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(3/1202) 302:303 
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1. — Devlet memurları kanunu tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Afyon Kara-
hisar Üyesi Rasim Haneıoğlu ve Kastamo
nu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'-
nun, Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadiline, mezkûr kanuna 4 madde 
ve bir geçici madde eklenmesine dair, Ba
lıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna 

Sayfa 
bir geçici madde eklenmesine dair, Kay
seri Milletvekili Mehmet Sağlam ve 4 ar
kadaşının, Ticaret Bakanlığının vazife ve 
teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ta
diline ve mezkûr kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı teşki
lât ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair, 
Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 
7 arkadaşının Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
Emeklilik Kanununa ek Kanun, İçel Mil
letvekili Yahya Dermancı ve 2 arkadaşı
nın, Emekli Sandığına dâhil memurları 
ev sahibi yapmak amacı ile sermaye tah
sisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Sena
tosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek 
görev ve aylık ödenekleri namı altında 
1962 malî yılı Bütçesinden her hangi bir 



Sayfa 
tediye yapılmaması hakkında, İçel Millet
vekili Mazhar Arıkan'm, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet, içişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sa
nayi, Turizm ve Tanıtma ve Plân komis
yonlarından ikişer üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/723, 2/479, 
800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 667) (S. Sa
yısı : 977) 303:357,358:361,400:403 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta
rafından Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişik olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna.dair kanun tasarısı ve Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/862) (S. Sayısı: 1012) 361:362 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Merkezî Anlaşma Teşkilâtı arasında 
imzalanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtı
nın, Millî Temsilcileri ve Milletlerarası 
Statüleri hakkında Anlaşma» ve eki mek
tuplarının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları 
(1/166) (S. Sayısı : 971) 362:363 

4. — Gaziantep Milletvekili Kudret 
Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge 
Tayyare Tamir Fabrikası tamirhanesine 
ait bir kerpiç depo ile içinde bulunan mal
zemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 da yan
ması neticesi meydana gelen 515 925,44 
lira alacağın affı hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân Komisyonları ra
porları (2/820) (S. Sayısı : 981) 363:364 

5. — Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Ha-
sibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair 17.9.1963 

• • . ..Sayfa 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/676) (S. Sayısı : 720) 364 

6. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban 
ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşma işti
rak edip emsallerine nazaran üstün hizmet 
gören Mustafa Konur'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/742) (S. Sayısı : 999) 364:365 

7. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/850) (S. Sa
yısı : 982) 365:390 

6. — Sorular ve cevaplar 390 

B) Yazık sorular ve cevaplan 390 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, 1961 yılından bu yana 
Türkiye'ye ithal edilen veya Türkiye'de 
monte edilen Traktör ve ekipmanlarına 
dair soru önergesi, ve Tarım Bakanı Tu
ran Şahin, Ticaret Bakanı Macit Zeren, 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı 
cevapları (7/561) 390:395 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan .-•• 
Aral'ın. Zonguldak olaylarında ölen iki iş
çiyi kimin öldürdüğüne ve ateş etme em
rini kimin verdiğine..dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'm, 
yazılı cevabı (7/696) 395:396 

3. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm, Kıbrıs adlı Rum gemisiyle Türkiye'
ye gelmekte iken öldürülen Sadi Kuyumcu 
isimli gencin, öldürülmesinden sorumlu 
bulunan gemi mesulleri hakkında ne yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ile Dışişleri 
Bakanı Vekili Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Süleyman Demirel'in yazılı ce
vapları (7/702) 396:398 

4. — Konya Milletvekili Kadircan 
Kaflı'nm, bâzı turistik yolların bakımının 
neden ihmal edildiğine dair yazılı soru 
önergesi, ve Başbakan adına Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'm yazılı cevabı (7/714) 398: 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun 

olmadığı anlaşıldığından saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm çiftçi
yi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınması hakkındaki önergesi ka
bul olundu. 

Devlet memurları kanunu tasarısı ve bunun
la ilgili tekliflerin ivedilikle görüşülmesi kabul 
olunarak maddeler üzerinde bir süre görüşüldü. 

Tasanlar 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 

maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/867) (Mil
lî Savunma Komisyonuna) 

2. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/868) (İmar ve İskân 
Komisyonuna) 

3. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı Mo
dan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Hani'-
den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç (öz-
modanlı)' nın cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı (1/869) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının 

ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Devlet memurları kanunu tasarısı ve bunun
la ilgili tekliflerin maddeleri üzerinde görüşme
lere devam olundu. 

22 . 6 . 1965 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere (saat 23,45 te) Birleşime son ve
rildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/725) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 1024) 

5. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm 
cezalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/864) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 1025) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

6. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısı (1/451; C. Senatosu 1/525) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 456; C. Senatosu 626) (Mület Meclisi 
Geçici Komisyonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BIRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu) Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz bulunmadığı 

için öğleden sonra 15,00 te toplanılmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt) Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
otomatik cihazlara işaret buyurunuz. Anahtar
ları çevirmeniz lâzımdır. Muhterem arkadaşla
rım düğmelere işaret ederken anahtarları çeviri
niz. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — tiaym üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/1202) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının Î7 . 6 . 1965 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 
Adıyaman Milletvekili Mahmut Deniz 28 

gün, hastalığına binaen, 17 . 5 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova 20 gün, 
hastalığına binaen, 10 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 
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Kırklareli Milletvekili H. Tahsin Uzun 20 

gün, hastalığına binaen, 8 . 6 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

Maraş Milletvekili H. Fehmi Evliya 20 gün, 
hastalığına binaen, 8 , 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Muş Milletvekili Sait Mutlu 10 gün, hastalı
ğına binaen, 11 . 6 . 1965 tarihinden itibaren. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu 20 
gün, mazeretine binaen, 11 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu 15 
gün, mazeretine binaen, 11 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oyunuza su
nacağım. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Deniz 28 
gün, hastalığına binaen, 17 . 5 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova 20 gün, 
hastalığına binaen, 10 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.6.1965 0 : 2 
Kırklareli Milletveküi H. Tahsin Uzun 20 

gün, hastalığına binaen, 8 . 6 . 1965 tarihinden 
itibaren. » --

BAŞKAN —. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili H. Fehmi Evliya 20 gün, 
hastalığına binaen, 8 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Sait Mutlu 10 gün, hastalı
ğına binaen, 11 . 6 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu 20 
gün, mazeretine binaen, 11 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu 15 
gün, mazeretine binaen, 11 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasiûi Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Ticaret Vekâle
ti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanu
na ek 21 . 6 . 1943 tarih ve -4442 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna 
4 madde ve bir geçici madde eklenmesine dair, 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 ar
kadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair, Kayseri Milletvekili Mehmet 
Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının 
vazife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesi
ne dair, tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ti
caret Bakanlığı teşkilâi ve vazifelerine dair 4442 
say ıh Kamtnun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu 
kanuna- bir geçici madde eklenmesine dair, Kü

tahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 arkada
şının Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna 
ek Kanun; Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Emeklilik Kânununa ek Kanun, İçel Mil
letvekili Yahya Dermancı ve 2 arkadaşının 
Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi 
yapmak amacı ile sermaye tahsisi hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu tzmir Üyesi tzzet Bir and 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Refik 
Ulusoy'un, ek görev ve aylık ödenekleri namı 
altında 1962 malî yılı Bütçesinden her hangi bir 
tediye yapılmaması hakkında, İçel Milletvekili 
Mazhar Arikan'ın, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri; 
Millî Eğitim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 
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ikişer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 
73, 667) (S. Sayısı : 977) (1) 

BAŞKAN — Devlet memurları kanunu ta
sarısının görüşmesine devam ediyoruz. 58 nci 
maddede kalmıştık. Komisyon ve Hükümet ye
rindedir. 58 nei maddeyi okutuyorum. 

KISIM — IV 

Hizmet gartları ve şekilleri 

BÖLÜM : 1 

Atanma 

Temelli atanma : 
MADDE 58. —- Adaylık süresini doldurmuş 

ve olumlu sicil almış ve sınıf tüzüklerinde be
lirtilen usul ve şartlara uygun olarak, ilgili ku
rumların değerlendirme kurullarınca başarıları 
tesbit edilmiş bulunanlar atamaya yetkili âmi
rin onayı ile temelli Devlet memuru olarak ata
nırlar. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi sonun
da yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sı
navı da kazanmaları şarttır. 

BAŞKAN— 58 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istisnai memurluklar : 
MADDE 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi 

memurluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi, Başbakanlık, Bakanlıklar özel Kalem 
müdürlüklerine, valiliklere, elçiliklere, Diyanet 
İşleri Müşavere Heyeti üyeliklerine, Millî Emni
yet Teşkilâtına bu kanunun atanma, sınavları, 
kademe ilerlemeleri ve derece yükselmelerine 
dair hükümlerinde yazılı kayıtlara bağlı olmak
sızın, adı geçen memurluklara tahsis edilmiş de
rece aylığı ile, memur atanabilir. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulun
dukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabın
da ve diğer memurluklara naklen atanmaların
da her hangi bir sınıf için kazanılmış hak sa
yılmaz. 

(1) 977 S. Sayılı basmayazı 16 . 6 . 1965 ta
rihli 129 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

22.6.1965 0 : 2 
Yukardaki fıkralarda sayılan görevlerde bu

lunan memurların emeklilik kıdemleri yürümek
te devam eder. 

BAŞKAN — Efendim bu 59 ncu madde üze
rinde verilmiş önergeler ve komisyonun metni 
vardır. Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

59 ncu maddedeki «elçiliklere» ibaresinin, 
«büyükelçiliklere ve daimî temsilciliklere» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 

59 ncu maddedeki «Millî Emniyet» tâbirinin 
«Millî istihbarat» olarak tadilini arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
59 ncu maddenin üslûp bakımından düzeltil

mesini sağlamak üzere komisyona iadesini arz 
ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Devlet memurları kanunu tasarısının 59 ncu 

maddesinin beşinci fıkrasında «Millî Emniyet 
Teşkilâtına» ibaresinden sonra bir virgül ile 
«Hukuk müşavirlikleri» ibaresinin eklenmesini, 
mezkûr makamın ihtisas yeri olması dolayısiyle 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun bu madde 
hakkındaki yeni metnini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanunu tasarısının 59 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi me
murluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet Mec
lisi, Başbakanlık, Bakanlıklar özel Kalem mü-
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dürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçi
liklere, daimî temsilciliklere, Diyanet işleri Mü
şavere Heyeti üyeliklerine, Millî İstihbarat Teş
kilâtına bu kanunun atanma, sınavları, kademe 
ilerlemeleri ve derece yükselmelerine dair hü
kümleriyle bağlı olmaksızın, adı geçen memur
luklara tahsis edilmiş derece aylığı ile, memur 
atanabilir. 

Birinci fıkrada .sayılan memurların bulun
dukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabın
da ve diğer memurluklara naklen atanmalarında 
her hangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. 

Yukardaki fıkralarda sayılan görevlerde bu
lunan memurların emeklilik kıdemleri yürümek
te devam eder. 

BAŞKAN — önerge sahibi arkadaşlar bu 
yeni metin karşısında önergelerini alıp almıya-
caklarını işaret buyursunlar. Yoksa önergeleri 
oylıyacağım. önergeleri aykırılık dereeesine gö
re tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 1 nci 
Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca bu vaziyet dahi
linde önergenizi geri alıyor musunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Geri alıyo
rum, efedim. 

BAŞKAN — İsrar etmiyorsunuz. Yeni ted-
yıne göre İsrar etmedikleri için geri aldılar. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 
2 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca İsrar ediyor mu
sunuz ? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İsrar et
miyorum efendim. 

(Ankara Milletvekili Emin Paksüt'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Paksüt yotıi metne ka
tılıyor musunuz? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Zaten ilâve edilmiştir, konul

muştur. Siz de, önergeniz nazarı itibara alındı
ğı için üzerinde İsrar etmiyorsunuz. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! Hü
kümet katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET-
• TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmı

yoruz. 
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HÜKÜMETİN ADINA DEVLET PERSO

NEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Komisyonun hazırladığı metni oylarınıza 
bunuyorum... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, Devlet Personel Dairesi Başkanından 
bir sual rica ediyorum. Bu 59 ncu maddenin 
içerisinde T. B. M. M. stenograflarının durumu 
zikredilmemiştir. Bunun neden burada zikre-
dilmcdiğinin sebebini öğrenmek istiyorum. İs
tisnai kadrolar içerisinde zikredilmesi icabe-
den T. B. M. M. stenograflan'nm durumları 
neden burada bahis' edilmemiştir? Lütfen bu 
hususta Hükümetin veya Komisyonun izahat 
vermelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun ba
yın Adaİ. Zannediyorum bu husus bir madde 
ile tedvin edildi Sayın Ataöv. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu stenograflarıriin durumunun 36 nci mad
dede derpiş ettik. 36 nci maddede 1 fıkra ile ge
rek Millet Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Sena
tosu teşkilâtında çalışacak olan memurların du
rumu tetkik ve tesbit edilmiş ve bu hususda 
sınıflar tesis edileceği hükmü konmuştur. Bi
naenaleyh, Sayın Ataöv'ün arzusu yerine gel
miş oluyor efendim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun hazırladı-
ği metni oylarınıza' sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Komisyonun hazırladığı metin ka
bul edilmiştir. Komisyonun hazırladığı bu met
nin 59 ncu madde olarak kabulünü oylarınıza 
• sunuyorum.. Kabul, edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstisnai memurluklara atanmalar : 
MADDE 60. — istisnai Devlet memurluk

larına : 
A) Kadro belirli bir sınıfın derecelerin

den birinde bulunduğu hallerde .;. 
1. Sınıfın özel tiizüğünün icaplarına göre 

ve liyakat sistemi dâhilinde o. sınıfın bir alt de
recesindeki memurlardan, 
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2. Sınıfın dışında, bu kanuna tabi bütün 

personelden, 
3. Bu kanuna tabi olmıyan, ancak kunu-

mm 44 ncü ve 48 nci madde genel şartlarını 
taşıyan kişilerden, 

B) Kadronun belirli bir sınıfın derecelerin
den birinde bulunmadığı hallerde bu kanuna tabi 
olan veya olmıyan ve kanunun 44 ncü ve 48 nci 
madde genel Şartlarını taşıyan kişilerden, 

atanmalar yapılabilir. 
BAŞKAN ~ 60 nci maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

istisnasız memurluklara atananlara bu ka
nunun uygulanacak hükümleri ; 

MADDE 61. — İstisnai memurluklara ka
nunun 60 nci maddesinin (A) bendinin 2 ve 
3 ncü paragrafları ile (B) bendine göre atanan
lar hakkında kanunun genel atanma, sınavlar, 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hüküm
leri dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Atanmada işe başlama süresi : 

MADDE 62. — Bir göreve Devlet memuru 
olarak ilk defa veya yeniden veyahut yer değiş
tirme suretiyle atananlardan, 

A) Aynı belediye veya köy sınırları içinde 
bulunan memurlar en geç, atanma emrinin ken
dilerine duyurulma gününü takibeden iş günü 
içinde, 

B) Bir belediye veya köy sınırı dışında baş
ka bir belediye veya köy sınırı içindeki bir gö
reve atanan memurlar, yolluklar hakkındaki 
özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 
15 gün içinde, 

Atandıkları göreve başlamak zorundadır
lar. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Atananların görevlerine başlamamaları ha
linde uygulanacak işlem : 

MADDE 63. — İlk atanmada belge ile isbatı 
mümkün zorlayıcı sebepler dışında ve 62 nci 
maddede kabul edilen süre sonunda görevine 
başlamıyan memurun atanması iptal edilir. 
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Yer değiştirme suretiyle atanan memurlar

dan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler 
dışında ve 62 nci maddede kabul edilen süre so
nunda yeni görevine başlamıyanların görevleri
ne son verilir. 

BAŞKAN — 63 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Devlet memurluğunda ilerleme ve yükselmeler 
Kademelerde ilerleme şartlan : 
MADDE 64. — Devlet memurunun kademe

de ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması 
lâzımdır : 

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl ça
lışmış olması, 

B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulun
ması, 

C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir 
kademenin bulunması. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapıl
ması : 

MADDE 65. — Kurumlar, sınıflarının her 
derecesindeki her kademe ilerlemesi aynı tarih
te alınacak toplu bir onayla yaparlar. 

BAŞKAN — 65 nci madde hakkında Sayın 
Paksüt arkadaşımızın ve Komisyonun önerge
leri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddenin vuzuha sağlıyacak şekilde 

düzenlenmesi için Komisyona iadesini arz ede
rim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

BAŞKAN — Komisyonun yeni metnini oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Verilen önerge üzerine Devlet memurları ka
nunu tasarısının 65 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 
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Madde 65. — Kurumlar, smflarmın her dere

cesindeki her kademe ilerlemesini tüzüklerinde 
belirtilen aynı tarihte alınacak toplu onayla ya
parlar. 

BAŞKAN •—• Sayın Paksüt, Komisyonla mu
tabık mısınız? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Mutabıkım. 
BAŞKAN — Mutabık kaldığınız için önerge

nizi oya koymuyorum. Komisyonun yeni met
nini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun yeni tedvin etmiş olduğu şek
lin başlıksız şekilde 65 nci madde olarak kabu
lünü oylarınıza sunuyorum. Başlığı zaten mat
bu olan kısmında vaıdır. Metnin madde olarak 
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilerleme ve yükselmelerde onay mercii : 
MADDE 66. — Kademe ilerlemeleri ve de

rece yükselmelerinde onay mercii, atamaya yet
kili âmirdir. 

BAŞKAN — 66 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Derece yükseltilmesi için açık kadro şartı: 
MADDE 67. — Üst derece kadrosunda açıl

ma olmadıkça Devlet memurlarına derece yük
seltilmesi yapılamaz. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Derece yükselmesinde usul : 
MADDE 68. — Sınıfların giriş derecesinden 

gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan : 

A) Sınıf tüzüğünde, derecesi için belirtilen 
en az hizmet süresini doldurmuş, 

B) Sicili bakımından, bir üst dereceye yük
selebilecek nitelikte olduğu kurumunun «değer
lendirme kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

olanlar sınıf tüzüğünde belirtilen (yeterlik 
ve yarışma seçmesi) veya (yeterlik ve yarışma 
sınavı) nda başarı gösterdiklerinde üst derece
ye yükseltilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın tlhami 
Ertem'in ve komisyonun! önergeleri vardır> oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gerekçe : 
Âmme hizmetlerini ifada bilgili olmak kâfi 

gelemiyeceği gibi sınav kazanmak da iyi bir âmir 
olmaya yetmez. Bu sebeple 68 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

68 nci madde : 
Son fıkradaki parantez içindeki yeterlik ke

limelerinden sonra gelen (ve) 1er (veya) yapıl
malıdır. ; 

Edirne 
Ilhami Ertem 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanun tasarısının 68 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecesinden 
gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan : 

A) Sınıf tüzüğünde derecesi için belirtilen 
en az hizmet süresini doldurmuş, 

B) Sicil bakımından, bir üst dereceye yük
selebilecek nitelikte olduğu kurumun «değerlen
dirme kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

olanlar sınıf tüzüğünde belirtilen (yeterlik 
veya yarışma seçmesi) veya «yeterlik veya yarış
ma sınavı» nda başarı gösterdiklerinde üst dere
ceye yükseltilirler. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, Komisyonun 
önergesine iştirak ediyor musunuz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem'in önergesini 
muameleye koymuyorum. 

Komisyonun Önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz önergedeki maddeyi 68 nci 
maddo olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinde sınav sonuçları: 

MADDE 69. — Yeterlik ve yarışma sınavını 
kazananların başarı sıralarına göra düzenlene
cek listesi açıklanır ve ilgililere Jnldirilir. 
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BAŞKAN — 69 ncu maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri 
ve kademe ilerlemeleri: 

MADDE 70. — İstisnai memurluklara ata
nanlardan : 

A) Bu kanunun 60 ncı maddesine göre is
tisnai memurluklara sınıfının bir alt derecesin
den yükseltilerek atananların aylık durumları 
ile derece yükselmeleri ve kademelerde ilerleme
leri sınıf tüzüklerinde belirtilen usullere tabidir. 

B) Bu kanunun 60 ncı maddesine göre is
tisnai memurluklara sınıfın dışından, bu kanu
na tabi olan veya olmıyan personelden atanan
lar kadrolarına tekabül eden derecenin ilk ka
deme aylığını alırlar ve bu gibiler için kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 70 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
MADDE 71. — Sınıf tüzüklerinde belirtilen 

sınıflardaki memurların yine sınıf tüzüklerinde 
belirtilen sınıflara geçmek için, şart koşulmuş ni
teliklere sahibolmaları ve yaş hadleri içinde bu
lunmaları kaydiyle, bu sınıfların belirli derece
leri için açılacak yarışma sınavlarına veya yarış
ma seçmelerine girmeleri caizdir. 

BAŞKAN — 71 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Yer değiştirmeler 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 
MADDE 72. — Sağlık ve her ikisi de Dev

let memuru olan karı - kocanın bir yerde çalış
maları zarureti sebepleri dışında, Devlet memur
ları bulundukları görevde en az iki yıl hizmet 
görmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz
lar. 

Bir kurumda belirli yerde bir kadro boşal
dığı zaman ilk olarak o kadronun sınıf ve dere
cesinde bulunan başka yerdeki Devlet memur
ları arasından bu kadroya yer değiştirme sure
tiyle atanmalarını istiyenler, sağlık ve karı - ko
canın bir yerde çalışmaları zarureti, çocuk okut-
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ma sebepleri ve bu sıra öncelik sayılarak ve bu 
önceliklere göre, başvurmaları üzerinde yer de
ğiştirme suretiyle atanmaları yapılır. 

Yukarıdaki fıkralar hükmünün hangi sınıf
larda uygulanacağı, sınıfların özel tüzüğünde 
belirtilir. 

Bu madde hükümleri valiler hakkında uygu
lanmaz. 

Dışişleri Bakanlığı, bünyesine dâhil sınıflar
dan hangilerine bu maddenin uygulanmıyacağı-
nı tâyin eder. 

Bu hallerin her kurumda ne suretle uygula
nacağı yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — 72 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 
MADDE 73. — Başka başka yerlerde bulu

nan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, 
karşılıklı olarak yer değiştirilme suretiyle atan
malarını istiyebilirler. Bu isteğin kurumun ata
maya yetkili amirince uygun bulunması şarttır. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memur
ların istekleri ile yer değiştirmeleri: 

MADDE 74. — Bu kanuna tabi kurumlar
dan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek 
istiyen memurlar, bulundukları görevin sınıf ve 
derecesinden yukarı olmamak ve kurumlarının 
muvafakati şartiyle bu kadroya atanabilirler ve 
bu halde atandıkları kadronun aylığını alırlar. 

BAŞKAN — 74 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Memurların diğer kurumlardan bu kanuna 
tabi kurumlara geçmeleri: 

MADDE 75. — Devlet Personel Dairesi ku
rulması hakkındaki Kanunun dördüncü madde
sinde sayılan kurumlardan bu kanuna tabi ku
rumlara istekleriyle geçmek istiyen memurlar 
hakkında 74 ncü madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurlarının kurumlarınca yerleri
nin değiştirilmesi : 

MADDE 76. — Memuriyet unvanları değiş-
meksizin ve kademe aylıklarında bir artış olmak-
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sızın kurumlarınca görev yerleri değiştirilen ve 
bu şekilde başka bir yerde görevlendirilen me
murlar, aynı derecenin aynı kademe aylığı ile 
atanırlar ve aylığını alırlar. 

BAŞKAN — 76 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hisunet 
alma : 

MADDE 77. — Yabancı bir Devlet hizme
tinde veya milletlerarası resmî ve özel teşek
küllerde kendi istekleriyle görev alacak Devlet 
Memurlarına, ilgili bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar gö
revden ayrılma müsaadesi verilebilir. Bu süre 
gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile uzatı
labilir. Bu maddeye göre görevden ayrılmak 
için memurun çalışacağı hizmetin, millî men
faatler bakımından gerekli veya o teşekkülün 
kamu hizmetine yararlı bir teşekkül olması 
şarttır. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrılan 
memurun emeklilik hakları saklı kalmak üzere 
kadroları ile ilişikleri kesilir. 

Ayrılma sırasındaki yükümlülükleri saklı
dır. Bu gibiler dönüşlerinde, sınıfları içinde 
bıraktıkları derecede boş kadro varsa bu kad
roya, yoksa, ilk açılacak kadroya atanırlar. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere 
gönderilme : 

MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi 
bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve te
melli memur olarak atanmış olanlardan mes
leklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitil
mek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak 
üzere dış memleketlere : 

a) Kurumlarınca gönderilmeleri faydalı 
görülenlere, 

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenle
re, 

iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabi

lir. 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bilgilerini artırmak için yabancı memle

ketlere gönderilenlerin hak ve yükümleri: 
MADDE 79. — 78 nci madede yazılı olanlar 

kadrolarında bırakılırlar ve aylıklarını kendi 
kurumlarından alırlar. Bunların kademe iler
lemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ile yü
kümlülükleri devam eder. Müsaade sürelerinin 
bitiminde, yol süresi hariç 15 gün içinde gö
revlerine dönerler. 

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlıyan-
iar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayı
lanlar aylık ve yol giderleri de dâhil olmak 
üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulu
nan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye 
mecburdurlar. 

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulun
dukları mecburi hizmeti bitirmeden ayrılaalar 
veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarıl
mış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan 
kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak öde
mek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi oylarınıza tü
nüyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

78 ve 79 ncu maddenin uygulanmasını dü-
zenliyen tüzük ; 

MADDE 80. — 78 ve 79 ncu maddelerde 
yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şart
ları, çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, 
haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne su
retle yapılacağı ve geri çağrılmalarının gerek
tirecek haller kurumların görüşleri de alınmak 
suretiyle Başbakanlık Devlet Personel Daire
since hazırlanacak tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Pak-
rüt ve komisyonun önergeleri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
80 nci maddenin tasarının 2 nci ve 53 ncü 

maddeleriyle Anayasa muvacehesinde düzeltil
mesi çin, Komisyona iadesini arz ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önerge üzerinde Devlet memurları 

kanun tasarısının 80 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 
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MADDE 80. — 78 ve 79 ncu maddelerde ya

zılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şaıtla-
n, çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği 
haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne su
retle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerek
tirecek haller bu kanunun 2 nci maddesi gere
ğince bir tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt komisyonla mu
tabık mısınız? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Mutabıkım 
efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız komisyonla mu
tabık olduklarını söylüyorlar, onun için öner
gelerini muameleye koymuyorum. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun önergesini 80 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Silâh altına alınma: 
MADDE 81. — Hazarda ve seferde muvaz

zaflık hizmeti dışında silâh altına alman Dev
let memurları, silâh altında bulundukları süre
ce izinli sayılırlar. I 

BAŞKAN — 81 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri : I 
MADDE 82. — Hazarda eğitim ve manev- I 

ra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hiz- J 
meti dışında silâh altına alman Devlet memur- I 
iarmın terhislerini mütaakıp bu kanunda yer I 
değiştirme suretiyle atanan Devlet memurları I 
hakkında konulmuş bulunan sürede görevleri- I 
ne başlamamaları halinde 63 ncü maddeye göre I 
görevlerine son verilir. I 

BAŞKAN— 82 nci maddeyi oylarınıza su- I 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların ter- I 
hislerinde kademe ve derece intibakları : I 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli 
sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvaz
zaf askerlikte geçen hizmet süreleri, bu hizmet- I 
lerin başarı ile bitirilmiş olduğunun belgelendi- I 
rilmiş olması şartiyle, terhislerinden sonra ku- I 
ramlarına dönmelerinde derece ve kademelerine | 
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intibak işlemi yapılırken memurlukta geçen sü
reler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesine, açık kadro bulun
ması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı ko
nulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavın
da başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii
len çalışılması şartının bulunduğu hallerde, as
kerlikte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışması 
gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Turhan Bil
gin ve Komisyonun önergeleri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları kanunu tasarısının 83 ve 
84 ncü maddelerinde memur lehine dikkate alı
nacağı zikredilen fiilî askerlik sürelerinin «ba
şarılı» geçmiş olma ve bunu belgelendirme kay
dına bağlanmasını haklı gösterecek sebepler bu
lunmadığından madde metninin düzeltilmesini 
sağlamak üzere 83 ve 84 ncü maddelerin Komisyo
na iadesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanun tasarısının 83 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli 
sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvaz
zaf askerlikte geçen hizmet süreleri, terhislerin
den sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve 
kademelerine intibak işlemi yapılırken memur
lukta geçen seneler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulun
ması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı 
konulmuş olması halinde açılacak yarışma sına
vında başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii
len çalışılması şartının bulunduğu hallerde, as
kerlikte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılma
sı gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, bu metin sizi tat
min ediyor mu? 
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TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Evet efen-

dim. 
BAŞKAN — Komisyonun yeni tedvin şekli 

tatmin ettiği için Sayın Bilgin önergelerinin mu
ameleye konulmamasmı istediler. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul buyurmuş olduğunuz bu Komisyon 
önergesinin 83 ncü madde olarak metne konul
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet 
memurluğuna girenlerin kademe ve derece in
tibakları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmet
lerini yaparak Devlet memurluğuna girenlerin 
muvazzaf askerlik süreleri, bu hizmetlerin ba
şarı ile bitirilmiş olduğunun belgelendirilmesi 
partiyle, kademe ilerlemesi ve derece yükseltil
mesinde aşağıdaki şekilde hesabedilir. 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Perece yükselmelerinde üst derecede 

kadro açıldığında ve smflarınm tüzüğünde ya
rışma sınavı konulmuş olması halinde açılacak 
yarışma Sınavında başarı göstermeleri şartiyle, 
yükseldikleri derecenin kademelerinde, 

Hesabedilir. 
Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fii* 

len çalışılması şartının bulunduğu hallerde, as
kerlikte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılma
sı gereken sürenin bitiminden sonra hesabedi
lir. 

BAŞKAN — 84 ncü madde hakkında Komis
yonun önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerinde Devlet memur

ları kanun tasarısının 84 ncü madde ilk fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 84. — İlk fıkra : 
Askerlikte muvazzaf hizmetlerini yaparak 

Devlet memurluğuna girenlerin muvazzaf as
kerlik süreleri, kademe ilerlemesi ve derece 
yükseltilmesinde aşağıdaki şekilde hesabedilir. 

22 . 6 .1965 0 : 2 
BAŞKAN — Turhan Bilgin arkadaşımızın 

verdikleri önergeye uygun olarak tanzim edil
miştir. Komisyonun önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda 
silâh altına alınanların askerlik sürelerinin ka
deme ve derece intibakları : 

MADDE 85. — Devlet memurlarından mu
vazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra mak-
sadiyle veya seferde silâh altına alınanların ka
deme ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde 
derece yükselmesi gerektiğinde terhisinden son
ra açık kadro bulunması ve sınıf tüzüğünde ön
görülmüşse yarışma sınavı veya yeterlik seçme
sinde başarı göstermeleri şartiyle silâh altında 
geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin ka
demelerinde hesabedilir. 

BAŞKAN — 85 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir göreve vekâlet şartları : 
MADDE 86. — Bu kanuna tabi kurumlarda, 

vekâlet aylığı verilmek suretiyle: 
A) Kurumu imzasiyle taahhüt altına sokan 

veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğu
nu taşıyan, 

B) Malî, nakdi ve aynî sorumluluğu bulu
nan, 

C) Fiilen veya şahsan yapılması gereken 
görevlere; 

Aşağıda belirtilen hal ve şartlarda bir başka 
memur vekil olarak atanabilir : 

1. Kadronun açık olması veya vekâlet edi
lecek kadrodaki memurun 45 günden fazla, çe
şitli surette izinli ve geçici görevle ayrılmış ve
yahut görevden uzaklaştırılmış bulunması, 

2. Vekâlet edecek memurun aynı sınıftan 
olması, 

3. Vekâlet edecek memurun vekâlet edile
cek kadrodaki memurdan üst derecede olmama
sı, hallerinde bir başka memur vekâleten ata
nabilir. 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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ikinci görev yasağı : 
MADDE 87. — Devlet memurlarına ikinci 

görev verilmesi yasaktır. 
Devlet memurlarına aşağıdaki kurumlarda 

her ne ad altında olursa olsun ikinci görev ve
rilemez, bu kurumlardan her ne ad ile olursa 
olsun para ödenemez, hiçbir menfaat sağlana
maz. 

a) Bu kanuna tabi daireler, il özel idarele
ri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseseler
le, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
bankalar, 

c) Hususi kanunlarla veya hususi kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka 
ve teşekküller, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, teşek
kül ve bankalar tarafından sermayelerinin yarı
sından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşek
küllerle bunların aynı nisbette iştiraki ile vü
cut bulan müesseseler. 

BAŞKAN — 87 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci görev verilecek memurlar ve görev
ler : 

MADDE 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalışan bir Devlet memuruna esas görevinin ya
nında meslekî bilgisi ile ilgili diğer bir görev, 
hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetki
li âmirin muvafakati ile serbest meslek icra 
edenlerden müracaat eden bulunmadığı süreci: 

A) 11, ilçe veya bucaklarda bulunan bele
diyelerin tabiplikleri, kimyagerlikleri, 

B) 11, ilçe veya bucak belediyelerinin vete
rinerlikleri, 

C) Bu kanuna tabi kurumlarda görevli 
yüksek mühendis ve mühendislerle, yüksek mi
mar ve mimarlara, bulundukları yerlerde ilçe, 
bucak veya zaruret halinde illerde belediyenin 
teknik hizmet kadrolarının yüksek mühendis ve
ya mühendislikleri, yüksek mimar veya mimar
lıkları, 

D) 11, ilçe veya bucaklarda bulunan avu
katlar, 

İkinci görev olarak verilebilir. 
BAŞKAN — Komisyonun bir teklifi var bu 

madde hakkında. Okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 
kanun tasarısının 88 nci maddesinin (D): fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 88. — (D) fıkrası : 
11, ilçe ve bucaklarda bulunan belediye avu

katlıkları, 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

88 nci maddeyi kabul buyurduğunuz bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ders görevi : 
MADDE 89. — Her derecedeki eğitim ve öğ

retim kurumları ile okul, kurs veya benzeri ku
ruluşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğ
retmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi 
zaruretler halinde, öğretmenler veya öğretim 
üyeleri arasından veya kurumların görevlilerin
den, sınıf tüzüklerinde yazılı şartları taşıyanla
ra ders görevi verilebilir. 

BAŞKAN — 89 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birleşemiyecek görevler : 
MADDE 90. — Devler memurlarına, vekâ

let görevi, ikinci görev veyrv ders görevlerinden 
ancak birisi verilebilir. 

BAŞKAN — 90 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kadroları kaldırılan Devlet memurları: 
MADDE 91. — Kadrosu kaldırılmış olanla

rın memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanun
da yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yü
kümlülükleri devam eder. 

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi 
kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıf
lardaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları 
mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar 
memurluktan çekilmiş sayılırlar. 

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan 
memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerin
de boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. 
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BAŞKAN — 91 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları: 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan ken
di isteğiyle çekilmek suretiyle ayrılıp 160 nu
maralı Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı için
de bulunan kurumlarda çalışmamış olanlardan 
ve sınıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlar
dan, tekrar ayrıldığı sınıfın ayrıldığı derecesine 
dönmek istiyenler boş kadro bulunmak şartı ile, 
ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık de
recesine eşit bir derecenin kademesine . atanır
lar ve o dereceye ait kademe aylığını alırlar. 

Devlet memuru iken milletvekilliği veya 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden 
tekrar seçilmiyenler veya milletvekili veya Cum
huriyet Senatosu üyesi iken Devlet memurluğu
na dönmek istiyenler ayrıldıkları memuriyet 
kadrolarmdaki açıklara öncelikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe iler
lemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tü
zükleri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir 
memurluk kadrosuna atanıncaya kadar ayrıldık
ları memurluk kadrosunun aylığını ve özlük hak
larını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Dizman 
ve Ertem arkadaşlarımızın ve Komisyonun öner
geleri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
92 nci madde son fıkrasının metinden çıka

rılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
92 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Edirne 

llhami Ertem 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları: 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi 
isteğiyle çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numara
lı Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında
ki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bu-
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lunan kurumlarda çalışmamış olanlardan ve sı
nıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan, 
tekrar ayrıldığı sınıfın ayrıldığı derecesine dön
mek istiyenler boş kadro bulunmak şartı ile, ay
rıldıkları tarihte almakta oldukları aylık dere
cesine eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve 
o dereceye ait kademe aylığını alırlar. 

Devlet memuru iken milletvekilliği veya 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden 
tekrar seçilmiyenler veya milletvekili veya Cum
huriyet Senatosu üyesi iken veya Büyük Millet 
Meclisi üyeleri dışından bir bakanlığa atanan
lardan Devlet memurluğuna dönmek istiyenler 
ayrıldıkları memuriyet kadrolarmdaki açıklara 
öncelikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre kademe iler
lemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir 
memurluk kadrosuna atanıncaya kadar ayrıldık
ları memurluk kadrosunun aylığını ve özlük 
haklarını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet Memurları 

Kanun tasarısının 92 nci maddesinin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 92. — 2 nci fıkra: 
Devlet memuru iken Milletvekiliği veya 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden 
tekrar seçilmiyenler veya Milletvekili veya 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri veya dışarıdan 
atanan Bakanlardan Devlet Memurluğuna dön
mek istiyenler ayrıldıkları memuriyet kadrola
rmdaki açıklara öncelikle atanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ertem'in arzusuna uyul
muş, Ali Dizman'm önergesine katılmıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, 36, 92 ve 146 nci maddelerin sonuna ko
misyonda birer fıkra eklenmek suretiyle bu ka
nunun sistemini zedeleyici istisnai hükümler ge-
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tirilmiş idi. Bendeniz bu tasarıyı bütün istisnai 
hükümlerden temizlemek suretiyle malûl duru
munu önlemek, ileride bu sistemin boşluklarını 
keşfedip çıkmak istiyenlere bir gerekçe verme
mek ve onlara yol gösterici olmamak için bu is
tisnai hükümlerin çıkarılmasını teklif etmiş 
idim. Ancak daha başlangıçta 36 ncı maddede 
verdiğim önergeye uygun bir değişiklik önce 
komisyonca kabul edildiği halde bilâhara Mec
lisin temayülüne uygun olarak bu kabulden sar--
fi nazar edilmiş, biraz evvel öğrendiğimize gö
re yeniden istisnai hükümlerde ısrar edilmiştir. 
Bu şekilde istisnai hükümler baki kaldığı için, 
gerekçesi bakımmdanda 92 ve 146 ncı maddede
ki istisnai hükümlerin gerekçesi de 36 ncı mad-
deki gerekçeden hafif olamıyacağı için gerek 92 
ve gerkse 146 ncı maddelerdeki değişiklik öner
gelerini geri alıyorum. Sayın Başkanlıktan bu 
yolda muamele ifasını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —• önergeleri, arzuları üzerine 

geri verilmiştir. 
~ Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

92 nci maddeyi kabul buyurduğunuz tadil 
önergesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması: 

MADDE 93. — Bu kanuna tabi kurumlar
dan kendi istekleri ile emekli olup sınıf tüzüğün
de yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, kanu
nun 92 nci maddesi hükümlerine göre, bu ku
rumlarda boş kadro bulunmak, seçme veya sı
nav şartlarına uyulmak suretiyle yeniden Dev
let memurluğuna alınabilirler. 

BAŞKAN — 93 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 4 

Memurluğun sona ermesi 

Çekilme: 
MADDE 94. — Devlet memuru bağlı oldu

ğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek sure
tiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. 

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kim
senin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulü-
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ne kadar görevine devam eder. Yerine atanan 
kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir 
vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vere
rek görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne ha
ber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değil
dirler. 

BAŞKAN — 94 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çekilmede devir ve teslim süresi : 
MADDE 95. — Çekilen Devlet memurların

dan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu iş
lemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. 
Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri 
için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 95 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul: 
MADDE 96. — Savaş halinde, olağanüstü 

hallerde veya genel hayata müessir âfetlere uğ-
rıyan yerlerdeki Devlet memurları, yerine ata
nacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bı
rakamazlar. 

BAŞKAN — 96 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sorumluluk: 

MADDE 97. — 94, 95 ve 96 ncı maddeler
de yazılı zorunluluklara uymıyanlar, malî ve 
cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere bir da
ha Devlet memurluğuna alınmazlar. 

BAŞKAN — 97 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Memurluğun sona ermesi: 
MADDE 98. -— Devlet memurlarının : 
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluk

tan çıkarılması; 
b) Memurluğa alınma şartlarından her han

gi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ve
ya memurlukları sırasında bu şartlardan her 
hangi birini kaybetmesi; 

c) Memurluktan çekilmesi, 
ç) istek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebep

lerinden biri ile emekliye ayrılması; 
d) Ölümü; 
hallerinde memurluğu sona erer. 
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BAŞKAN — 98 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 5 

Çalışma saatleri, izinler 

Çalışma saatleri: 
MADDE 99. — Sınıf tüzüklerinde aksi be

lirtilmedikçe genel olarak Devlet memurlarının 
haftalık çalışma süresi 40 saattir. 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur
ların, lüzumu halinde çalışma saatleri dışında 
da çalışmaları mecburidir. Bu takdirde fazla ça
lışma ücreti ile ilgili madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Kırca arka
daşımızın önergeleri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
99 neu maddenin «40» rakamının «44» ola

rak tadilini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHKET-

RETTtN KERİM GÖKAY (İstanbul) — ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul cfl en
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

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

Günlük çalışma saatlerinin tesbiti: 
MADDE 100. — Günlük çalışmanın başla

ma ve bitme saaleri ile öğle dinlenme süresi, 
bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre mer
kezde Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde vali 
ler tarafından tesbit olunur. -

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuya-
rum. Kabul edenler..-. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmet

lerde çalışma saat ve usulünün tesbiti 
MADDE 101. — Günün 24 saatinde devam

lılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet me
murlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakan
lık Devlet Personel Dairesinin muvafakati alın
dıktan sonra kurumlarınca düzenlenir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yıllık izin : 
MADDE 102. — Devlet memurlarının yıllık 

izin süresi, hizmeti bir yıldan beş yıla kadar 
'Beş yıl dâhil) olanlar için yirmi, beş yıldan 
on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için otuz, 
<laha fazla hizmeti olanlar için de kırk gündür; 
bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dâhildir. 

BAŞKAN — 102 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yıllık izinlerin kullanılışı : 
MADDE 103. — Yıllık izinler, âmirin uy

gun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiya
ca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izli-
yen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu tak
dirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hak
ları düşer. 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatille
rinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve di
ğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin 
-. erilmez. 

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla 
Çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilâve
ten bir aylık sağlık izni verilir. 

BAŞKAN — 103 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mazeret izni: 
MADDE 104. — A) Kadın memura do

ğum yapmasından önce 3 hafta ve doğurduğu 
tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. 

B) Erkek memura, karısının doğum yap
ması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 

C) Memura isteği üzerine: 
1. Kendisinin evlenmesi halinde üç gün, 
2. Çocuğunun evlenmesi halinde üç gün, 
3. Anasının, babasının, eşinin, çocuğunun 

veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün, izin ve
rilir. 

Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, 
merkezlerde atamaya yetkili âmirler, illerde 
valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında 
diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi 
âmirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan 
veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle 
memurlara 10 gün izin verilebilir, 
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Zaruret halinde on gün daha aynı usulle 

mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci de
fa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür. 

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulan
maz. 

Bu izinler sırasında özlük haklarına doku
nulmaz. 

BAŞKAN — 104 ncii .maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşüldü. 

Maddeler üzerinde söz olmaz efendim. Kararı
mız, malûmu âliniz öyle idi. 

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

Hastalık izni: 

MADDE 105. — Devlet memurlarına has
talıkları halinde, verilecek raporlarda göste
rilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük hakları
na dokunulmaksızın aşağıdaki esaslar dairesin
de izin verilir: 

A) Beş yıla kadar (Beş yıl dâhil) hizmeti 
olanlara üç aya kadar, 

B) Beş, yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) 
hizmeti olanlara altı aya kadar, 

O) On yıldan çok hizmeti olanlara oniki 
aya kadar, 

O) fcanser, verem ve akıl hastalıkları gibi 
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hasta
lığa yakalanlara onsekiz aya kadar, 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının de
vam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile 
tesbit edilenlerin izinleri, bir katma kadar da
ha uzatılır. Bu sürelerin de sonunda iyileşemi-
yen Devlet memurları hakkında emeklilik hü
kümleri uygulanır. Bunlardan bu kanunda ve 
sınıfının özel tüzüğünde gösterilen sağlık şart
larını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurul
larınca tesbit edilenlere, tekrar görev almak 
istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine 
öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı 
bir kazaya uğrıyan veya bir meslek hastalığına 
tutulan Devlet memurları, hizmet süreleri ne 
olursa olsun, iyileşinciye kadar izinli sayılırlar. 
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BAŞKAN - 105 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştiı*. 

İyileşme halinde göreve dönüş : 
MADDE 106. — 105 nci maddede yazılı en 

çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonun
da işe başlıyabilmek için, iyileştiklerine dair ra
porunu (yurt dışındaki memurlar için mahallî 
usule göre verilecek raporu) getirmek zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — 106 ııcı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Jtaporları verecek hekim ve sağlık kurulları 
hakkında yönetmelik' : 

MADDE 107. — Hastalık raporlarının han
gi hallerde, hangi hekimler veya resmî sağlık 
kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu 
konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının mü
talâaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesince düzenlenecek bir yönetmelikle belir
tilir. 

BAŞKAN — 1.07 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aylıksız izin : 

MADDE 108. — Devlet memurunun bakma
ya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği 
takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş 
ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir 
kaza geçirmesi veya Önemli bir hastalığa tutul
muş olması hallerinde, bu hallerin raporla bel
gelendirilmesi şartiyle Devlet memurlarına, is
tekleri üzerine en çok üç aya kadar görevlerin
den ayrılma müsaadesi verilebilir. 

Bu müsaade süresince memurluk yükümlü
lükleri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme ve 
diğer hakları işlemez. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazereti
ni gerektiren sebebin kalkması halinde, memur 
derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret 
sebebinin kalkması halinde veya müsaade süre
sinin bitiminde görevine dönmiyenlerin görevle
rine son verilir. 

BAŞKAN — .108 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 6 

Siciller 

Memur kütüğü, numarası, eüzdanı, özlük 
dosyası : 

MADDE 109. — Devlet memurları kurumla
rınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. 
Her memura bir numara verilir. Her memur 
için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük 
dosyası tutulur. 

BAŞKAN — 109 ucu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sicil dosyası : 
MADDE 110. — Her Devlet memurunun bir 

sicil dosyası bulunur. Sicil âmirleri tarafından 
düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler 
tarafından verilen denetleme raporları ve me
murların mal beyannameleri sicil dosyalarına 
konulur. 

BAŞKAN — 110 ucu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Özlük ve sicil dosyasının önemi : 
MADDE 1.11. — Devlet memurlarının ehli

yetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, 
derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya 
hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde özlük ve sicil 
dosyaları başlıca dayanaktır. 

BAŞKAN — 111 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sicil raporu vermeye yetkili âmir : 
MADDE 112. — Sicil raporu vermeye yetkili 

âmirler kurumlar tarafından düzenlenecek yö
netmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 112 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sicil raporlarında belirtilecek hususlar : 
MADDE 113. — Sicil âmirleri, belli zaman

larda düzenliyecekleri sicil raporlarında, me
murların liyakat derecesini not esasına göre kıy
metlendirerek tesbit ederler. 

BAŞKAN — 113 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sicil not defteri : 
MADDE 114. — İlk sicil âmirleri, sicil rapo

ru düzeni ivecek! eri Devlet memurları hakkında 
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tarih sırası takibeden birer «Sicil not defteri» 
tutmakla ödevlidirler. 

İlk sicil âmirleri, memurun hizmetteki başarı 
derecesini veya başarısızlığını yapacağı denetle
meler sonunda «Sicil not defterine» kaydeder. 
Sicil raporları doldurulurken bu kayıtlardan 
faydalanılır. 

BAŞKAN — 114 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Sicil raporlarının doldurulması : 
MADDE 115. — Sicil âmirleri maiyetlerin-

deki memurların sicil raporları ile birlikte, bun
ların genel durum ve davranışları bakımından 
da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve ek
siklikleri hakkında mütalâalarını bildirirler. 

BAŞKAN — 115 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değerlendirme kurulları : 
MADDE 116. — Her kurumun merkez ku

ruluşunda ve iller kuruluşunda «Değerlendirme 
kurulları» bulunur. 

Bu kurullar, sicil ve özlük dosyalarını incele
mek suretiyle sicil raporlarında verilen notları
nı da nazara alarak, ehliyetlerinin tesbitine esas 
olmak üzere memurları : 

1. Çok iyi, 
2. İyi, 
3. Orta, 
4. Yetersiz, 
Olarak dört grupa ayırırlar. 
BAŞKAN — 116 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Memurların uyarılmaları : 
MADDE 117. — Devlet memurlarının yeter

sizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulu
nan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımın
dan, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil âmir
leri tarafından kendilerine bildirilir. 

BAŞKAN — 117 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İtiraz hakkı : 
MADDE 118. — 117 nci maddeye göre ken

disine tebligat yapılan Devlet memurları, buna 
karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay 
içinde aynı âmirlere itiraz edebilirler. 
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Atamaya yetkili âmirler itirazı değerlendir- I 

me kuruluna göndererek yeniden incelenmesini 
ve karar verilmesini isterler. Bu suretle verilen 
karar da ilgiliye gizli yazı ile bildirilir. 

BAŞKAN — 118 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Olumlu ve olumsuz sicil : 
MADDE 119. — 116 ncı maddeye göre sicil 

raporları çok iyi, iyi veya orta olarak değerlen
dirilmiş olan memurlar, genel davranışları ba
kımından da kusurları ve eksiklikleri yoksa 
olumlu sicil almış sayılırlar. 

Sicil raporları yetersiz olarak değerlendiril
miş bulunanlarla genel davranışları bakımından 
kusur ve eksiklikleri sicil raporlarında belirtil
miş olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. 

BAŞKAN — 119 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İki defa üst üste olumsuz sicil alma : 
MADDE 120. — tki defa üst üste olumsuz si

cil alan memurların durumları, görevlerine veya 
Devlet memurluğuna devam edip edemeyecekleri 
hakkında bir karar verilmek üzere merkez de
ğerlendirme kuruluna intikal ettirilir. 

BAŞKAN — 120 nci maddçyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sicil tüzüğü : 

MADDE 121. — Devlet memurunun sicil 
cüzdanında bulunacak bilgiler, sicil raporlarının 
taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, dolduruluş 
şekli, uygulanacak not usulü, değerlendirme ku
rullarının kuruluşu ve çalışma usulleri, sicil not 
defterlerinin tutulması ve sicilleri saklamakla 
görevli makamlara ilişkin esaslar bir tüzükle be
lirtilir. I 

BAŞKAN — 121 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Takdirname : 
MADDE 122. — Görevinde olağanüstü gay

ret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara 
merkezde atamaya yetkili âmirler, illerde valiler 
ve kaymakamlar tarafından takdirname verile
bilir. 

Takdirname Sicile geçer. J 
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BAŞKAN — 122 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

36 ncı madde komisyondan gelmiştir, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 
kanunu tasarısının 36 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 36. r— Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 
görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları 
ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 
sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi için gereken sınıfları ve 
müşterek yetişme nitelikleri olan bilimsel, tek
nik, mesleki ve diğer sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sı
nıfların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kurumların ve Devlet Personel Sendikaları ve
ya meslek birliklerinin, federasyonlarının veya 
konfederasyonlarının görüşlerini de alarak ha
zırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 

a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro kanunundaki, ilgili hüküm

lerin her sınıf için özellik taşıyan hususları be
lirtilir. 

Mesleki ihtisasla ilgili idari kadrolara mes
leki, teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici 
sınıftan atama yapılır. 

Yönetici sınıfa, imtihanla üniversite ve yük
sek okul mezunları alınır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teş
kilâtında görevli memurlar için sınıflar tesis 
olunur. 

BAŞKAN — Verilen önergelere göre Komis
yonun hazırlamış olduğu 36 ncı maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

40 ncı madde de Komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa I 

40 neı maddenin Medeni Kanun hükümleriy
le telifi için yeniden tedvin edilmek üzere Ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Yüksek Başkanlığa 

Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 
kanunu tasarısının 40 neı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. I 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 40. — Genel olarak 18 yaşını tamam- I 
lıyanlar Devlet memuru olabilirler. I 

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler I 
en az onbeş yaşını doldurmuş olmak ve Türk I 
Kanunu Medenisinin 12 nci maddesine göre ka- I 
zai rüşt kararı almak şartı ile sınıf tüzükle- I 
rinde belli edilen Devlet memurluklarına atana- I 
bilirler. 1 

Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa girebilmek ve ge- I 
rekirşe sınıflar içerisindeki derecelere geçebil- I 
mek için şart koşulacak en küçük ve en bü- I 
yük yaş hadleri belirtilir. I 

BAŞKAN — Sayın Paksüt bu vaziyet kar- I 
şısında önergenizde ısrar ediyor musunuz? I 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Mutabıkım ge
tirilen metinle efendim. 1 

BAŞKAN — Bu getirilen metinle mutabık I 
olduklarını beyan ediyorlar. Onun için önerge- I 
lerini oya koymuyorum. I 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. Komisyonun kabul edilen önergesinin I 
40 neı madde olarak metne konulmasını oyları- I 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. I 

Ödül : 
MADDE 123. — Olağanüstü gayret ve çalış- I 

maları sonucunda bağlı bulundukları kurum- I 
larda, emsallerinden üstün iş yapan, üstün veya I 
teknik bir bilgiye dayanan şahsi gayret ve te- I 
şebbüsleri sayesinde çalıştıkları kurumun gider- I 
lerinde önemli tasarruflar veya gelirlerinde I 
önemli artış sağlıyan, genel bir zararın, felâket I 
ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir fayda- I 
nın sağlanması için hayatlarını tehlikeye koya- I 
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rak çalışan Devlet memurlarına ödül verilebi
lir. 

Hangi hallerde, kimlere ödül verilebileceği, 
ödülün miktar ve ödeme şartları Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca 
birlikte hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur. 

BAŞKAN — 123 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : 7. 

Disiplin 

Disiplin cezaları : 
MADDE 124. — Kamu hizmetlerinin gereği 

gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunla
rın, tüzüklerin ve yönetmediklerin Devlet me
muru olarak emrettiği ödev leri yurt içinde ve
ya dışında yerine getirmiyeı lere, uyulmasını zo
runlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladı
ğı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağır
lık derecesine göre aşağıdaki maddede sırala
nan disiplin cezalarından birisi verilir. 

BAŞKAN — 124 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çeşitleri : 
MADDE 125. — Devlet memurlarına verile

cek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma: Memura, görevinde daha dik

katli davranması gerektiğini yazı ile bildirmek
tir. 

B) Kınama: Memura, görevinde ve davra
nışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmek
tir. 

C) Kısa süreli durdurma: Memurun bulun
duğu kademede ilerlemesinin altı ay için dur
durulmasıdır. 

Bu ceza, o süre içerininde derece yükselme
si için yarışma sınav veya seçmelerine girebil
meyi de önler. 

Ç) Uzun süreli durdurma: Memurun bu
lunduğu kademede ilerlemesinin bir, birbuçuk 
veya iki yıl durdurulmasıdır. 

Bu ceza o süre içerininde derece yükselme
leri için yarışma sınav w ya seçmelerine girebil
meyi de önler. 

D) Geçici olarak göj îvden çıkarma: Memu
ru, kadrosu saklı kalmaL mretiyle, bir aydan al-
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ti aya kadar aylıksız olarak geçici süre ile göre
vinden çıkarmaktır. 

E) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir 
daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere 
memurluktan çıkarmaktır. 

BAŞKAN — 125 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenle*1.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve mer
ciler : 

MADDE 126. — 125 nci maddenin (A, B, 
C) bendlerinde yazılı disiplin cezaları, atamaya 
yetkili âmir tarafından verilir. A, B bendlerin
de yazılı disiplin cezalarını, atamaya yetkili 
âmirden başka sicil âmirleri de doğrudan doğ
ruya verebilirler. 

125 nci maddenin (Ç) ve (D) bendlerinde 
yazılı disiplin cezaları, memurun bağlı olduğu 
kurumdaki yetkili disiplin kurulunun mütalâa
sı alındıktan sonra, atamaya yetkili âmir tara
fından verilir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı me
murluktan çıkarma cezası, atamaya yetkili âmi
rin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı 
bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu 
kararı ile verilir. Yüksek Disiplin Kurulunun 
bu halde ayrı bir ceza tâyinine yetkisi yoktur. 
Âmirin istediği cezayı kabul veya reddeder. Ret 
halinde âmir başka bir disiplin cezası vermekte 
serbestir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmazlık : 
MADDE 127. — 125 nci maddenin (Ç) ve 

(D) bendlerinde yazılı disiplin cezalarını verme
ye yetkili âmirin kararı ile disiplin kurulunun 
mütalâası arasında uyuşmazlık olduğu hallerde, 
karar mercii Yüksek Disiplin Kuruludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Disiplin kurullarının karar süresi : 
MADDE 128. — 125 nci maddenin (Ç) ve 

(D) bendlerine göre disiplin kovuşturmasını 
gerektiren hallerde yetkili âmir, yaptırdığı so
ruşturmanın dosyasını, mütalâasını bildirmek 
üzere yetkili disiplin kuruluna tevdi eder. Disip
lin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 15 

2 2 . 6 . 1965 O : 2 
gün içinde soruşturma evrakına göre mütalâası
nı bildirir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı me
murluktan çıkarma cezası için, atamaya yetkili 
âmir tarafından yaptırılan soruşturmaya ait 
dosyasının, memurun bağlı bulunduğu kurumun 
Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren 
15 gün içinde soruşturmanın genişletilmesine ve
ya neticesine dair kararını verir. Kurulun, so
ruşturmanın genişletilmesine karar vermesi ha
linde, neticeye dair karar süresi bu tarihten iti
baren iki ayı geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun karar usulü, me
murun hakkı : 

MADDE 129. — Devlet memurluğundan çı
karma cezası vermeye yetkili, memurun bağlı 
bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu, bu ceza 
hakkında bir karar vermek üzere, gerekli gördü
ğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi 
evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi al
maya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya 
niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya 
veya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası iste-
nan memur, sicil dosyası hariç, soruşturma ev
rakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin ku
rulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya 
vekili vasıtasiyle savunma hakkına sahiptir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Savunma hakkı : 
MADDE 130. — Devlet memuru hakkında 

savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin 

kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği 
süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunma
sını yapmıyan memur, savunma hakkından vaz
geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — 130 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturması
nın bir arada yürütülmesi : 
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MADDE 131. — Aynı olaydan dolayı memur 

hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya 
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını gecik-
tiremez. 

Memurun ceza kanununa göre mahkûm ol
ması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin ce
zasının uygulanmasına engel olamaz. 

BAŞKAN — 131 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Uygulama -. 

MADDE 132. — Uyarma ve kınama cezala
rı, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

BAŞKAN — 132 nci maddeyi, oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Rtmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden 
silinmesi : 

MADDE 133. — Disiplin cezalan memurun 
siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma 
cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırıl
mış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının 
uygulanmasından 3 sene, diğer cezaların uygu
lanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili âmi
re başvurarak, verilmiş olan disiplin cezaları
nın sicil dosyasından silinmesini istiyebilir. 

Memurun, yukarda yazılı süreler içerisindeki 
davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte 
görülürse, disiplin kurulunun mütalâası alındık
tan sonra isteğinin yerine getirilmesine karar 
verilerek, sicil dosyasındaki disiplin bölümü ye
niden düzenlenir. 

BAŞKAN — 133 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etıııiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Disiplin kurulları : 
MADDE 134. — Disiplin ve soruşturma işle

rinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üze
re her ilde ve kurum merkezinde bir disiplin 
kurulu bulunur. 

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süre
si, görüşme ve karar usulü tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İtiraz : 
MADDE 135. — 125 nci maddenin (A), 

(B), (C), (O), (D) bendlerinde yazılı, atama-
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ya yetkili âmirlerden başka sicil âmirleri tara
fından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz, 
ilgili memurun varsa önce bir üst sicil âmirine, 
yoksa atamaya yetkili âmire yapılabilir. 

Üst sicil âmirinin kararma karşı, atamaya 
yetkili âmire başvurulabilir. 

Atamaya yetkili âmirin doğrudan doğruya 
veya onayı ile verilen disiplin cezalarına karşı 
Danıştaya itiraz olunabilir. 

1.25 nci maddenin (E) bendinde yazılı Dev
let memurluğundan çıkarma cezasına karşı Da
nıştaya başvurulabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İtiraz süresi : 
MADDE 136. — 125 nci maddenin (A), 

(B), (C), (Ç), (D) bendlerinde yazılı ve sicil 
âmirleri tarafından verilen disiplin cezalarına 
karşı yapılacak itirazların, kararın ilgiliye teb
liği tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması 
lâzımdır. 

Atamaya yetkili âmirin veya yüksek disip
lin kurulunun verdiği cezalara karşı Danıştaya 
kanunundaki süre içinde itiraz olunabilir. 

Bu süreler içinde itiraz edilmiyen disiplin ce
zaları kesinleşmiş olur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : 8 

Görevden uzaklaştırma 

Görevden uzaklaştırma : 
MADDE 137. — Görevden uzaklaştırma, 

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği haller
de, görevi başında kalmasında sakınca görüle
cek Devlet memurları hakkında alman ihtiyati 
bir tedbirdir. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturma
nın her hangi bir safhasında da alınabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yetkililer : 
MADDE 138. — Görevden uzaklaştırmaya 

yetkililer şunlardır : 

321 
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a) Atamaya yetkili âmirler: 
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişle

ri; 
e) İllerde valiler; 
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare ş̂ .be 

başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) 
Valiler ve kaymakamlar tarafından alman 

görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kuru
muna derhal bildirilir. 

BAŞKAN — 138 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevden uzaklaştıran âmirin sorumluluğu : 
MADDE 139. — Görevinden uzaklaştırılan 

Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştır
mayı takibeden 3 iş günü içinde soruşturmaya 
başlanması şarttır. 

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra me
mur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan; 
keyfî olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu 
tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonun
da anlaşılan âmirler, hukukî, malî ve cezai so
rumluluğa tabidirler. 

BAŞKAN — 139 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzak
laştırma :, 

MADDE 140. — Haklarında mahkemelerce 
cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 
13S nci maddedeki yetkililer tarafından görev
den uzaklaştırılabilirler. 

BAŞKAN — 140 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yü
kümlülüğü : 

MADDE 141. — Görevden uzaklaştırılan 
Devlet memurlarının bu süre içinde her türlü 
hak ve yükümlülükleri devam eder. 

BAŞKAN — 141 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tedbirlerin kaldırılması : 
MADDE 142. — Soruşturma sonunda disip

lin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai 
bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Dev
let memurları için alınmış olan görevden uzak
laştırma tedbiri, 138 nci maddedeki yetkililer
ce (müfettişler tarafından görevden uzaklaştı-
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rılanlar hakkında atanmaya yetkili amirlerce) 
derhal kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan 
görevli hakkında 139 ncu madde hükmü uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu 
olan haller : 

MADDE 143. — Soruşturma veya yargıla
ma sonunda yetkili mercilerce : 

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan 
başka bir disiplin cezası verilenler; 

b) Yargılamanın men'ine veya beraetine 
karar verilenler; 

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuştur
ma genel af ile kaldırılanlar; 

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin 
olsan veya olmasın memurluğa engel olmıyacak 
bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; 

Bu kararların kesinleşmesi üzerine hakların
daki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılma
sında âmirin takdiri : 

MADDE 144. — 140 nci ve 142 nci madde
lerle .143 ncü maddenin a, b, c fıkralarında ya
zılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma 
tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu 
olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olma
dığı hallerde her zaman kaldırılabilir. 

BAŞKAN — 144 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Süre : 
MADDE 145.— Görevden uzaklaştırma; bir 

disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde 
en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda 
hakkında bir karar verilmediği takdirde memur 
görevine başlatılır. 

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu tak
dirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili âmir 
(müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları me
murlar hakkında atamaya yetkili âmir) ilgilinin 
durumunu her iki ayda bir inçeliyerek görevi-
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ne dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir 
ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 

BAŞKAN — 145 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KISIM — V 

Malî hükümler 

Kapsam : 
MADDE 146. — Aylıklar, ücretler, ödenek

ler. hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve bu öde
melerin şekil ve şartları bakımından bu kanu
nun birinci maddesinin birinci fıkrasında yazılı 
Devlet memurları, bu kanunda yazılı hükümle
re; bu kanunun birinci maddesinin ikinci fıkra-
sjna tabi memurlar özel kanuna veya sınıf tüzü
ğün deki hükümlere tabidirler. 

10 . 2 . 1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet dâ
valarını intaceden avukat ve saireye verilecek 
ücreti vekâlet hakkındaki Kanun hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Dizman arkadaşımızın bu mad
de hakkındaki önergelerini okutuyorum. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Önergelerini geri aldılar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... 146 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

Deyimler : 
MADDE 147. — Bu kanunda geçen : 
A) Aylık : Bu kanuna tabi kurumlarda gö

revlendirilen Devlet memurlarına, hizmetlerinin 
karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle 
ödenen parayı, 

B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanuna tabi ku
rumlarda, kanunların verdiği yetkiye dayanıla
rak, Devlet kamu hizmetlerinin özel ihtisas isti-
yen belirli görevlerinde kadroya dayanılarak ça
lıştırılan sözleşmeli personele sözleşme şartlarına 
göre ödenen parayı, 

C) Gündelik : Bu kanuna tabi kurumlarda 
Dovlet kamu hizmetlerinin aslî nitelikte olmıyan 
belirli ve geçici süreli görevlerinde bedenen ça
lıştırılanlara hizmet yönetmeliği hükümleri ge
reğince ödenen parayı, 

Ç) Ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde 
yazılı hallerde Devlet memurlarına ödençn pa
rayı, 
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D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorum

luluk makamlarını işgal eden Devlet memurları
nın temsilî mahiyette ve görevleri icabı olarak 
yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere il
gili kurumların bütçelerine bu maksat için ko
nulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri ge
reğince ödenen parayı, 

E) Ders saati ücreti: Bu kanuna tabi ku
rumların Öğretim ve eğitim ile görevli müessese 
ve okullarında öğretmenlik veya öğretim üyeliği 
yapanlara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ay
lıktan, ders saati itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu 
Kanunun 178 nci maddesinde yazılı esaslar dai
resinde ve yönetmeliğine uygun şekilde, normal 
çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurla
ra, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı, 
ifade eder. 

BAŞKAN — 147 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabıü edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gösterge tabloları: 
MADDE 148. — Her sınıf tüzüğünde sınıf 

içerisindeki derecelerin ve dereceler içerisindeki 
kademelerin aylık göstergelerini belirten bir tab
lo bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kademe aylığı: 
MADDE 149. — Kademe aylığı, her sınıfın tü

züğünde o sınıfa ait gösterge tablosundaki ay
lık derecelerinden bu dereceye dâhil kademeler
den her biri için tesbit edilen gösterge rakamı
na tekabül eden aylıktır. 

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

Derece aylığı: 
MADDE 150. — Derece aylığı, her sınıfın 

tüzüğüne göre o sınıfa ait gösterge tablosundaki 
derecelerden her biri için tesbit edilen gösterge 
rakamına tekabül eden aylıktır. 

Bu aylık tutarı, derecelerden her birinde o 
derece için tesbit edilen sonuncu kademe aylığı 
göstergesine tekabül eden aylığa kadar yükselir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkla
rı : -

MADDE 151. —, Her sımfm tüzüğünde b«--
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liman gösterge tablosunda yer alan derecelerden 
her birindeki birinci aylık göstergesine tekabül 
öden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; ay-
iıi derecenin son aylık göstergesine tekabül eden 
miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığı
nı gösterir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az 
aylık miktarı : 

MADDE 152. — Gösterge tablosundaki dere
celerden ilk derece o sınıfın başlangıç derecesini 
ve bu dereceye dâhil kademelerden birincisinin 
ilk kademe göstergesine tekabül eden aylık tu
tarı da o sınıfın başlangıç aylığını gösterir. 

BAŞKAN — 152 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık 
miktarı: 

MADDE 153. — Gösterge tablosundaki de
recelerden en üst derece o sınıfın en yüksek ay
lık derecesini ve bu dereceye dâhil kademelerden 
son kademe göstergesine tekabül eden aylık tu
tarı da o sınıfın en yüksek aylığını gösterir. 

BAŞKAN — 153 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Katsayı: 
MADDE 154. — Genel bütçede, her yıl, bu 

kanuna tabi kurumların sınıf tüzüklerinde tes-
bit edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen ay-, 
hklarm eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi 
için bir tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, 
genel seçim şartları ve Devletin malî imkânları 
göz önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — 154 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Memurlara ödenecek bürüt aylık tutarları: 
MADDE 155. — Her sınıfın tüzüğünde yer 

alan gösterge tablolarındaki rakamların Genel 
Bütçe Kanunu ile o yıl için tesbit edilen katsa
yı ile çarpılmasından bulunacak miktar her bir 
sınıfın derece ve kademesindeki memura ödene
cek bürüt aylık tutarını gösterir. 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında Giritlioğ-

lu arkadaşımızın bir önergeleri var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
155 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ederini. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
Ek fıkra,: 
Milletvekili maaşları bürüt üc bin beş yüz li

radır. Ayrıca özel kanunu gereğince aylığın ya
nsı yolluk olarak ödenir. 

BAŞKAN —- Komisyon katılryor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖK AY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

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

Yurt dışında aylıklar : 
MADDE 156. — Kurumların yurt dışı ku

ruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Dev
let memurlarının aylıkları, 155 nci maddeye gö
re tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi 
ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesinti
ler indirildikten sonra kalan kısmın, Dışişleri ve 
Maliye bakanlıklarının birlikte teklifi ve Baş
bakanlık Devlet Personel Heyetinin istişari ka
rarı üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından tesbit 
edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak 
miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme 
miktarı ile katsayılı tutarı arasındaki fark, her 
türlü vergiden müstesnadır. 

BAŞKAN — 156 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dış memleketler aylık katsayısı : 
MADDE 157. — 156 nci maddede yazılı kat

sayılar her yabancı memleketin ekonomik duru
mu, para ve geçim şartları göz önünde tutulmak 
suretiyle tesbit edilir ve tesbitindeki usul uya
rınca değiştirilir. 

BAŞKAN — 157 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adayların aylıkları : 
MADDE 158. — Her hangi bir sınıfta aday 
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olarak göreve başlıyanlarm girecekleri aylık de
recesi ve alabilecekleri aylık miktarı, bulunduk
ları meslek sınıf tüzüklerine bağlı aylık göster
ge tablolariyle tesbit edilir. 

Adaylar, atandıkları sınıf tüzüğüne bağlı gös
terge tablolarındaki ilk derecenin birinci kade
me aylığım alırlar. 

BAŞKAN — 158 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda temelli memurların 
alacakları aylıklar •. 

MADDE 159. — Adaylık süresi sonunda bu 
kanun hükümleri dairesinde temelli memur ola
rak atananlar sınıf tüzüğünde : 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği 
hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine 
tekabül eden aylığını, 

B) Adaylığın derece olarak tesbit edilmedi
ği hallerde aynı derece içinde bir ileri kademe 
göstergesine tekabül eden aylığı alırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesinde verilecek aylık : 
MADDE 160. — Kademe ilerlemesinde me

mur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül 
eden aylığı alır. 

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerleme
si olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verile
cek aylık: 

MADDE 161. — Bir sınıf içindeki muhtelif 
dereceler arasında bir dereceden bir yukarı de
receye yükselmeye hak kazanan Devlet memu
ru, yeni girdiği derecenin ilk kademe gösterge
sine tekabül eden aylığı alır. 

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

Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık: 
MADDE 162. — 71 nci maddeye göre başka 

bir sınıfa geçen Devlet memuru atandığı kad
ronun aylığını alır. Ayrıldığı sınıftaki kadro
sundan aldığı aylık tutarının yeni kadrosunun 
aylık tutarından daha yüksek olması, her han
gi bir hak talebi için gerekli değildir. 
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BAŞKAN -T- Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstisnai memurluklardan ayrılanların duru
mu : 

MADDE 163. — İstisnai memurluklara: 
A) Kanunun 60 nci maddesi (A) bendinin 

2 nci fıkrasına göre atananlar görevlerinden 
ayrıldıklarında bu göreve gelmezden evvel gel
diği sınıfın bıraktığı derecesinin kademesine 
atananlar. 

B) Kanunun 60 nci maddesinin (A) ben
dinin 3 ncü fıkrası ve (B) bendi hükümlerine 
göre atananlar, bu görevlerinden ayrıldıkların
da hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

BAŞKAN — 163 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aylığın ödeme zamanı: 

MADDE 164. — Devlet memurlarına aylık
ları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye 
ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin Öde
nen aylık, geri alınmaz; 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme 
şartlarına göre; yevmiyeli personelin gündelik
leri gün hesabiyle hafta veya ay sonlarında 
ödenir. 

BAŞKAN — 164 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Atanmada aylığa hak kazanma : 
MADDE 165. —- Bir göreve aday veya te

melli memur olarak atananlar, göreve başladık
ları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün 
hesabiyle ay sonunda ödenir. 

. BAŞKAN — 165 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma: 
MADDE 166. — Kademe ilerlemesinde Dev

let memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren aynı derecenin 
bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

BAŞKAN -— 166 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma: 
MADDE 167. — Derece yükselmesinde me

mur, yükseldiği derece görevine başladığı tari
hi takibeden ay başından itibaren bir üst de
recenin ilk kademe aylığına hak kazanır. 

BAŞKAN — 167 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazan
ma: 

MADDE 168. — 71 nci ve 162 nci maddeler 
gereğince diğer bir sınıfa geçen memurlar hak
kında 165 nci madde uygulanır. 

BAŞKAN — 168 nci maddeyi oylarımzr 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başka kurumlara atanan memurların aylık
ları : 

MADDE 169. — Başka kurumlara atanan 
ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni 
görevlerine başlıyan aday ve memurların ay
lakları, görevlerine başladıkları tarihi kovalı-
yan ay başından itibaren yeni kurumlarınca 
ödenir. 

Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara 
atanan aday ve memurlara işe başladıkları ta
rihten ay sonuna kadar, kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesi dolayısiyle meydana gelen 
aylık farkı da yeni kurumlarınca ödenir. 

Yukardaki fıkralarda sözü geçenlerin bir ay 
içerisinde eski kurumlarından peşin olarak al
dıkları aylıkları için kurumlar arası her hangi 
bir hesaplaşma işlemi yapılmaz ve memurdan 
gerialmmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görev yeri değiştiren memurun izin veya ge
çici görevde bulunması: 

MADDE 170. — Kanuni izinlerin kullanıl
ması sırasında veya geçici bir görevde iken, 
asıl görev yeri değiştirilen memurlar için 62 nci 
maddedeki süre, izin veya geçici görevin sona 
ermesinden itibaren başlar. Bu durumdaki me
murların eski aylıkları tam olarak ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayman ve mutemetlerin devir süresi: 
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MADDE 171. —. Hesaplarını yerlerine ga

lenlere devir zorunda bulunan saymanlara, bir 
ayı aşmamak üzere devir sonuna kadar aylık
ları tam olarak ödenir. Bu halde 62 nci mad
dede yazılı süreler, devrin bitimi tarihinden 
başlar. 

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 
gündür. 

BAŞKAN — 171 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine 
devamları tebliğ edilenler: 

MADDE 172. — Görev yerleri değiştirilen 
memurlardan görevlerine devamları kurumların
ca yazılı olarak tebliğ edilenlere eski aylıkları 
tam olarak ödenir. Bu takdirde 62 nci madde
deki süre: 

A) Yerlerine atananların gelişi; 
B) Yeni görevlerine hareketlerinin kurum

larınca kendilerine tebliği, 
tarihinden başlar. 
BAŞKAN — 172 nci maddeyi oylarınıza 

.îunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nıl edilmiştir. 

Vekâlet aylıklarına hak kazanma: 
MADDE 173. — Vekâlet aylıklarına: 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve 

başladıkları tarihten, 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenler-

len aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 
günden fazla devam eden süre için bu sürenin 
bitimine takibeden iş gününden, başka kurum
lardan vekâlet ettirilenler işe başladıkları tarihh 
ten, 

itibaren hak kazanırlar. 
Boş kadroya vekâlet edenlere üç aydan fazla 

/ekâlet aylığı verilmez. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında Fahir Gi-

ritlioğlu arkadaşımızın önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
173, 174 ve 175 nci maddelerin tasarıdan çı

karılmasını arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
Gerekçe 

Vekâlet ücreti alınmak için kasden kadrolar 
boş tutulmaktadır. Bugün yapılmakta olan suiis-
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timal bu hükümler yürürlüğe konduğu takdir
de gene tatbik edilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH

RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu arkadaşımı
zın 173 ncü maddenin tasarıdan çıkarılması hak
kındaki önergeye komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

173 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı : 
MADDE 174. — Vekâlet aylıklarının ödene

bilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. 
BAŞKAN — 174 ncü madde hakkında Fa

hir Giritlioğlu arkadaşımızın önergelerine komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazarı itibara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

174 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 174 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Vekâlet aylığı miktarı : 
MADDE 175. — Bir göreve vekâleten ata

nanlara vekâlet edilen kadro aylığının üçte biri 
verilir. 

Tertiplerinde karşılığı bulunmıyan hallerde 
vekâlet aylıkları kadro tasarruflarından ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkındaki Fahir 
Giritlioğlu arkadaşımızın önergesine komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddenin aynen kabulünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir, 
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Ders saati ve konferans ücretlerinin hesap

lanması : 
MADDE 176. — 89 ncu madde gereğince 

kendilerine ders görevi verilenlere aşağıdaki 
usulle, kadrolarından, ders saati başına ücret 
ödenir : 

A) Ders ücreti toplamı, kadrosunun ilk ka
deme aylığının tutarını geçemez. 

B) Bir ders ücretinin tutarı, kadro ilk ka
deme aylığının, bir ay içinde kanunen okutul
ması zorunlu bulunan ders adedine bölünmesi 
sonucunda elde edilen miktardır. 

C) Bir kadro karşılığı olan ders saatleri za
ruret halinde birden fazla kişilere verilebilir. 
Bu takdirde, her birine (B) bendi gereğince he
saplanan ders ücreti ödenir. 

Ders saati ücretlerinin hesaplanması, ödeme 
şekilleri ve buna dair diğer hususlar Millî Eği
tim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Dev
let Personel Dairesince hazırlanacak yönetme
likte gösterilen usullerle düzenlenir. 

BAŞKAN — 176 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yolluk giderleri ve gündelikleri : 
MADDE 177. — Bu kanun hükümlerine tabi 

Devlet memurlarından bir görevin ifası için sü
rekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılan
ların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hak
kındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol mas
rafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara 
göre ödenir. 

BAŞKAN — 177 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti : 
MADDE 178. — Günlük çalışma saatleri dı

şında vazife görmeyi gerektirecek bir hüviyet 
taşıyan hizmetlerde ve sınıf tüzüklerinde belir
tilen hal ve şartlarda, bu kanuna tabi kurumlar
da çalışan, Devlet memurlarına fazla çalışma 
ücreti verilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşu 
içinde, kanunlarla belirli ve bizzat yapılması ge
rekli icrai yetkiler verilmiş bulunan memuriyet 
kadrolarının boş olması halinde bu görevlere ve
kil olarak atanan hekim ve tababet şubeleri men
suplarına, esas görevlerinin sınıf tüzüklerinde 
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belirtilecek günlük çalışma saatleri dışında, yapa
cakları görev için fazla çalışma ücreti verilebi
lir. 

Hangi hallerde kimlere ve ne miktarda fazla 
çalışma ücreti verileceği ve buna dair hususlar 
ilgili Bakanlık ve kurumların, Maliye Bakanlığı 
ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin ha
zır] ıyacakları yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — 178 nci madde hakkında Girit-
lioğlu arkadaşımızın bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
178 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
1 nci fıkra : Alelûmum suiistimale müsait 

hüküm getirmiştir. 2 nci fıkra ise : 173 ncü mad
de hükmü ile çelişmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI FAH

RETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. Nazara 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

178 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil giderleri ve yönetmeliği : 
MADDE 179. — Hangi kurumlarda hangi 

sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının gö
revleri icabı temsilî mahiyette masraf yapabile
cekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve 
şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumla
rın görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Baş
bakanlık Devlet Personel Dairesi ile birlikte ha
zırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler-... Kabul edil
miştir. 

Sürekli'görevle-yurt dışında bulunan memur
ların aylıkları .-

MADDE 180. — Sürekli görevle yurt dışına 
gönderilen veya 156 nci maddeye göre aylık ala
bilecek Devlet memurlarından bu görevlerine 
başladıktan sonra yurt içinde bir- göreve atanan- j 
lara atanma emrinin kendilerine tebliğ tarihine i 
kadar olan aylıkları 156 nci maddeye'göre öde- ; 
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nir. Ancak adı geçen memurlardan, yurt içinde 
bir göreve atanmalarında, yerine atananların 
gelişine kadar bekleme emri alanlara, kendileri
nin atanma tarihinden itibaren en çok iki aylık
ları 1.56 nci maddeye göre ödenebilir. 

BAŞKAN — 180 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. KaTml edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle 
merkeze çağrılanların aylıkları : 

MADDE 181. — Sürekli görevle yurt dışına 
gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en 
çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre 
içinde aylığı katsayılı ödenir. 

BAŞKAN — 181 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yurt dışında görevli memurlardan farklı 
katsayılı memlekete atananların aylıkları : 

MADDE 182. — Yukardaki maddelerde gös
terilen memurların, aylıklarına uygulanmakta 
bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme 
katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen 
atanmalarında 180 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 182 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hazarda eğitim ve manevra için silâh altına 
alınanların aylıklarının ödenmesi : 

MADDE 183. — Hazarda muvazzaflık hiz
meti dışında eğitim ve manevra maksadiyle si
lâh altına alman Devlet memurlarının aylıkları 
kendi kurumlarınca tam olarak ödenir. 

Devlet memurlarından rütbeli olanların rüt
be aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan 
aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, arada
ki fark askerî kurumlarına katılmaları veya ye
ni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silâh 
altında bulundukları sürece Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından ödenir. 

BAŞKAN — 183 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh al
tına alınan memurların aylıklarının ödenmesi : 

MADDE 184. — Seferde muvazzaflık hizme
ti dışında, silâh altına alınan Devlet memurla
rına rütbeli olsun, olmasın silâh altında bulun
dukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere gö
re Ödenir. 
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A) Yedek subay, yedek askerî memur ve 

yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylık-
lan Millî Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Bunların aylıkları bağlı bulundukları ku
rumdan aldıkları aylık tutarından eksikse ara
daki fark kurumlarınca ödenir. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz me
murların aylıklarının tamamı kurumlarınca öde
nir. 

BAŞKAN — 184 neü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sefer haline geçişte silâh altında bulunan 
memurların aylıkları : 

MADDE 185. — Sefer haline geçiş sırasında 
183 neü maddeye göre silâh altında bulunan 
Devlet memurlarının aylıkları adı geçen madde
ye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 
neü maddeye göre ödenir. 

BAŞKAN — 185 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler'... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Silâh altına alınmazdan önce kadrolarından 
açıkta bulunanların aylıkları : 

MADDE 186. — Hazarda eğitim ve manev
ra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında si
lâh altına alman Devlet memurlarından, silâh 
altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, 
görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silâh altında 
bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygula
nır : 

A) Bunlardan yedek subay, yedek askerî 
memur veya yedek astsubay olanların rütbe ay
lıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik ol
masına göre haklarında 183 ve 184 neü madde 
hükümleri uygulan ir. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz me
murlara kanuni hakları olan açık aylığının ve
rilmesine devam olunur. 

BAŞKAN — .186 neı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etıııiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

KISIM — VI. 

Sosyal haklar ve yardımlar 

Emeklilik hakları : 
MADDE 187. — Devlet memurlarının emek

lilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölüm-
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leri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulunduk
ları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir. 

BAŞKAN — 187 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hastalık ve analık sigortası : 
MADDE 188. — A) Devlet memurlarının 

hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mes
lekî hastalık, 

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla 
yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının 
hastalık ve analık, 

(J) Bir kanuna dayanılarak emekli veya ma
lûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kuru
munca uygulanan iş kazaları ile meslek hasta
lıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından ge
lir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve 
analık, 

O) (O) bendinde belirtilen emekli veya ma
lûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık 
ve analık, 

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim 
aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumun
dan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve 
analık, 

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları 
sağlanır. 

Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzen
lenir. 

Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan 
yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile ka
bul edilen hak ve yardımlardan az olamaz. 

BAŞKAN —- 188 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kaimi edilmiştir. 

Yeniden işe alıştırma : 
MADDE 189. — Malûllük aylığı bağlanan 

Devlet memurlarından çalışma gücünün artırı
labileceği umulanlar, eski sınıflarında veya ye
ni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağ
lamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara 
göre yapılacağı özel kanunlarda gösterilir. 

BAŞKAN — 189 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 
MADDE 190. —. Özel kanunlarla Devlet me

murlarının istekleriyle katılabilecekleri sosyal 
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sigorta, dinlenme kampları ve yardımlaşma ku
rumları da kurulabilir. 

BAŞKAN — 190 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik ikramiyesi : 
MADDE 191. — Emekli veya malûllük aylı

ğı bağlanan Devlet memurluklarından emekli
liğe tabi eylemli hizmet süresi 30 yıl veya daha 
fazla olanlara, her eylemli hizmet yılı için, bağ
lamaya esas tutulan aylıklarının yarısı, bir defa
ya mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi ola
rak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, 
bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçe
mez. 

Eylemli hizmet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasın
da olanlardan yaş haddi veya malûllük sebebiy
le aylık bağlananlara da birinci fıkradaki esas
lara göre ikramiye verilir. 

ikramiyenin hesabında, 6 ay ve daha fazla 
yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler 
nazara alınmaz. 

Eylemli hizmet süreleri 25 yıl veya daha faz
la olanlardan emekli veya malûllük aylığı bağ
lanmadan ölenler için yukardaki esaslara göre 
hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak 
kazanan dul ve yetimlerine aylıkları ile oran
tılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan 
ölenlerin bu ikramiyeleri, dul ve yetimlerine ve
rilir. 

BAŞKAN — 191 nci madde hakkında arka
daşımız Ali Dizman'm bir önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
191 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

saygiyle arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 
BAŞKAN — Buyurun efendim, önergeniz 

üzerinde konuşmak hakkınızdır. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, emekli konusu ayrı bir mevzudur. Ayrı 
bir kanunla düzenlenir. Nitekim elimizdeki tasa
rının 3 ncü bölümünü teşkil eden genel haklarda 
da 19 ncu maddede, Devlet memurlarının özel 
kanunda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik 
hakları vardır, diye bir hüküm sevk edilmiştir. 
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Bu kanun, Devlet memurlarının çalıştıkları süre 
içindeki durumlarını, tanzim eden bir kanundur. 
Çalıştıkları süren.'n nihayetindeki emeklilik mev
zuunu içine alan kanun ise emeklilik kanunudur. 
Bugün ayrıdır. Bundan sonraki ilerdeki tarih
lerde de daima ayrı olacaktır. Emeklilik normal 
olarak bir siogrta şeklidir. Bidayette prim ödenir. 
Nihayette de bu primlerin mukabili olarak ken
disine sosyal sigorta kurallarına uygun olarak bir 
miktar para verilir. 191 nci madde de emeklili
ğin, bir ekini teşkil eden emeklilik ikramiyesi der
piş edilmektedir. Normal olarak emeklilik ayrı bir 
kanun konusu olduğuna göre emekliliğin bir de
vamı olan ikramiyesi de keza bu ayrı kanunun 
konusu içine girmesi icabeder. Bu itibarla, esas 
itibariyle emeklilikle ilgili tanzim edici bir hük
mün Devlet Memurları Kanununda bulunması 
sisteme aykırıdır. Kaldı ki, bu sisteme aykırılığı 
dışında ehemmiyetli nisbette bir değişiklik de 
yapmaktadır. Şimdiki mevzuatımıza göre emekli 
ikramiyesi 12 aylık maaş tutarı olduğu halde, 
bu tasarıya göre bu miktar, 15 maaş nisbetine çı
karılmaktadır. Bir taraftan bu tasarıyla memur
lara daha fazla ücret verilmesi temin edilecektir 
denmektedir. Elbette ki, bu lâfa şimdilik mut
lak surette inanmamız gerekmektedir. Bir taraf
tan maaş nisbetini yükseltelim, diğer taraftan ik
ramiye nisbetini yükseltelim. İki taraflı bir yük
seltmenin malî neticelerinin ne olacağını peşinen 
bilmekte bir zaruret olsa gerektir. 

Zannediyorum, 1983 senesinde Emekli Sandı
ğı resmen iflâs edecektir. Bugünkü durumda 6,5 
milyarın üzerinde bir açığı vardır. Acaba emek
lilik sistemimizde bir değişiklik getirmeden ona 
malî kaynaklarını geliştirmeden, halihazırda 
Emekli Sandığının elinde bulunan parayı daha 
iyi bir şekilde işletme usullerini bulmadan ona 
ehemmiyetli bir miktarda büyük külfetler yükle
menin 1983 tarihli olan iflâs tarihini ne kadar 
öne alacağını da bugünden bilmek mecburiyetin
deyiz. Bu itibarla gerek sistemi icabı ayrı bir ka
nunda düzenlenmesi gereken bir konunun yeni ol
madığı halde bu kanunda düzenlenmeye kalkışıl
mış olması gereken Emekli Sandığının içinde bu
lunduğu durum, daha evvel emekli olanların için
de bulunduğu durum mütalâa edilmek suretiyle 
işin esaslı bir incelemeye tabi tutulması muva
cehesinde bu maddenin metinden çıkarılması yo
lunda bir teklif takdim etmiş bulunuyorum. Ama 
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öyle zannediyorum ki, Komisyon bu teklife iltifat 
etmiyeeektir. O itibarla son ilticagâh Yüksek He
yetinizdir. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
GEÇtCt KOMİSYON ADINA SALÂHAT-

TİN GÜVEN (Trabzon) — Muhterem arkadaş
larım, bu maddenin tedvininde Komisyon mese
leyi tamamen başka açıdan mütalâa etmiştir. 
Muhterem arkadaşım, izahlarında birçok nokta
larda yanılmış durumdadır. Bu maddenin tedvi
ninde mer'i olan bir müessese vardı zaten. Halen 
12 aylık bir ikramiye veriliyor. Hükümet 15 ay
lık bir ikramiye şekliyle getirdi. Bu, Türkiye'de 
yıllardan beri çalışan bir müessesedir. 

Kaldı ki, bunun Emekli Sandığıyla bir alâ
kası yoktur. Bu para Emekli Sandığından öden
mez. Bu paralar aidolduğu kurumlar tarafından 
ödenir. Bütçe ile alâkalı bir mevzudur. Emekli 
Sandığına hiçbir külfet tahmil etmez. Arkada
şım bu noktada zannediyorum ki, yanılıyorlar. 
Üstelik Emekli Sandığının iflâs etmesi gibi bir 
durum mevzuubahis değildir. Zaten Hükümetler 
gerekli çalışmanın içindedirler. Yüce Meclise 
önümüzdeki devrelerde veya aylarda Emekli 
Sandığına ait esaslı bir kanun tasarısı getirecek
lerdir. Şimdi bir müessesede çalışmış olan bir 
memurun gerek bugünkü Anayasa gerekse geç
miş Anayasa ve Deylet düzeni anlayışı içinde 
kendisine bir ikramiye verilmesi, muayyen çalış
ma süresine ve muayyen şartlara bağlı olmak 
üzere bir ikramiye verilmesi kabul edilmiştir. 
Yeni kanun bu oniki aylık müddeti bir senelik 
maaş tutarı ikramiyeyi onbeş aya çıkarmış ve 
yine aynı statüye bağlamıştır. Müessese, çalış
tığı müesese bizatihi kendisi üdiyecektir. Öde
necek bu paranır Emekli Sandiğiyla hiçbir alâ
kası yoktur. Kaldı ki bu maddenin tedvininde 
E emekli Sandığının fikri alınmıştır ve müsbet 
mütalâa etmiştir. Bu izahattan sonra arkadaşım 
kendi fikriyatı üzerinde ısrar etmiyeeektir zan
nediyorum. Çalışan kıymetli memurlarımıza böy
le bir ikramiyenin verilmesine mâni olmak şek
lindeki bir tutumun içine gitmek istemiyecektir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dizman önergenizde ıs
rar ediyor musunuz? 

ALİ DÎZMAN (Tokat) — Ediyorum efen
dim. 
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BAŞKAN — Komisyon arkadaşımızın öner

gesine, Sayın Dizman'ın önergesine katılmıyor. 
Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

191 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilik ikramiyelerinin ödenmesi: 
MADDE 192. — Devlet memurlarının ikra

miyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları 
bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kurum 
tarafından tahakkuk ettirilerek verilir ve yazı 
ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içerisinde 
kurumlarınca, görevli kuruma ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Diz
man arkadaşımızın önergeleri var, okutuyorum. 

ALI DİZMAN (Tokat) — 191 nci madde 
üzerindeki önergem kabul edilmediği için bu 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — 192 nci madde üzerindeki öner
gelerini Sayın Dizman geri aldılar. 

192 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları için konut: 

MADDE 193. — Devlet memurlarının, 
A) Lüzum ve zaruret görülen yerlerde ki

ralık konut ihtiyaçları, imar ve İskân Bakanlı
ğınca tesbit edilecek Bakanlar Kurulunca ona
nacak programlar gereğince, veya katma büt
çelere her yıl konulacak ödeneklerle, 

B) Mülk konutu ihtiyacı için sosyal ipotek 
kredisi, memurların da iştiraki suretiyle, emekli 
aylıklarını ödemekle görevli kurum tarafından 
tesis edilecek, 

fondan karşılanır. 

Bu madde hükümleri özel kanunla düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Giritlioğlu 
arkadaşımızın önergeleri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Ek fıkra: 
Emekli Sandığı mesken kredisi imkânlarını 

sağlıyabilmek amaciyle, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren, meskenlerden başka 
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gayrimenkullar için yatın m yapamaz. Ancak 
kanunun kabul tarihinden itibaren yapılması
na baylanmış bulunan gayrhnenkullerin ikma
line devanı olunur. 

Gerekçe: 
Siyasi iktidar. 19;> ncü maddede yazılı ka

nunun çıkarılmasını çeşitli sebeplerle gecikti
rebilir. Emekli Sandığı çeşitli siyasa sebepler
le kendi konusu dışında yatırımlar yapmıya 
zorlanabilirler. Meselâ otel yapabilir. Garşı 
yapabilir. Bu sebeple takat ve imkânı kalmı-
yabilir. Bunları önlemek için ve 19.'} ncü mad
deye ameli bir değer kazandırmış olmak için, 
böyle bir hükme ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Giritlioğlu'mın önergesine ko
misyon katılıyor mu'? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN' KERİM GÖKAY (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

'BAŞKAN —- Komisyon katılmıyor'. Nazara 
alınmalını.. oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

19U ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenleri.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bâzı Devlet memurları için konut tahsisi: 
MADDE 194. — Kurumlar, kuruluş ve gö

rev kanunlarında belirtilen yerlerde ve görev
lerde çalışacak personeli için kira karşılığı ol
madan eşyalı ve eşyasız konut tahsis edebilir
ler. Bu kanııtların tahsis ve idare şekli Başba
kanlık Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığı tarafından birlikte hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 194 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 
MADDE 19a. ~T Memleketin tabiî, ekono

mik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şart
ları dolayısiyle Devlet memurlarının yaşama ve 
çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerle
rine, sürekli görevle atananlara, o yerin mah
rumiyet derecesine gövv mahrumiyet yeri öde
neği verilir. 

BAŞKAN — 195 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi: 
MADDE 196. — Mahrumiyet yerlerinde ça

lışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek 
verileceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu öde
nek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme 
usulü şekil ve şartları Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tesbit 
olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede 
bir yeniden tesbit olunur. 

Bu yerlere ve derecelere etki yapan ola
ğanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

BAŞKAN — İ9G ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Miktarı : 
MADDE 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği 

4 derece üzerinden ödenir. Birinci derece mah
rumiyet yeri ödeneği her yıl bütçe kanunla
rında belirtili)'. Diğer mahrumiyet yerlerinin 
ödenekleri aşağıda gösterilen oranlara göre 
hesabolunur: 

Mahrumiyet 
derecesi 

1 
2 
• > 
• > 4 

Ödenek 
oranı 

% 100 
% 75 
% 50 
% 25 

BAŞKAN — 197 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü: 
MADDE 198. — Mahrumiyet yeri ödeneği 

bu yerlerde göreve başladığı günü takibeden 
ay başından itibaren ve aylıklarla birlikte ke
sintisiz ödenir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emek
liye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

BAŞKAN — 198 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öğrenim bursları ve yurtları: 
MADDE J99. — Mahrumiyet yerlerinde ça

lışan Devlet memurları görev yerlerinde çocu
ğunun girmesi gereken orta dereceli okul bu
lunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda oku-
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ma "hakkını kazanmış bulunan çocuklarını, ya
tılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon üc
ret indiriminden faydalanırlar. 

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit 
olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocuk
ların her biri için % ;~>0 si oranındadır. İndirim 
sonucunda nıeydaı a çıkan fark Devlet bütçe
sinden ödenir. 

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek 
ücretli okul .pansiyonlarımla veya Millî Eğitim 
Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulu
nan özel pansiyonlardan faydalandırmak ister
lerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından 
ödenir. 

BAŞKAN — 19!) ucu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verileıuiyc-
ceği: 

MADDE 200. — Pansiyonlarda ücret indiri
minden faydalana ı memurların çocukları sı
nıfta kalırlarsa a\nı sınıf için ikinci sene bu 
haktan faydalanamazlar. 

BAŞKAN — 200 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, 
ölen, emekliyi» ayrılanların burs haklarının de
vamı : 

MADDE 201. ----- Öğrenim yılı içinde mahru
miyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki 
bir görev*1 atanan veya ölen veyahut emekliye 
ayrılan memurların çocukları için yapılan indi
rim, bulundukları ders yılı sonuna kadar; ken
di isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarih
teki taksit dönemi sonuna kadar devanı eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneği: 
MADDE 202. — Evli bulunan Devlet me

murlarına aile yardımı ödeneği verilir. 
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa 

olsun menfaat karşılığı çalışmıyan eşi ve ço- J 
cılkları için her yıl bütçe kanunlarında tesbit 
edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Dul memurların çocukları için yukarıki fık
ralar hükmü uygulanır. 

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme 
bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verile
ceğini de kararında belirtir, 
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Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey 

çocukları için de bu ödenek verilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Ali 
Dizimin'm önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
202 ııci maddenin metinden çıkarılmasını 

arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Önergeniz hakkında Sayın Diz
man buyurun. 

ALİ DtZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarını, aileye yardım ödeneği, eski tâbiri ile 
çocuk zammının biraz daha geniş şekli normal 
olarak nüfus plânlaması fikriyle bağdaşamaz. 
Nüfusun artışını önlemek için, doğumu kontrol 
etmek, daha doğru bir deyimle ceninin teşekkül 
etmesine mâni olmakla doğmuşun hayatını dü
şünmek her ne kadar ayrı ayrı şeyler ise de nü
fus plânlaması fikriyle bağdaşan bir fikir olarak 
görmek de mümkün değildir. Kaldı ki aile du
rumunun geçimi üzerindeki tesirinin tetkik ye
ri en az geçim indirimi haddidir. Normal olarak 
en az geçim indirimi haddinde ailenin duru
munun esaslı olarak düşünülmesi ve bu suretle 
gelirden aile durumu geniş olanlara biraz daha 
fazla hisse bırakmak en doğru yoldur ve umu
mi şekil budur. Bu tasarıyla memurların aile 
yardımı ödeneği almak suretiyle en az geçim in
dirimi şeklinin memurlardan istisnası gibi bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Bu umumi tevazünü 
bozacak, en az geçim indirimi haddini bir grup 
lehine tadili neticesini doğuracaktır. Bu itibar
la pıensibolarak bu yardımın aleyhindeyim. Ne 
var ki, en alt kademe ile en üst kademe arasın
daki farkın yüksekliğini, bu kabil ödemeler biraz 
tahfif için ve bu iki farkın biraz azaltılması yo
lundaki bidayetteki gayretlerim de boşa gitmiş 
olduğu içindir ki şimdi 202, 203, 204, 205, 206, 
208 ııci maddeler hakkındaki Önergelerimi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dizman, vermiş oldukla
rı 202, 203, 204, 205, 206, 208 ııci maddeler hak
kındaki önergelerini geri aldılar. Önergeleri ge
ri ver ildi. 

202 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü : 
MADDE 203. — Aile yardımı ödeneği Dev

let memurlarına her ay aylıklariyle birlikte öde
nir. 

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu 
ödenek yalnız kocaya verilir. 

Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için 
haczedilmez. 

BAŞKAN — Sayın Dizman bu madde hak
kında verdikleri önergeyi geri aldılar., 

203 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma : 
MADDE 204. — Memur, eş için ödenen ai

le yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için öde
nen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi ta-
kibedeıı ay başından itibaren hakkazanır. 

BAŞKAN — Sayın Dizman bu madde hak
kında verdikleri önergeyi geri aldılar., 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme : 

MADDE 205. — Memur, eş için ödenen aile 
yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya 
eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödene
ği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı mad
dedeki hallerin vukuunu takibeden ay başından 
itibaren kaybeder. 

BAŞKAN — Sayın Dizman, madde hakkın
da verdikleri önergeyi geri aldılar. 

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

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmive
cek haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar 
için aile yardımı ödeneği verilmez : 

1. Evlenen çocuklar, 
2. Evlât edilmiş çocuklar, 
3. 19 yaşını dolduran çocuklar. 
(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız ço

cuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğ
renim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 
yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirince
ye kadar ve çalışamıyacak derecede malûllükle
ri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilen
ler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine de
vam. olunur.) 
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4. Kendileri hesabına ticaret yapan veya 

gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar 
(öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalı
şanlar hariç), 

5. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuk
lar. 

BAŞKAN •— Sayın Dizman bu madde hak
kında verdikleri Önergeyi geriye aldılar. 

Komisyonun bu madde hakkında bir önerge
si var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önerge üzerine Devle memurları ka

nunu tasarısının 206 ncı maddesinin 2 numara
lı bendindeki «Evlât edilmiş çocuklar,» ibaresi 
«Evlât edinilmiş çocuklar,» şeklinde değiştiril
miştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Zaten bu şekilde okuttuk, bir 
tashih idi. önergeyi onun için oyunuza sunmu
yorum, bir tashih idi, yapıldı ve öyle okuttuk. 

206 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğum yardımı ödeneği : 
MADDE 207. — Devlet memurlarından ço

cuğu dünyaya gelenlere her yıl Bütçe Kanunu 
ile tesbit edilecek miktarda doğum yardımı öde
neği verilir. 

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru 
iseler ödenek yalnız babaya verilir. 

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde do
ğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 

Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aran
maksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım 
borç için haczedilmez. 

BAŞKAN — 207 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ölüm yardımı ödeneği : 

MADDE 208. — Devlet memurlarından, 
A) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı öde

neğine müstehak çocuğu ölenlere memurun al
makta bulunduğu aylığın bir aylığı tutarında, 

B) Memurun ölümü halinde sağlığında büS 
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diri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş 
ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve 
babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son ay
lığının iki aylığı tutarında, ölüm yardımı öde
neği verilir. 

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesin
tiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmak
sızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım 
borç için haczedilemez. 

Yurt dışında sürekli görevle bulunan me
murlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 
156 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın 
Dizman arkadaşımız verdikleri önergeyi geriye 
aldılar. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tedavi yardımı: 
MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri 

ve bakmalda yükümlü oldukları ana, baba ve 
çocuklarının yurt içinde veya yurt dışında has
talanmaları halinde evlerinde veya resmî veya 
özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak 
tedavilerine, bulundukları yerdeki resmî tabip 
raporu (Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum 
gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri 
mümkün olmadığı tam teşekküllü Devlet hasta
nesi raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tasdik edilmiş olması halinde 
tedavileri için yurt dışına gönderilir. Bu me
murların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca 
ödenir. 

BAŞKAN — 209 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cenaze masrafları: 
MADDE 210. — Devlet memurlarının ölüm

leri halinde cenaze giderleri kurumlarınca öde
nir. 

Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bu
lunan Devlet memurlarından ölenlerle sürekli 
görevlerde bulunanların eş ve bakmalda yüküm
lü oldukları ana, baba ve çocuklarından ölenle
rin cenazelerinin yurda getirilmesi için zaruri 
giderler kurumlarınca ödenir. 

Yukarıdaki ve bu madde hükümleri Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının 
mütalâaları alınmak suretiyle Başbakanlık Dev
let Personel Dairesinde hazırlanacak yönetmeli
ğe göre uygulanır. 
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BAŞKAN — 210 ncu maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Giyecek yardımı: 
MADDE 211. — Devlet memurlarından han

gilerinin ne şekilde giyecek yardımından fay
dalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacak-
ları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — 211 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yiyecek yardımı: 
MADDE 212. — Devlet memurlarının han

gi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde fay
dalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile 
ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacak-
ları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — 212 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yakacak yardımı : 
MADDE 213. — Devlet memurlarının hangi 

hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve 
ne şekilde yakacak yardımı ödeneğinden fayda
lanacakları ve bu yardımın uygulanmasiyle il
gili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacak-
ları bir yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — 213 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KISIM VII 
Devlet memurlarının yetiştirilmesi 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiş
tirme yükümlülüğü : 

MADDE 214. — Kurumlar memurlarını, 
hizmete yatkınlıklarını sağlamak, verimlilikleri
ni arttırmak ve daha ilerîki kadrolara hazırla
mak amaciyle, sınıflarının «Eğitim yönetmelik
leri» nde belirtilen usul ve esaslara göre yetiş
tirmekle yükümlüdürler. 

Eğitime tabi tutulması gereken kurumlar 
arası ve kurumsal sınıfların eğitim yönetmelik
leri Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tara
fından ilgili kurumlarla birlikte ha2irlanır. 
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BAŞKAN — 214 ncü madde hakkında Sa- I 

yin İnal arkadaşımızın önergesi var. Okutuyo
rum. I 

Yüksek Başkanlığa 
214 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesinin oya sunulmasını arz ederim. I 
Bolu 

Kâmil İnal 

214 ncü maddede adı geçen eğitim yönetme
liklerinin müştereken hazırlanması yerine ku
rumlarca hazırlanması, ancak Genel Eğitim Plâ
nına uygunluğu \ e eğitim prensiplerinin göz 
önünde tutulup tutulmadığı noktalarından Dev
let Personel Dairesinde tetkik ve gerekli deği
şiklikler yapıldıktan sonra uygun bulunması ter- I 
cih edilmelidir. I 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
(JEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM OÖKAV (İstanbul) — İştirak et
miyoruz. I 

BAŞKAN —- Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

214 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. I 

Eğitim birimleri : I 
MADDE 215. — Her kurumda, yetiştirme 

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlen- I 
dirmekle görevli bir «Eğitim birimi» kurulur. I 
Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan I 
biri «Merkez Eğitim Birimi» adını alır. I 

BAŞKAN — 215 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

Eğitim merkezleri : 
MADDE 216. — Kurumlar kendi eğitim ih

tiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri 
açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de aça
bilir. 

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve iş
leyişleri Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazır
lanacak yönetmeliklerle düzenlenir. I 
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BAŞKAN — 216 ncı maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet, memurları eğitimi genel plânı : 
MADDE 217. — Devlet memurları, eğitimi 

genel plânı, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkla-
riyle Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili 
kurumların görüşleri alındıktan sonra Başba
kanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazır
lanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yü
rürlüğe konulur. 

BAŞKAN — 217 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yurt dışında yetiştirme : 
MADDE 218. — Devlet memurları, yabancı 

memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya 
yetiştirme - eğitim merkezlerinde de yetiştirile
bilirler. 

Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin 
niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir 
dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği ku
rumları ve Başbakanlık Devlet Personel Daire
since kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ih
tisas yapma müsaadesi verilebilir. 

Bu maddede söz konusu olan Devlet memur
ları hakkında 70 nen madde hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 218 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Rapor verine : 
MADDE 219. — Kurumlar yıllık eğitim 

programlarına göre yapmakta oldukları eğitim 
çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin 
bitiminden »•en geç bir ay sonra Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesine bir raporla bildirmek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — 219 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve denetleme : 
MADDE 220. — Başbakanlık Devlet Perso

nel Dairesi kurumları yurt içi ve yurt dışı eği
tim programlarının hazırlanmasında ve uygu
lanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetle
rini koordone etmek ve denetlemekle görevlidir. 
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BAŞKAN — 220 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi : 
MADDE 221. — Kurumlar belirli sınıflar

daki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle : 
A) Kendi bünyeleri içerisinde meslekî öğ

renim ve eğitim yapabilirler. 
B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında 

öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 
O) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve 

ihtisas yaptırabilirler. 
BAŞKAN — 221 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçme usulü : 
MADDE 222. — Kurumlarca yurt içinde ve

ya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma 
sınavı ile seçilirler. 

BAŞKAN -— 222 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öğrenci okutma şartlarını düzeni iyen yönet
melikler : 

MADDE 223. — Hangi kurumların ve sınıf
ların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul 
ve kurslar açılabileceği, yurt içinde veya dışın
da hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabile
ceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme 
usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çı
karılma veya geri çağrılma usulleri, ilgili ku
rumların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının gö
rüşleri alınmak suretiyle, Millî Eğitim ve Maliye 
bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Dai
resinin birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde 
belirtilir. 

Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma 
hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk 
edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar 
kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel 
kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 223 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mecburi hizmet : 
MADDE 224. — Devlet tarafından okutulan 

öğrencilerden; 
Yurt içinde Devlet hesabına okutulan Öğre

nim süreleri kadar (Tatiller dâhil), 
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Yurt dışındaki öğretim kurumlarında Devlet 

hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler öğre
nim sürelerinin iki katı kadar (Tatiller dâhil), 

Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artır
mak veya staj yapmak üzere dış memleketlere 
gönderilen Devlet memurları yurt dışında kal
dıkları sürenin iki katı kadar, 

Mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ku

rumlarınca yarışma sınavına tabi tutulmaksızın 
atanırlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Dizman 
arkadaşımızın ve Komisyonun önergelerini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
224 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki (oku

tulan) kelimesinin (okutanlar) olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederini. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önerge üzerine Devlet memurları 

kanunu tasarısının 224 ncü maddesinin 1 nci sa
tırının sonundaki «okutulan öğrencilerden,» ke
limelerinin yerine «okutulanlardan,» kelimesi. 
aynı maddenin ikinci satırındaki «okutulan» ke
limesinden sonra «öğrenciler» kelimesi konul
mak suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Sayın Dizman, Komisyon öner
genize göre düzeltme yapmış. Bunun için öner
genizi muameleye koymuyorum. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

224 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz bu 
önergedeki değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mecburi hizmetlilerin kurumlarına başvurma
ları : 

MADDE 225. — Mecburi hizmetle yükümlü 
bulunanlar, yetiştirme, eğitim veya staj sürele
rinin bitiminden itibaren en çok bir ay içinde 
kurumlarına başvurmak zorundadırlar. 
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Bunlardan : 
A) Başvuranların, başvurma tarihinden iti

baren en geç üç ay içinde bir göreve atanmıyan-
larm mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Bu 
durumun ihdasına sebebiyet veren memurlar 
bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 

B) Başvurmıyanlar veya atanma için ge
rekli belgelerini tamamlamıyanlar yol giderleri 
de dâhil olmak üzere kendilerine kurumlarınca 
yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat ola
rak ödemeye mecburdurlar. 

C) Atanıp da yükümlü bulundukları mec
buri hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza se
bebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi 
hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı mik
tarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sa
yılmaz. 

BAŞKAN — 225 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

KISIM — VIII 

Çeşitli hükümler 

Görüşme ve danışma kurulları : 
MADDE 226. — Bu kanunun uygulanması 

dolayısiyle ortaya çıkabilecek meselelerde ve ge
nel olarak kamu personelinin ödevleri, hakları, 
çalışma şartları, yükümleri ye kamu hizmetleri
nin yürütülmesi ile ilgili konularda mütalâa ver
mek üzere : 

A) Genel nitelikteki konular bakımından 
merkezî, 

B) Bir kurumla ilgili konular bakımından o 
kurum personeli için, 

C) Kurumlararası sınıfla ilgili konular ba
kımından o sınıf personeli için, 

D) Kurumsal sınıflarla ilgili konular bakı
lın ndan o kurulun personeli için, 

Görüşme ve danışma kurulları kurulur. 
Görüşme ve danışma kurulları Devlet Perso

nel Heyeti Başkanının Başkanlığında toplanır. 
(A) bendindeki kurullar istişari kararlarını 

doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna, 

(B) bendindeki kurullar istişari Sararlarım 
ilgili kurumun en yüksek karar organına, 

(C) bendindeki kurullar istişari kararlarınj 
Devlet Personel Heyetine, 
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(D) bendindeki kurullar istişari kararlarını 

ilgili kurumların en yüksek karar organlarına 
sunarlar. Bu istişari kararlar, varsa, muhalefet 
şerhleri ile birlikte Resmî Gazetede yayınlanır. 

Görüşme ve danışma kurulları, Devlet per
soneli sendikalarmca veya meslek birliklerince, 
federasyonlarınca veya konfederasyonları nca 
kendi üyeleri arasından seçilecek personel tem
silcileriyle yetkili organlarca yine personel ara
sından atanacak idare temsilcilerinden meydana 
gelir. 

Personel temsilcileri ile idare temsilcilerinin 
sayıca eşitliği şarttır. 

İdare, personelle ilgili kanun, tüzük, yönet
melik ve kararname tasarılarının hazırlanmasın
da ve personelin ödevlerini, haklarını, çalışma 
şartlarını ve yükümlerini düzenleyici nitelikteki 
genel kararların alınmasında ilgili görüşme ve 
danışma kurullarının görüşünü istemekle yü
kümlüdür. 

Bir kurumun genel bütünlüğüne veya bir 
kısmına veya bir meslek veya uzmanlık koluna 
aidolmak üzere kurulan bir personel sendikası 
veya meslek birliği, federasyonu veya konfede
rasyonu, üye sayısı, o kısım ve kurum veya ku
rumlar veya uzmanlık kolu veya kolları kadro
larının % 10 unu aşmadıkça görüşme ve danış
ma kurullarına temsilci gönderemez ve müraca-
atte bulunamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun bir teklifi var bu 
madde hakkında, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan incelemeler sırasında tasarının 

226 ncı maddesinde görülen bir redaksiyon ha
tası düzeltilerek madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 226. — Bu kanunun uygulanması do
layısiyle ortaya çıkabilecek meselelerde ve genel 
oiarak kamu personelinin ödevleri, hakları, ça
lışma şartları, yükümleri ve kamu hizmetlerinin 
yürütülmesi ile ilgili konularda mütalâa ver
mek üzere : 

A) Genel nitelikteki konular bakımından 
merkezî, 

_ 338 — 



M. Meclisi B : 135 
B) Bir kurumla ilgili konular bakımından 

o kın um personeli için, 
C) Kurumlar arası sınıfla ilgili konular ba

tanımdan o sınıf personeli için, 
l)ı Kurumsal sınıflarla ilgili konular bakı

mından o kurulun personeli için, görüşme ve da
nışma kurulları kurulur. 

(A) bendindeki görüşme ve danışma kurul
ları Devlet Personel Heyeti Başkanının Başkan
lığında toplanır. 

(B), (C) ve (D) bendlerindeki görüşme ve 
danışma kurullarının başkanlıkları 231 nei mad
dede yazılı tüzükte gösterilir. 

(A) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna, 

(B) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
ilgili kurumun en yüksek karar organına, 

(C) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
Devlet Personel Heyetine, 

(D) bendindeki kurullar istişari kararlarını 
ilgili kurumların en yüksek karar organlarına 
sunarlar. Bu istişari kararlar, varsa, muhalefet 
şerhleri ile birlikte Resmî Gazetede yayınlanır. 

Görüşme ve danışma kuralları, Devlet perso
neli sendika]arınca veya meslek birliklerince, fe-
derasyonl arınca veya konfederasyonlarmca ken
di üyeleri arasından seçilecek personel temsil
cileriyle yetkili organlarca yine personel ara
sından atanacak idare temsilcilerinden meydana 
gelir. 

Personel temsilcileri ile idare temsilcilerinin 
sayıca eşitliği şarttır. 

İdare, personelle ilgili kanun, tüzük, yönet
melik ve kararname tasarılarının hazırlanma
sında ve personelin ödevlerini, haklarını, çalış
ma şartlarını ve yükümlerini düzenleyici nite
likteki genel kararların alınmasında ilgili görüş
me ve danışma kurullarının görüşünü istemekle 
yükümlüdür. 

Bir kurumun genel bütünlüğüne veya bir 
kısmına veya bir meslek veya uzmanlık koluna 
aidolmak üzere kurulan bir personel sendikası 
veya meslek birliği, federasyonu veya konfede
rasyonu, üye sayısı, o kısım ve kurum veya ku
rumlar veya uzmanlık kolu veya kolları kadro
larının % 10 unu aşmadıkça görüşme ve danış
ma kurullarına temsilci gönderemez ve müraca
atta bulunamaz. 

BAŞKAN — 226 ncı maddenin Komisyonca 
yeniden tedvin edilen şeklini okuttum. 
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t GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİMGÖKAY (İstanbul) — Sadece bir 
redaksiyon efendim. 

BAŞKAN — Redaksiyon hatasını düzelttiniz, 
yeni bir şekil verdiniz değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde sözümde hata yoktur. 
Bu şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bunun 226 ncı madde olarak metne girmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu personeli yüksek kurulu : 
MADDE 227. — Genel nitelikteki konular ba

kımından bütün kamu personeli için kurulacak 
olan merkezî görüşme ve danışma oranı «Kamu 
personeli yüksek kurulu» adını alır. Kamu perso
neli yüksek kurulu şu üyelerden kurulur: 

A) İdare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri 

ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık 

müsteşarı; 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel müdür

leri arasından Bakanlar Kurulunca üç yıl sürey
le görevlendirilecek bir genel müdür; 

4. Belediye başkanları arasından İçişleri Ba
kanlığınca bir belediye seçimleri dönemi boyun
ca görevlendirilecek bir belediye başkanı. 

B) Kamu personeli temsilcileri : 
İlgili personel sendikalarının ve meslek bir

liklerinin en yüksek yetkili organları tarafından 
kendi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle seçilmek 
üzere; 

1. Devlet memurlarını temsil edecek yedi 
üye; 

2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurlarını 
temsil edecek üç üye; 

3. Belediyeler memurlarını temsil edecek iki 
üye; 

4. özel idareler memurlarını temsil edecek 
bir üye. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın DizmanV 
m ve Komisyonun önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim. 
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Sayın Başkanlığa 

227 nci maddenin ikinci satırındaki (oranı) 
kelimesinin (organı) olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önerge üzerine Devlet memurları ka

nunu tasarısının 227 nci maddesinin, 2 nci satı
rındaki «oranı» kelimesi «organı» seklinde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Komisyon, Ali Dizman arkada 
simizin işaret ettikleri hususu düzeltmiştir. Ko
misyonun önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

227 nci maddeyi kabul buyurduğunuz düzelt
me ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu Personeli Yüksek Kurulu karar verme 
usulü : 

MADDE 228. — Kamu Personeli Yüksek Ku
rulu, kamu personeliyle ilgili bütün meselelerde 
personel temsilcileriyle idare temsilcilerini bir 
araya getiren en yüksek görüşme ve danışma or
ganı olarak çalışır; ancak, Devlet, Kamu İktisa
di Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler per
soneli için ayrı ayrı kurulmuş olan igörüşme ve 
danışma kurullariyle, kurumlar ve sınıflar için 
kurulmuş olan görüşme ve danışma kurullarının 
görüşünü almadan kendileriyle ilgili istişari ka
rar veremez. 

BAŞKAN — 228 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Memurları Yüksek Kurulu : 
MADDE 229. —- Bütün Devlet memurları 

için kurulacak olan merkezî görüşme ve danışma 
organı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını 
alır. Devlet Memurları Yüksek Kurulu şu üye
lerden kurulur: 

A) İdare temsilcileri; 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri 

ve Devlet Personel Dairesi Genel, Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 bakanlık 

müsteşarı. 
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B) Devlet memurları temsilcileri i 
Devlet memurları sendikalarının veya meslek 

birliklerinin, veya Devlet personeli teşekkülleri
nin en yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzük
lerine göre, Devlet Memurları Kanununa tabi 
kendi üyeleri arasından ve çeşitli sınıfların hak
kaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süreyle se
çilecek onbir üye. 

BAŞKAN — 229 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer personel için kurulacak kurullar : 
MADDE 230. — Kamu İktisadi Teşekkülleri, 

belediyeler ve özel idareler personeli için kurula
cak görüşme ve danışma kurullarının adları ve 
üyelikleri bu personel için çıkarılacak kanunlar
da gösterilir. 

BAŞKAN — 230 ncu maddeyi Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görüşme ve danışma kurulları ile ilgili tüzük 
ve yönetmelikler : 

MADDE 2 3 1 . — Görüşme ve danışma kurul
larının çalışma tarzları, toplantı esasları, zaruri 
giderlerinin nasıl karşılanacağı, kurumlararası 
sınıf kurullarının adları, üye sayıları, bunlarda
ki idare temsilcilerinin atanma usulleri ve başka 
hususlar Başbakanlık Devlet Personel Heyetince 
düzenlenecek bir tüzükle gösterilir. Bir kurum 
çerçevesindeki görüşme ve danışma kurullariyle 
ilgili hususlar, o kurumca hazırlanıp Başbakan
lık Devlet Personel Heyetinin incelemesinden ge
çirilerek bu kanun hükümlerine göre yayınlana
cak olan yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türk iSlâhlı Kuvvetlerinde çalışan memurla-'" 
ra uygulanmayacak maddeler : 

MADDE 232. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri İçlıiz-
met Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî Mahke
meler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun 
ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan di
ğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımın
dan bu kanunda açıklanan, 

Kadroların tesbiti hakkındaki 33 ncü madde, 
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Kadroların hazırlanması hakkındaki 34 ncü 

madde, 
Genel kadro tasarısının hazırlanması hakkın

da 35 nci madde, 
Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci 

madde, 
Çalışma saatleri hakkındaki 99 ucu madde, 
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti hakkındaki 

100 ncü madde, 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hiz

mette çalışma saat ve usulünün tesbiti hakkında
ki 101 nci madde, 

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 
138 nci madde, 

Hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde («alışan memurlara 
uygulanmaya devam olunacak hükümler : 

MADDE 233. — Bu kanun 7 nci bölümünde 
yer alan «disiplin» e ait .124 - 136 nci maddele
rindeki hükümlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiye
li personel hakkında uygulanmasından, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Iç.hizmet Kanun ve Yönetmeli
ği, Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 
Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümle
ri saklıdır. 

BAŞKAN — 233 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. KabuJ edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrenim 
üyeleri ve yardımcılarına uygulanmıyacak mad
deler : 

MADDE 234. — Bu kanunun 15 nci maddesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin öğre
tim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygulan
maz. 

BAŞKAN — 234 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görüle
cek kadrolar : 

MADDE 235. — Genel Kadro Kanununda 
yer almıyan devletler veya milletlerarası kuruluş
lar nezdinde, siyasi, ekonomik, sosyal sebeplerle 
derhal diplomatik veya konsüler misyonlarla de-
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legasyonlarm açılması Dışişleri Bakanlığınca za
ruri görüldüğü takdirde bunlara gereken tâyin
ler, Hükümetin bu konuda alacağı prensip kara
rma uyularak, Dışişleri Bakanlığihca derhal ya
pılır ve tâyin tarihinden itibaren en geç. onbeş 
gün zarfında bu kadroların Genel Kadro Kanu
nunda yer almasına matuf tasarı, 34 ncü madde 
hükmüne uygun olarak hazırlanıp Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Genel Kadro Kanununda yer alan diplomatik, 
konsüler misyon veya delegasyonların kadrola
rında aynı sebeple yapılması gerekli görülen de
ğişiklikler de aynı usulle yürütülür. 

Diğer taraftan diplomatik veya konsüler mis
yonlarla delegasyonlara geçici görevle gönderil
melerine veya aynı şekilde merkeze alınmalarına 
Dışişleri Bakanlığınca lüzum görülecek memur
ların mahallinde devamlı olarak kalmaları gerek
tiği ve mevcut kadrolar buna müsaidolmadığı tak
dirde, kadro muameleleri bilâhaı$, aynı şekilde 
tekemmül ettirilir. 

BAŞKAN — 235 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeleri okutuyorum arkadaşlar. 

KISIM — IX 

'Geçici hükümler 

Sınıflar hakkındaki tekliflerin iki ay zarfın
da bildirilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda çalıştırılacak Devlet memurları için, 
birleşik yetişme ve meslek niteliklerine göre, te
sisini öngördükleri sınıflar hakkındaki teklifle
rini, hizmetlerin kurum içinde birbirleriyle olan 
değer oranlarını matematik formüllerle belirte
rek, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki 
ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesi
ne bildirirler. 

Bu kanuna tabi kurumlar sınıflandırma ko
nusu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Perso
nel Dairesinin istiyeceği her türlü bilgiyi verir
ler. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesine ve Maliye Bakanlığına bil
dirilmesi : 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı ı 

tarihinden başlıyarak üç ay içinde, bu kanuna 
tabi kurumların yııkarıki madde hükmüne göre 
tesisini teklif ettikleri sınıflara uygun olarak 33 
ncü madde gereğince düzenliyecekleri kadroları 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile Maliye 
Bakanlığına bildirirler. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi : I 

GEÇİCİ MADDE 3. — 35 nci maddede be
lirtilen Genel Kadro Kanununun ve sınıf tü
züklerinin yürürlüğe girmesiyle o tarihte bu ka
nuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa 
olsun, bir kadroda çalışan personelin bu kanun 
hükümlerine uygun olarak yeni sınıf kadroları
na intibak işlemlerine başlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sınıflara girecek personelin intibakını yapa
cak merci : I 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumlararası sınıf
larla, kurumsal sınıflara girecek personelin intı- J 
bakı Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
gözetimi ve kurumlarla işbirliği ile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo- I 
mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Memurların intibakında malî esaslar : I 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna tabi ku
rumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belir
tilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sı
nıfların derece ve kademelerinde alacakları ay
lık tutarları, 7244 sayılı Kanun ve buna ek 
24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi ile tesbit edilen aylık tutarların
dan aşağı olduğu takdirde aradaki fark, derece I 
yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle gideri- I 
linceye kadar, ödenmekte devam olunur. I 

Bundan başka; I 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin I 

istisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu nite- I 
ligin bulunmadığı yeni kadrolara atananlar in- I 
tıbak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, I 

2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin I 
ihtisas yeri saydığı kadrolardan y&m kadrolara I 
atanan, | 
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3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun

la değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası 
uyarınca 1 veya 2 üst derece kadroya atanan
lardan, aradaki farkı Bakanlar Kurulu kararı 
ile tazminat olarak almakta iken yeni kadrolara 
atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla 
değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiş
tiren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 
1, 2, veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak 
olarak alanlardan yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince ödenek (Temsil 
ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli 
görevlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen ni
telik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların 
derece ve kademelerinde alacakları aylık tutar
ları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları 
aylık tutarlarından veya aylık ve ödenek toplamı 
tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, derece yük
selmesi ve kdemo ilerlemesi suretiyle giderilin
ceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonun
da girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu 
madde gereğince ödenebilecek olan farkın topla
mıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya 
kadar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere 
konulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAKSAN — Geçici 5 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Daimî hizmetlerin intibakında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda bütçelerin (D) cetveline dâhil kadro
larında bulunan daimî hizmetlilerin slnıf tüzük
lerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre 
girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde 
alacakları aylık tutarları, bunların intibak sıra
sında aynı görevde kalmaları şartiyle 7244 sa
yılı Kanunun 5 nci ve 24 . 2 . 1961 tarihli ve 
263 sayılı Kanunun birinci maddesiyle tesbit 
edilen ajdık tutarlarından aşağı olduğu takdir
de, aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesi suretiyle giderilinceye kşâ&v, öden
mekte devam olunur. 
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BAŞKAN — Geçici 6 neı maddte hakkında 

Sayın Ertem ye Komisyonun önergeleri vardır. 
Bunları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar: 
Geçici madde 6. — Bu kanuna tabi kurum

larda bütçelerin (D) ve (S) cetvellerine dâhil 
kadrolarında bulunan daimî hizmetlilerin sınıf 
tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara 
göre girecekleri sınıfların derece ve kademele
rinde alacakları aylık tutarları, bunların inti
bak sırasında aynı görevde kalmaları şartı ile 
7244 sayılı Kanunun 5 nci-ve 24 . 2 . 1961 ta
rihli ve 263 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
tesbit edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, derece yükselmesi ve ka
deme ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, 
ödenmekte devam olunur. 

Edirne 
llhaıni Ertem 

Yüksek Başkanlığa 
"Verilen önergeler üzerine Devlet Memurları 

Kanttı* Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Fahrettin Kerim Gökay 

Geçici Madde 6. — Bu kanuna tabi kurum
larda bütçelerin (D) ve (S) cetvellerine dahil 
kadrolarında bulunan daimî hizmetlilerin sı
nıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şart
lara göre girecekleri sınıfların derece ve ka
demelerinde alacakları aylık tutarları, bunların 
intibak sırasında aynı görevde kalmaları şartı 
ile 7244 sayılı kanunun 5 nci ve 24 . 2 . 1961 ta
rihli ve 263 sayılı kanunun birinci maddesiyle 
tesbit edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, derece yükselmesi ve 
kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, 
ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — Sayın Gökay, önerge Sayın 
Ertem'in önergesini kapsıyor mu? 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI FAHRET-
RETT1N KERİM GÖKAY (îsatnbul) — Kap
sıyor efendim. 

BAŞKAN — Kabul ediyor ve ona göre dü
zelttiğiniz için Sayın Erteni'in önergesi muame
le görmüyor, 
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KomisyoBua getirdiği önergeyi oylarımıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka>-
bül edilmiştir. 

Komisyonun kabul buyurduğunuz önrgesini 
geçici 6 ncı madde olarak metne ithalini oyları-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar: 
GEÇİCt MADDE 7. — Bu kanuna tabi ku 

ramlarda, bütçelerin (E) cetveline dâhil tertip
lerden alman kadrolarda çalışan personelden 
tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartları 
taşıyanlar, halen bulundukları kadrolarda aldık
ları ücretleri ne olursa olsun, yeni atandıkları 
sınıf kadrolarında girebilecekleri derecelerin ük 
kademe aylıklarını alırlar. 

BAŞKAN — Bu geçici 7 nci madde hakkın
da Sabahattin- Savacı arkadaşımızın ve diğer 
arkadaşlarımızın önergeleri var. Evvelâ Sabahat
tin Savacı arkadaşımızın önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Ekli gerekçe ışığında intibaka dair geçici 

7 nci maddenin takdim ettiğim şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşarie 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Bu metni gördünüz mü? Ko
misyon bu metni gördü mü? Bunun hakkında 
yeni bir metin var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Ha
yır, yok, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın gerekçeli öner
gelerini okutuyorum. 

Devlet Memurları kanunu tasarısı 

Geçici hizmetlilerin intibakları: 

Gerekçe 
A) Kadro ve istihdam şekli: 
1. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 

(b) fıkrasına göre alınan (E) cetveli kadroları 
ile (c) fıkrasına göre alınan (D) cetveli kadro
larının kanunda tasrih edilen gayeler ve- hizmet
ler haricinde kullanıldığı, bu kadroların ekseri ah
valde evvelce- bareme tabi kadrolarda çalışmama
ları sebebiyle* barem müktesepleri düşük fakat 
idarenin yüksek kademelerini işgal eden kaliteli 
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elemanlara idarelerce tahsis edildiği malumları
nızdır. 

2. 3656 sayılı Kanunda (E) cetvelleri daimî 
mahiyet arz etmiyen hizmetler şeklinde isimlendi
rilmiş olmasına rağmen, tatbikatta bu hizmetler 
1939 yılından beri aralıksız devam edegelmekte-
dir ve bu kadroları işgal edenler de uzun seneler
den beri çok kere kadro Unvanlarının ifade ettiği 
işler haricinde, teşkilât kanunlarındaki yetkiye 
istinaden idarelerin kendilerine tevdi ettiği mü
him görevleri inkıtasız olarak ifa etmektedirler. 

Bu kadrolarda çalışanlar, günün geçim şartla
rına uymak için emeklilik haklarından da feda
kârlıkta bulunmuş ve (E) cetvellerinde geçirdik
leri süreler nazarı itibara alındığı takdirde Dev
let hizmetleri süreleri de o günden bugüne iler
lemiş olan kimselerdir. Hattâ bâzılarının mükte
sepleri halen aldıkları ücretlerin seviyesine ulaş
mıştır. 

(E) cetveli kadroları muvakkat olmakla bera
ber bu kadroları işgal edenlerin hizmetleri devam
lılık arz etmektedir. Çünkü, kadrolara her sene 
yeniden tâyin yapılmamakta, kadroların teminin
den sonra bu kadroları işgal edenlerin istihdama 
devamları hakkında mucip alınmaktadır. İdare
nin bu tasarrufu, hizmetin fasılasız temadisini sağ
lamaktadır ve bir hususiyet arz etmektedir. Ni
tekim Devlet Şûrası da bu kabîl hizmetlerin (Mu
vakkat hizmetli öğretmenlerin borçlanma mesele
sinde olduğu gibi) daimî hizmet telâkki olunması 
icabedeceği yolunda, içtihat tesis etmiştir. 

3. (E) cetveli kadroları : 
a) Barem içi, 
b) Barem dışı, 
Olarak iki kısmı ihtiva etmekte, barem içi 

kadrolar da yine müktesep ve istisnai mevki ola
rak ikiye ayrılmaktadır. 

Barem içi (E) cetveli kadrolarına 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve istisnai mevki kadrolarına da 
Barem Kanununun 6 ııcı maddesine göre tâyin 
yapılmaktadır. 

4. Sosyal yardımlar : 
Kanunları gereğince maaşlı memurlara ödenen 

çocuk zammı, yakacak zanimı, doğum yardımı, 
ölüm yardımı, tedavi masraf gibi sosyal yardım
lar bugün, barem içi (E) cetvelinde ücretli kad
rolarda çalışanlara da aynen ödenmekte olduğun
dan maaşlı ve ücretli memur statülerinde barem 
bakımından bir ayrılık bulunmamaktadır. 
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B) 7244 sayılı Kanunun tatbikatı: 
5. 7244 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi (E) 

cetveli kadrolarını da derece esasına bağlamış, 
kanunun 5 nei maddesi ile (D) cetveli kadroları 
için kabul edilen esasları 6 ncı madde ile aynen 
(E) cetveli kadroları için de vaz'etmiştir. 

Şu kadar farkla ki; (D) cetvelindeki 1 250 
lira üzerinde, teknik elemanlar ve yüksek tahsilli 
işletme mütehassısları için barem dışı 1 500 ve 
1 750 liralık kadrolar kabul edildiği halde (E) 
cetvelleri 5 nei maddedeki 1 250 liralık âzami 
kadro ücreti ile tahdidedilmiş, böylece (E) cet
veli kadroları 1 250 lirada dondurulmuştur. Ha
len (E) cetvelinde «mütercim, avukat» gibi un
vanlarla alınan kadrolar barem içi istisnai mev
ki (3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi) kadrola
rıdır. 

6. Kanunlarımızda geçen hizmetli tabiri içi
ne geçici hizmetliler de dâhil bulunmaktadır. Bu 
sebeple, Maliye Bakanlığınca neşredilmiş bulu
nan 27 . 3 . 1959 gün, Bütçe Malî Kontrol Umum 
Müdürlüğü 115500 - 23/2790.21 sayılı izahname-
nin 17 nei maddesindeki sarahate istinaden 7244 
sayılı Kanunun geçici 2 nei maddesindeki hüküm
den (E) cetveli kadrolarında çalışanlar da ay
nen faydalandırılmış ve bunların zamlarının 
% 100 e çıkarılması sağlanmıştır. 

Ancak, Bakanlığın, teşkilâtların 1959 malî yı
lında teklif ettiği 1 500 ve 1 700 liralık (E) cet
veli kadrolarını kabul etmemesi sebebiyle 625 li
raya kadar ücret alanlar bu % 100 zamdan isti
fade edebilmişler, 625 - 875 arasında ücret alanlar 
ise, teşkilâtlarının % 100 zammı vermek istemesi
ne rağmen, mecburen 1 250 liralık kadroya geçi
rilmişler, bunun neticesinde kendilerine ayda 
500 liraya kadar eksik bir para ödenmiş bu su
retle mağduriyetlerine yol açılmıştır. 

7. Aynı izahnamenin 19 ncu maddesinde 
« 1 . 3 . 1959 tarihinde müstahdem olanların üc
retlerine muvakkat 2 nei madde gereğince yapıla
cak bir misline kadar zammı, kendileri için bir 
nevi hakkı müktesep olarak tanımak icabettiğin-
den, bunların başka bir hizmetli kadrosuna na
killeri veya ilgileri kesilip tekrar hizmete alınma
ları halinde (kadroları müsait olmak şartiyle) 
eski ücretlerinin verilmesi mümkün bulunmakta
dır.» ifadesi de mevcuttur ki, bu da müktese-
batın Maliye Bakanlığınca kabul edilmiş olduğu
nu göstermektedir, 
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C) Sayiştayın görüşü: 
8. 13 . 4 . 1960 gün ve 438666/294 sayılı Di

vanı Muhasebat Umumi Heyeti Karariyle, (E) 
cetvelinde istihdam edilenlerin, aldıkları ücret 
emekliliğe sayılmamak üzere, aynı ücret ile (D) 
cetveli kadrolarına nakilleri kabul edilmiş bulu
nulmaktadır. Bütün bu türlü mevzuat ve tatbikat 
7244 sayılı Kanunun neşrinden sonra (E) cetve
li ile (D) cetveli arasında bir fark kalmadığı sa
rahatini ortaya koymaktadır. 

D) Yeni tasarı hükmü : 
9. Hal böyle iken memurlar lehine birçok 

yeni imkânlar ve avantajlar sağlıyan yeni ka
nun tasarısının geçici 7 nci maddesinde; (E) cet
velinde olduğu gibi muhafazası nazarı itibara 
alınmamakta, «Bu kanuna tabi kurumlarda, büt
çelerin (E) cetveline dâhil tertiplerinden alman 
kadrolarda çalışan personelden sınıf tüzüklerinde 
belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar, ha
len bulundukları kadrolarda aldıkları ücret ne 
olursa olsun, yeni atandıkları sınıf kadrolarında 
girebilecekleri derecelerin ilk kademe aylıklarını 
alırlar.» denilmekle şimdiye kadar yapılagelen 
tatbikattan ayrı bir hüküm vaz'edilmekte ve (E) 
cetvellerinde çalışanların telâfisi mümkün olmıya-
câk büyük mağduriyetlerine yol açılmaktadır. 

Bu (E) cetvelinde çalışanların kısa zamanda 
2 nci mağduriyetleri olacak ve bu suretle yeni 
Devlet Memurları Kanunu da aylık konusunda 
müktesebi himaye ve adaleti tesisten uzak kala
caktır. 

E) Tasarıdaki mübayenet : 
10. Yeni Devlet Memurları Kanununun ge

çici 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasiyle geçici 7 nci 
maddesi arasında barem içi istisnai mevki kadro
larında çalışan elemanların yapılacak intibakları 
hakkında farklılık bulunmaktadır. Şöyle ki: 

(ıpçici 5 nci maddenin 1 nci fıkrasında «3656 
sayılı Kanunun 6 nci maddesinin istisnai memu
riyet saydığı kadrolardan, bu niteliğin bulunma
dığı yeni kadrolara atananlar intibak sırasında 
aynı görevde kalmak şartiylc...» intibakları aldık
ları ücretten aşağı olanların halihazır ücretlerini 
almaya devam edecekleri ifade edilmektedir. Ba
rem içi (E) cetveli ücretli kadrolarında olup 
3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre tâyin 
edilen elemanlara geçici 5 nci maddenin mi, yok
sa geçici 7 nci maddenin mi tatbik edileceği bel-
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li değildir. (D) cetvelinde barem dışı çalışanla
rın dahi müstakbel durumları tasarıda sarih ola
rak yer aldığı halde, barem müktesepleri işliyen 
ve baremin bütün haklarından istifade eden bu 
elemanların ücretlerini almaya devam edip ede-
miyecekleri madde metninde zikredilm ediği için, 
istikbale ait endişeleri sonsuzdur. 

F ) Netice ve talep : 
11. Bugün, bir ücret mukayesesi yapıldığı 

zaman, (D) cetveli kadro ücretlerinin (E) cet
veli kadro ücretlerine nazaran, 2 derece (500 li
ra) üstünlük arz ettiği gözle görülür bir hakikat 
iken (D) cetvelinde çalışanların aldıkları ücret
lerin muhafazasının kabul edilmesi, geçici kadro
dur veya fazla para alıyorlar düşüncesi ile (E) 
cetvellerinde çalışanlara bu hakkın tanınmaması, 
yeni Personel Kanununun getirdiği sosyal adale
te indirilen en büyük bir darbedir. 

(E) cetvelinde çalışanlar da (D) cetvelinde 
çalışanlar da aynı dairede hattâ aynı odada yan-
yana, aynı Devlete âmme hizmeti ifa den kimse
lerdir. Bunların intibaklarında farklılık yaratıl
ması eskimiş bir malî zihniyetin tezahürüdür. 

Yukarıdan beri izah edilegelen mucip sebep
ler muvacehesinde Devlet memurları kanun tasa
rısının geçici 6 nci maddesi ile kabul edilen in
tibak hükümlerinin aynen geçici hizmetlilere de 
tatbik edilerek bir fark yaratılmadan ödemelerde 
adalet sağlanmasını ve geçici 7 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde tadil edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Geçici madde 7 : 
Bu kanuna tabi kurumlarda, bütçelerin (E) 

cetveline dâhil tertiplerinden barem içi ve barem 
dışı alınan kadrolarda kanuni statülerine göre 
çalışan personelin sınıf tüzüklerinde belirtilen ni
telik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların 
derece ve kademelerinde alacakları aylık tutar
ları, halen aldıkları ücret tutarlarından aşağı ol
duğu takdirde aradaki fark, derece yükselmesi 
ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye ka
dar, ödenmekte devam olunur. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Söz istiyorum, bir ilâve yapacağım. 

BAŞKAN — Crerekçeyi o kadar vuzuhla yaz
mışsınız ki, Şaym Savacı, bilmem lüzum var mı? 
Mamafih buyurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, burada Devlet hizmetin-
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de çalışanlar arasında (E) cetveli üe (D) cet
veli farkı yaratılmaktadır. Muadelet sağlanması, 
adalet sağlanması gayesiyle tedvin edilmeye ça
lışılan bu kanun içerisinde böyle farklı bir du
rumun yaratılmış olması bizim için gönül rahat
lığı ile karşılanabilecek bir cihet olamamakta
dır. Bu itibarla teklifimizin esası şudur; muhte
rem arkadaşlarım. Aynı tahsili yapmış, aynı kı
deme sahibolan fakat birisi (E) cetvelinde, biri
si (D) cetvelinde olan kimselerin bu kanun neş
ri tarihinden itibaren bu vasıfları, kıdemleri, ve 
tahsilleri, menşeleri nazarı itibara alınmak sure
tiyle"-' ikisinin arasında ihdas edilen farklı duru
mu bertaraf etmeye matuftur. Diyoruz ki, şayet 
6 ncı maddede nasıl bu farklar önlenmeye de
vam ediliyorsa, müktesep hak nasıl tanınıyorsa 
aynen 7 nci maddede de tanınmalıdır. Zaten 
muhterem arkadaşlarım, 7244 sayılı Kanunun 
tatbikatına ait 5 nci madde ile bu 7 nci madde 
tezat halinde görülmektedir. 7244 sayılı Kanun 
zaten bu (D) ve (E) cetvelini kendi şümulü 
içine almış bulunmaktadır. Şimdi burada 7244 
sayılı Kanuna göre mütalâa edilen her iki (D) 
cetveli ve (E) cetvelinde çalışanların, bu kanun
da geçici 6 ncı madde ile ve mütaakıben geçici 
7 nci madde ile haklı bir durum ihdas etmiş ol
mak iki memur grupu arasında açık bir haksız
lık olur. Bu itibarla bizim istediğimiz husus şun
dan ibarettir. 6 neı maddede ifade edilen mük
tesep haklara riayet edilmesi aynen 7 nci mad
dede tanınsın ve bu kazanılmış olan haklar, bu 
7 nci maddede de kanun içinde ifadesini bulsun. 
Her hususta büyük olgunluk gösteren ve titizlik 
gösteren komisyonun bu adaletsizliği de bir for
mülle halledeceği inancını taşımaktayım. Komis
yon lütfetsin beş dakika içerisinde, 10 dakika 
içerisinde bu maddeyi geri alsm ve tekrar Yük
sek Huzurunuza getirsin. Bu haksızlığa, bu mü
savatsızlığa bu kanun içerisinde imkân verme
miş olsunlar. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂHAT-

TİN GÜVEN (Trabzon) —Muhterem milletve
killeri, komisyon Sa.vın Savacı arkadaşımla as
lında beraberdir. Yalnız Sayın Savacı arkadaşı
mın izah ettiği noktalarda biz kendisine bâzı is
tikametlerde iştirak edemiyoruz. Şimdi Yüce He
yetinize durumu arz edeceğim. 
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Kuvvetle tahmin ediyorum ki, komisyona hak 

vereceksiniz. Mesele şu; bu geçici 7 nci madde 
Personel Kanununun çıkarılmasını zorumlıyan 
maddelerden en büyüğü, en esaslısı, yani yeni 
anlamda getirdiğimiz Personel Kanununun dü
zenlenmesine sebebolan, ruh ve anlayışı taşıyan 
madde 7 nci madde, (E) cetveli meselesi Anaya
sa muvacehesinde de, bu kanunun tedvini sıra
sında da ele alman ana prensipler içerisinde 
mutlaka adalet ve müsavat ölçülerini esas kıstas 
olarak kabul etmiştir. Şimdi Sayın Sabahattin 
Savacı arkadaşım diyor ki; gececi 6 ncı madde
de olduğu gibi 7 nci maddede de (E) cetvelin
deki memur arkadaşlarımıza da bulundukları 
durumdaki müktesep haklarını tanıyalım. Bu ilk 
görünüşte gayet âdil bir anlayıştır. Fakat (E) 
cetvelini beraber tetkik edelim. (E) cetveli ne
dir? (E) cetveli aslında hükümetlerin tahsisatı 
mesture şeklinde kullandıkları bir cetveldir. Ta
birimi mazur görün. Hakikaten durum budur 
ve bütçeden yıllık tahsisatlar halinde verilir. 
Bunlar hiçbir kayda, kuyuda tabi olmaksızın 
memur istihdam ederler. Misaller arz edeyim. 
Meselâ : Türkiye'de bir doktor halen bu (E) cet
velinde makinist kadrosunda görülür. Bir dakti
lo makinist kadrosunda görülür. Bilfarz ne bile
yim, başka bir teknik eleman veya hukukçu bir 
arkadaş her hangi bir kadroda görülebilir. Alı
nış şekilleri ve alacakları maaşlar hiçbir kayıt 
ve kuyuda, esasa tabi değildir. (D) cetvelinde 
durum böyle değildir. (D) cetveline giren in
sanların o cetvelde alacakları maaşın bir kaydı 
vardır. Muayyen bir tahsil ister, muayyen bir 
kariyer ister ve muayyen bir esas ister. Bu esas
lara göre alacağı 400 lira mı, 800 lira mı, 1 000 
lira mı, 1 500 lira mı bu, buna tabidir. 

(E) cetvelinde böyle bir kayıt yoktur. Her 
hangi bir daktilo hanımefendi veya beyefendi ge
lir, hiçbir tahsili yoktur, alâkalı merci onu di
lerse 1 500 liralık kadroya atar, hiçbir şey de 
lâzımgelmez. Şimdi (E) cetvelinin durumu böy
le olunca (E) cetvelini biz komisyon olarak ge
çici 6 ncı maddede kabul ettiğimiz şekilde geçici 
7 nci maddede de tedvin etseydik, şöyle bir man
zara hâsıl olurdu; kanun çıkmaya başlamadan 
önce alâkalı daireler, keyfi ister 300 tane insanı 
(E) cetvelinden her hangi bir yere kaydırabilir. 
Nasıl olsa meriyete girdiği an müktesep hak ola
cak diye. Tasavvur buyurun; bunu bizim anla-
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yışımız istikametinden arkadaşımızın dediği isti
kamete çevirecek olursak hakiki adaletsizlik bu
rada olacaktır. Bir kişi hiç tahsili olmadığı hal
de kader, kayırmalar sayesinde bir mevkie geti
rilmiş, o mevkie oturmuştur. O, mevkiin değil 
paranın sahibidir. Böyle bir kanun çıkınca bu 
para da benim ol sun t istiyor, işi tamamen sağ
lam kazığa bağlamak istiyor. Böyle bir şey ola
maz. (E) cetveli yıllık kadrolar halindedir, bir 
dahaki sene Bakanlık değiştirebilir. 

Ama şu kanunun geçici 7 nci maddesini biz 
Sayın Savacı arkadaşımızın teklif ettiği şekilde 
kabul edersek, artık yandım Allah; müktesep 
hakkıdır, ilk mektep tahsili olmıyan bir kişi, mu
ayyen müktescbatı olmıyan bir kişi, kariyerleri 
kabul edilmiş, kişilerle aynı seviyede hattâ on
dan da çok daha üstün seviyede bir muamele 
görmüş olacaktır. Ancak komisyon olarak Saba
hattin arkadaşımızın teklifinin bir noktasına iş
tirak ediyoruz. Zaten onu metnin ruhunda hal
letmişiz. O da şu : 

Bu kadroda çalışan müktesebatlı memurları
mız da vardır. Doktoru vardır, eczacısı vardır, 
mühendisi vardır, kariyerden gelmiş memuru 
vardır. Bunlar ne olacaktır? Bunlar kanun çık
tığı anda zaten yeni kadrolar tesis edilecektir. 
Bu yeni kadroların da giriş tüzükleri hazırlan
dığına göre elbette bir doktor (E) cetvelindeki 
pozisyonda kalmak mecburiyetinde değildir. 
Çünkü tüzüğünde kendisinin tahsil ve kariyeri
ne müsait kadrolar olacak ve oraya gelecek ve 
belki bugün aldığından da çok fazla bir maaş 
almak durumuna gelecektir. Kariyeri ve tahsili 
olanlar için bir zayiat yoktur. Ama Lâalettâyin 
bir şekilde, demin Meclisin affına sığınarak söy
lediğim gibi, bu kanunun tedvinini hızlandır
mış, bu hale getirmiş olan sebeplerinden birisi 
de (E) cetvelidir zaten. Tamamen tahsisatı mes
ture şeklinde kullanılmıştır. Bunu bilmiyen ar
kadaşımız yoktur. Kaldı ki, bunu yapan daire
ler de bundan şikâyetçidir. 

Onun için Sayın Savacı arkadaşım, bir ada
letsizlik, bir nizamsızlık ve bir Anayasa anlayışı 
dışında çıkış diye tavsif etmesinler. Adaletsizlik 
mevzuubahis değildir. Sadece eğer kendilerinin 
anladığı istikamette biz her hangi bir fıkra ya
parsak zannediyorum ki, o zaman çok büyük ada
letsizlikler, çok büyük insafsızlıklar yapmış olu
ruz. Demin söylediğimi tekrar ediyorum; bu 
maddeyi bu hale çevirdiğiniz zaman hemen ya-
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rın her hangi bir umum müdür veya salahiyetli' 
bir zat (E) cetveline 1 500 liralık, 2 000 liralık 
kadrolar koyabilir. Hiç de bir şey söyliyemezsi-
niz. Senatoda kanunlaştığı anda nasıl olsa bu bir 
müktescbattır, çünkü girişte bir zorlayıcı sebep 
yok, ilk mektep tahsili olsun olmasın, biraz okur -
yazar mı, mesele yok. Teknisiyen deyip adına 
veya daktilo deyip adına veya her hangi bir ele
man deyip adına, şimdi hatırıma gelmiyecek şe
kilde istediğiniz kadroya, istediğiniz şekilde otur
tuyorsunuz. İstediğiniz zaman da kadrosunu 
elinden alıp dışarı atıyorsunuz. Böyle bir kad
royu bir müktesebat gibi görmek mümkün de
ğildir, aslında. Onun için hakikaten içlerinde lâ
yık ve liyakatli olan kimselerin mağdur olma
ması için kadro tüzükleri hazırlanacak, o tüzük
lerde kendilerine lâyık oldukları mevkiler veri
lecek ve oralara yerleştirileceklerdir. Kaldı ki, 
Hükümet ve Personel Dairesinin hazırlıyacağı 
bu tüzükler, bir yanlışlık olmaması için Yüksek 
Meclisin kontrolundan geçecektir. Onları orada 
müdafaa ederiz. Bu itibarla Sayın Savacı'mn 
takririne iştirak edemiyeceğiz. Söylemek istedik
leri adaletsizlikler ortadan kaldırılmış, hakiki 
adalet 21 nci madde ile getirilmiştir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Savacı'mn 
önergesine katılmıyor. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşanc) — 
Söz istiyorum, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, çok iyi izah buyurdu
nuz, cevap da verdiler, neyi izah edeceksiniz1? 
Uzatmaktan başka bir işe yaramıyacak mıdır 
acaba? Buyurun, bir milletvekili söz istediğine 
göre elbette söz vereceğiz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu farklılığın se
bebi geçici 6 nci maddede tanınan müktesep 
haklardan doğuyor. Şayet orada böyle bir şey 
bahis mevzuu olmasa ve o tasfiye edilmiş olsa, 
geçici 7 nci madde ihtilâfı da olmaz. Orada ça
lışan kimselere, ben demin sözlerimin başında 
söyledim, yani, tahsil durumu aynı olan, kıde
mi aynı olan, farklı cetvellerde yer almış olan 
kimselere, farklı bir müktesep hak tanımıyorum, 
diyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsü muhterem arkada
şımız farklılığın esası hususunda buyurdular ki, 
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bu (E) cetvelinde çalışanlar bir tahsil kaydı 
aranmadan hemen kendilerine yüksek maaşlar, 
ücretler verilmek suretiyle korunurlar ve daha 
yüksek bir müktesep hakla bu kanundan evvel 
sahip kılınırlar, buyurdular. Muhterem arkadaş
lar, bunu önliyecek tedbirler vardır. Sonra bu 
bahsedilen şeyler bir Devlet tasarrufudur. Yani 
bu kanunun bu tarzda (akması halinde der
hal bunun yine Devlet tasarrufhariyle ih
lâl edilmiş olması mümkün değildir. Devlet bu
nu Önliyecek tedbirleri alabileceği gibi biz, ka
nuna yine bir geçici madde koymak suretiyle bu 
tedbiri alabiliriz ve deriz ki, bu kanun şu tarih
te tanınmış olan, şu tarihte taayyün etmiş olan 
müktesep hakları tanır, ondan sonra ihdas edil
miş olan suni müktesep hakları tanımaz. Bu ted
biri almak da mümkündür. Bu itibarla Sayın 
Komisyon Sözcüsünün bu haksızlığın giderilece
ğine dair burada vermiş olduğu izahlar tatmin
kâr olmamıştır. Muhterem arkadaşlarımı da tat
min etmemiştir kanaatindeyim. Bu itibarla Ko
misyonun bu hususa bir defa daha eğilmesini ıs
rarla talebetmekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet, buyurunuz. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — Efendim, bir -
iki nokta üzerinde mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. Ve öyle inanıyorum ki muhterem Sabahat
tin Savacı bu izahatımdan sonra tatmin edil
miş olacaktır. 

Biz bu kanun tasarısını hazırlarken Devlet 
mekanizmasında çalışan her memurun bugün, 
her memurun diyorum, tâbirimi lütfen tekrar 
edeyim efendim, her memurun, devamlı kadro
da çalışan her memurun, müktesep hakları üze
rinde kesin hükümler koymayı prensip ittihaz 
ettik. Bizde bugünkü sistemden evvelki sistemde 
bir Devlet memuru kadrosu vardı, bir de geçici 
hizmet vardı. Bu geçici hizmetler ki, (E) cetve
li, çok suiistimal edilerek tatbikatı bakımından 
arz ediyorum, bugünkü hale geldi ve milyonlar-

• ea liranın kontrolüne imkân dahi kalmadı. Ta
savvur buyurunuz, Yüksek Meclisiniz, toptan bir 
tahsisat koyuyor bütçeye, 10 milyon, 5 milyon. 
Filân umum müdürlük bütçesine 2 milyon lira 
koyuyor. Bakanlar Kurulu bu tahsisatı kadrola
ra tevzi ediyor ve kadrolar Bakanlar Kurulun
dan unvanlı olarak çıkıyor. Hekim, teknisyen, 
sağlık memuru, daktilo, lisan bilen daktilo ve-
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saire... Bu kadrolara tâyinler yapılırken geçici 
süre ile yapılacaktır ve hiçbir fark aranmıya-
caktır. Bunlar Devlet memuru statüsünde de
ğildir, em elci iliğe tabi değildir. Memuriyete gi
rerken de muvakkat bir zaman için, üç ay, beş 
ay, bir sene, iki sene için gireceklerdir. Şimdi 
bu vaziyet karşısında bu (E) cetvelinde çalışan 
kadrolar ne tahsil kaydına tabi tutulur, ne de 
imtihana tabi tutulurlar ve tâyin edilirler. Li
san bilir, daktilodur; lisan bilmez, daktilo değil-
diı-. Şimdi bu kadroyu ne yapacağız? En mü
him mesele budur. Bir kanun tasarısı hazırla 
nıyor, bu kadroyu da elbette ki yeni hükümler»1 

göre intibak ettireceğiz. Şimdi, Sayın Savacı di
yorlar ki, aynı tahsili, aynı kıdemi haiz olanla
ra ayrı hükümler uygulanıyor. Hayır. Aynı tah
sili, aynı kıdemi haiz olanlar intibaklarında ay
ın derecelere intibak edeceklerdir. İster (E) cet
velinde olsun, ister (D) cetvelinde olsunlar. 
Madde sarih; (E) cetvelindeki üç senelik bir or
taokul mezunu eğer gireceği sınıfın tüzüğündeki 
şartlara uygun olarak bu sınıfa geçiyorsa ne 
alacaksa, (D) cetvelinde bulunup da üç yıl tah
sil görmüş bir ortaokul mezununun alacağı ay
lığı alacak. 

Bir de müktesep meselesi var. (D) cetvelin
deki memurların durumu daimî hizmetlilerdir. 
Bugün sayıları yüz bine varan daimî hizmetliler 
maaşlı kadrolular gibidirler ve emekliliğe de ta
bidirler. Şimdi, memurları, daimî hizmetlileri ve 
(E) cetvelini hukukî anlamları ile mütalâa et
mekte fayda vardır. Daimî hizmetlilerin durumu 
iij (E) cetveli arasında hukukî bakımdan da 
farklar büyüktür ve müktesep hak bakımından 
di; farklar büyüktür. Burada kazanılmış bir hak 
yoktur. Bir başteknisiyen kadrosuna başteknisi-
yen olmıyan bir vatandaş tâyin edilir ve hakkı 
olmıyan bir maaşı iktisabederse, 1 250 lirayı. 
buna müktesep hak olarak o maaşla gireceği sı
nıfta, başteknisyen değilse, ilkokul mezunu, or
taokul mezunu ise, bir büro sınıfına girecekse o 
sınıfta alacağı 1 250 den aşağı olur, bin lira 
olursa hayır, ille 1 250 lira alacaktır demek 
müktesep hakkın ihkakı demek değildir. Yüce 
Meclisinizin tahsis ettiği bir parayı ve Bakanlar 
Kurulunun tâyin ettiği bir kadroyu başka mak
satlarla kullanmak suretiyle bilerek veya bilmi-
yerek oraya yapılan bir tâyinden doğan bir im
tiyazın tanınması keyfiyetidir ki, buna Yüce 
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Meclisiniz hiçbir zaman hak vermez. O bakımdan 
burada 13 cetvelinde kaybedecek olanlar kendi 
değerlerinden, tahsil şartları, kıdem şartları iti
bariyle girecekleri sınıflarda kendi değerlerin
den çok fazla alanlar varsa, eğer halen ve gire-
ıııiyorlarsa artık bunun için yapılacak bir şey 
yok. Ama ekseriyeti, muhakkak ki ekseriyeti ki, 
teknisyenler var, hekimler var, şunlar var, bun
lar var, bunlar tabiatiyle girecekleri sınıfta 
mutlaka daha yüksek derecelere geçeceklerdir. 
Ve hakları ilıkak edilecektir. Hele Sayın Sava-
cı'nın ifade buyurdukları ayın tahsili görmüş 
olanlar, aynı kıdemi almış olanlar mutlaka ister 
(D) cetvelinde bulunsun, ister 3656 ya tabi me
murlar olsun, elbette ki girecekleri sınıflarda aynı 
diğer maddelerdeki sarahat mevcut. Ne diyoruz? 
Tahsil şartı esas, bir; kıdem esas, iki; sicil esas, 
üç; bulundukları vazifenin önemi esas, dört. Bu 
intibakta bunlar ister (E) cetveli olsun, ister 
(D) cetveli olsun, ister maaşlı olsun, o sınıflara 
alınacaklardır, kadrolar da huzurunuza geldiği 
zaman bunlar derpiş edilecektir. Onun için ben
deniz hiç endişe etmelerine lüzum olmadığı ka
naatindeyim. Bu mâruzâtımı kendilerine şahsan 
da izah ettim daha evvel. Zabıtlara geçtiği tak
dirde kendilerinin iddia ettikleri adaletsizlikle
rin önlenmesi bakımından kurumlardaki intibak
larda bunlar elbette nazara alınacaktır. Bu ba
kımdan da her hangi bir adaletsizlik meydana 
gelmiyecektir. Esasen bugünkü hukukî sistem 
içinde yalnız bizde değil bütün dünyada artık 
daimi hizmetli, yok geçici hizmetlileri kategori
leri kalmamıştır. Bunları tasfiye ediyoruz, tki 
tip memur vardır. Ya statü hukukuna tabidir, 
Yüksek Meclisin çıkardığı kanunlara tabi bir 
taraflı statülerle konulan hükümlere tabi me
murlar, bir de sözleşmeli yani toplu sözleşme
lerle yevmiyeli olarak bedenî hizmetlerde çalı
şacak olan personel. Artık ne daimî hizmetli, ne 
geçici hizmetli kalmıyacağına göre, bunların 
hepsi intibak edeceğine göre her hangi bir en
dişe bahis mevzuu değildir. Öyle zannediyorum 
ki, Sayın Savacı iyi bir hukukçu, iyi bir idareci 
olarak bu mevzularda eminim ki kitap da ince
lemişlerdir, zapta da geçtikten sonra fazla hak-
ki olmadığı halde, - çok mahdut miktardadır 
bunlar - emekli olarak çalışanlar vardır, Onla
rın haklarını vermek... 

BAŞKAN — Sayın Adal, tekrar etmeyiniz 
izah ettiklerinizi lütfen. 
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DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Mü
saade buyurursanız, bu tasarıyı, bu hükmü Ko
misyonun getirdiği şekilde kabul ediniz ve o §e-
kilde çıksın. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Sayın Başkanım bir sualim var. 

BAŞKAN — Ayrılmayınız Sayın Adal. Sa
yın Savacı sorunuz lütfen. Çok kısa olsun rica 
ederim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Saym Adal'ın izahlarından anladığıma göre ge
çici bu 7 nci maddeye göre yani (E) cetvelinde 
bulunan ve intibakları bu kanundan sonra sağ
lanacak olan kimselerin, bu izahat muvacehesin
de anlaşılmaktadır ki, 5 nci maddeye göre inti
bakları yapılacaktır. Benim anladığım böyle, 
5 nci maddeye göre değil mi? 5 nci maddeye 
gör- yapılacaksa mesele yok, iştirak halindeyim. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — 5 nci 
maddedeki hükümlere göre değil. Burada... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RATİP 
T AHIR BURAK (istanbul) — Geçici 14 ncü 
maddeye göre yapılacaktır. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ya
ni şimdi şunu izah edeyim. (E) cetvelindeki 
kadrodaki memurların durumu ne (D) cetveli
ne benzer, ne maaşlılara benzer. Ecnebi uzman
lar vardır içinde, kırk ambar gibi. Yerli uzman
lar vardır, emekli olarak çalışanlar var, aynı za
rı anda doğrudan doğruya başka bir hizmet taşı
madığı halde çalışanlar var. Bunların müktesep 
hak mefhumu yok. Yoksa hepsinin kendi Özel
liklerine göre, kendi niteliklerine göre intibak
ları yapılacaktır. Ama maaşlı olanların mükte
sep hak mefhumu elbette ki bunlara tatbik edi-
lemiyecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, geçici 14 ncü maddede arkadaşımızı tatmin 
edecek hükümler var. Müzakerelerin kifayetini 
teklif ediyorum. 

REPET AKSOY (Ordu) — Bir sual sormak 
istiyorum, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, yep

yeni bir kanun tanzim ediyoruz. Devletin âmme 
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hizmetinde çalışacak memurların bugüne kadar 
meydana getirmiş oldukları kadro faciası mille
tin en büyük şikâyetidir. Hakikaten Devlet ba
banın sırtına yüklenen malî külfet o kadar bü
yüktür ki, milletvekili olarak vatandaşın bize 
en büyük şikâyeti bu noktadan olmaktadır. Aca
ba bu yeni sistemi meydana getiren makam, ya
ni Personel Dairesi bu hali nazara alarak daha 
verimli, daha rasyonel bir şey getirmeyi düşün
dü mü? Zannediyorum düşünmedi. Sualime ben 
cevap vereyim. Burada yapılan itirazlar bunun 
müeyyet bir ifadesidir. Şu halde Devlet hizme
tini bu esasa göre tanzim etmemenin sebebi ne
dir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Adal. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Bir 
kere rasyonel çalışma kadrolarla olur. Türkiye'
deki, bugünkü sistem, kadro sistemi Parlâmen
to murakabesine tam olarak tabi tutulmuş de
ğildir. Devlet Personel Dairesinin ve Hüküme
tin rasyonel bir Devlet personel nizamı getir
mesinin en büyük delili Parlâmentonun hakkı 
olan kadro tanzim yetkisini tekrar Yüce Parlâ
mentoya takdim etmesidir. Bugün Parlâmento
nun yetkileri kadrolar üzerinde mevcut değildir. 

BAŞKAN — Uzun olmıyacak Saym Adal. 
Sorusuna cevap şeklinde olacak. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Peki 
efendim. 

Memurlar üzerinde kadro kontrolü mevcut
tur Yüce Meclisin. (D) cetvelindeki kadrolar 
bütçe cetvellerine eklidir ve bütçe kanununda 
müzakere edildiği için dikkat edilememektedir. 
Halbuki şimdi doğrudan doğruya Yüce Meclise 
ihtisas komisyonlarından geçmek suretiyle genel 
kadro içinde gelecektir. (E) cetvelinin kadrola
rını Yüce Meclis hiç görmez. Zaten mesele bu
rada. Yüce Meclisin kabul buyurmadığı kadro
lar üzerinde müktesep hak. Zaten ihtilâf bun
dan çıkıyor, kazanılmış bir hak değildir. Bir 
tahsisat veriliyor. Bu tahsisatı Başbakan, ba
kanlar ve umum müdürlükler kullanıyorlar. De
mek ki kadroların kontrolunda esasen Yüce Mec
lis daha henüz bu kanun tasarısı ile tam yetki
ye ve murakabe iktidarına doğrudan doğruya 
ve bütçe samimiyetinin esasına uygun bir niza-
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ma kavuşmaktadır. Binaenaleyh, Devlet Perso
nel Dairesi ve Hükümet bu kanun tasarısı ile 
her şeyden evvel daha birinci plânda kadro 
kontrolünü yapmak suretiyk bütçe personel 
masraflarını bizzat kontrol edecektir. Bundan 
başka da bu kadroların teker teker nitelikleri 
üzerinde, dereceleri ve sınıfları üzerinde yük
sek yetki ve takdirini kullanacağı için gayet 
haklı olarak... 

BAŞKAN — Saym Adal, izahatınız kâfi gel
di efendim, izahat şeklinde olmıyacak. Buyurun 
rica ederim. 

Sayın Savacı'nın önergelerine Komisyon ka
tılmıyorlar. Nazara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intiba
kında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarına bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli 
hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Personel Yö
netmeliği» ne göre alman yevmiye kadrolarında 
çalışan personelden, sınıf tüzüklerinde belirtilen 
nitelik ve diğer şartları taşıyanlar, halen bulun
dukları kadrolarda aldıkları yevmiyeleri ne olur
sa olsun, yeni atandıkları sınıf kadrolarında gi
rebilecekleri derece ve kademe aylıklarını alırlar. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 13 . 2 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı
na giren kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve 
meslekî sahalarında çalışmış olup da bu kanu
nun yayımı tarihinden en çok on yıl önce kendi 
istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurumlar dışın
da kalmış olan personelden girebilecekleri smıf 
tüzüklerindeki nitelik ve diğer şartları haiz ol
maları sebebiyle smıf kadrolarına atananlara; 

a) Atanacakları sınıfın aynı olan meslekte 
çalıştıkları sürenin 3/4 ü kadar, 

b) (a) bendi dışındaki hallerde, dışarıda 
geçon sürenin yarısı kadar, 
kıdem hakkı tanınır. 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

39 ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ben
dini değiştiren 6422 veya 6435 sayılı kanunla
ra göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine 
emekliye sevk edilip de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden veya idari yargı mercilerinden ip
tal kararı alanlardan yeni sınıf kadrolarına ata
nanlar birinci fıkra hükümlerinden faydalanır
lar. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyen-
lerin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tari
hinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmele
ri şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş öner
geler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Devlet memurları kanun 

tasarısının geçici 9 ncu maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çorum 
Hilmi incesulu 

Geçici Madde 9. — 13 . 12 . 1963 tarihli ve 
160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına 
giren kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve 
meslekî sahalarında çalışmış olup da bu kanu
nun yayımı tarihinden en çok on yıl önce ken
di istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurumlar 
dışında kalmış olan personelden girebilecekleri 
sınıf tüzüklerindeki nitelik ve diğer şartları ha
iz olmaları sebebiyle sınıf kadrolarına atanan
lara dışarıda geçen sürenin 3/4 kadar kıdem 
hakkı tanınır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet memurları kanun tasarısının geçici 

9 ncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Geçici Q ncu maddenin ikinci fıkrası : 

Bu kanunun yayımı tarihinden önce 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini değiş
tiren 6422 veya 6435 sayılı kanunlara göre 
emekliye sevk edilmiş olup da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden veya idari yargı mercilerin
den iptal kararı alanların emekliye ayrıldıkları 
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tarihten tekrar emekliliğe sayılan bir hizmete 
başlama tarihine kadar geçen süreler kıdemleri
ne eklenir ve bu süreler içindeki yükselme hak
ları tanınır. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları kanunu tasarısının geçici 

9 ncu maddesi ile, bu kanunun yayınlanmasın
dan evvel kendi istekleri ile hizmetten ayrılan 
veya Emekli Sandığı Kanununun muaddel 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre emekli
ye sevk edilmiş olup da yetkili mercilerden ip
tal kararı alanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra hizmete alınacak olanlara 
kıdem hakkı tanınmakta; fakat bu durumda ay
rılıp da kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
hizmete dönmüş bulunanlara ait bir hüküm bu
lunmaktadır. 

Hak ve adalet ilkelerine aykırı bulunan ve 
Devlet memurları arasında ikilik ve eşitsizlik 
yaratacak olan bu durumun önlenmesi amaciyle 
geçici 9 ncu maddenin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesi ve tasarıya geçici 10 ncu bir maddenin 
eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Yukarıda sözü edilen değişiklik ve ilâveye 
mütedair tekliflerimiz eklidir. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir 

Mehmet Tiritoğlu 
Sivas 

Güner Sarısözen 
Kars 

Kemal Güven 
Balıkesir 

Aydın Bolak 
Tunceli 

Vahap Kışoğlu 
Sivas 

Rahmi Günay 
Sivas 

Mahmut Vural 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Samsun 
llyas Kılıç 
Gümüşane 

Nureddin özdemir 
Sinop 

Mustafa Kaptan 
Van 

Muslih Görentaş 
Çanakkale 
Şefik İnan 
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 
Ankara 

İbrahim İmirzalıoğlu 

Geçici 9 ncu maddenin 2 nei fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının (b) ben-
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dini değiştiren 6422 veya 6435 sayılı kanunlara 
göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emek
liye sevk edilip de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden veya idari yargı mercilerinden iptal 
kararı alanlardan yeni sınıf kadrolarına atanan
ların emekliye sevk edildikleri tarihten tekrar 
hizmete başlayış tarihine kadar geçen seneler kı
demlerine eklenir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu Önergeler kar
şısında yaptığı tadilâtı okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler üzerine Devlet memurları 

kanunu tasarısının geçici 9 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Geçici Madde 9. —- 13 . 12 . .1960 tarihli ve 
160 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi kapsa
mına giren kurumların yönetici, bilimsel, tek
nik ve meslekî sahalarında çalışmış olup da bu 
kanunun yayımı tarihinden en çok 10 yıl önce 
kendi istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurum
lar dışında kalmış olan personelden girebilecek
leri sınıf tüzüklerinde nitelik ve diğer şartları 
haiz olmaları sebebiyle sınıf kadrolarına atanan
lara dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar 
kıdem hakkı tanınır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendini 
değiştiren 6422 veya 6435 numaralı kanunlara 
göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emek
liye sevk edilip de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden veya idari yargı mercilerinden iptal ka
rarı almış olanlarla alacak olanların yeni sınıf 
kadrolarına atanmış olanlarla atanacak olanlar
dan yeni sınıf kadrolarına atananlara da dışarı-
da geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem hak
kı tanınır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyen
lerin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tari
hinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri 
şarttır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeleri nazarı 
itibara alarak mı tedvin etmiştir? Çok riea ede
rim, Komisyonu meşgul etmiyelim. Komisyon 
da Başkanlıkla irtibatını kesmesin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAHRET-
TfN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Müsaade 
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ederseniz verilen bu önergeler komisyonda uzun 
boylu müzakere edildi. Bu arkadaşlar da alın
dı. Bunun üzerine bu madde kabul edildi. 

BAŞKAN — Şimdi bu önergelerin hepsi si
zin getirdiğiniz teklife uygun mudur ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Uygundur 
ve ihtiva ediyor. 

BAŞKAN — Reşit Ülker arkadaşımızın 
önergesini dinlediniz. İştirak eden tarafları var. 
Komisyon ayrıca katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Kotnisyoıı katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

llyas Kılıç ve arkadaşlarının önergeleri... 
Bir kısım olarak nazarı itibara alınmış ama 
tüm olarak nazarı itibara alınmamıştır. Komis
yon tümüne katılmamaktadır. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

İncesulu arkadaşımızın önergesi aynen ka
bul edilmiştir. Şu halde Komisyonun getirdiği 
önergeyi, yeni metni oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun önergesini kabul buyurdunuz. 
Bunu geçici 9 ncu madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

Belirli sınıflara dönecekler: 
GEÇİCİ MADDE 10. — Geçici 9 ncu madde 

hükmünün yönetici sınıf ile bilimsel, teknik ve 
meslekî sınıflardan hangileri için uygulanacağı 
sınıf tüzüklerinde belirtilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde llyas Kı
lıç ve arkadaşlarının bir önergeleri vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet sektörüne dönmüş bulunanların kı

dem hakkı: 

Geçici madde 10. 13 . 12 . 1960 tarihli ve 
160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına 
giren Kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve 
meslekî sahalarda çalışmış olup da; 
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a) Kendi istekleri ile ayrılarak 1 . 1 . 1960 

tarihinden sonra tekrar hizmete girmiş bulu
nanlara, 

.1. Girdikleri hizmetin aynı olan meslekte 
çalıştıkları sürenin 3/4 ü, 

2. (a) bendinin 1 nei fıkrası dışındaki hal
lerde dışarıda geçen sürenin yarısı kadar kı
dem hakkı tanınır, 

b) 5434 -sayılı T. O. Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesinin l nei fıkrasının 
(b) bendini değiştiren 6422 veya 6435 sayılı 
kanunlara göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine emekliye sevk edilip t e 1 . 1 . 1960 ta
rihinden sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden veya idari yargı mereilerinden iptal ka
rarı alarak tekrar hizmete alınmış bulunanla
rın, emekliye sevk edildikleri tarihten tekrar 
hizmete başlayış tarihine kadar geçen süreler 
kıdemlerine eklenir ve maaş dereceleri bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
düzeltilir. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Balıkesir 
Mehmet Tiritoğlu 

Sivas 
Güner Sarısözen 

Kars 
Kemal Güven 

Balıkesir 
Aydın Bolak 

Tunceli 
Vahap Kışoğlu 

Sivas 
Rahmi Günay 

Sivas 
Mahmut Vural 

Sakarya 
Müslihittin Gürer 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Samsun 
Uy as Kılıç 
Gümüşane 

Nureddin özdemir 
Sinop 

Mustafa Kaptan 
Van 

Muslih Görentaş 
Çanakkale 
Şefik İnan 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 

Ankara 
İbrahim îmirzalıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu i 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin nazara alınmasını ovlarmıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Geçici 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyor 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Öğretmenlik meslekine döneceklere tanınan 
kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yayı
mı tarihinden en çok on yıl önce öğretmenlik
ten isteği ile ayrılmış olup da 13 . 12 . 1960 ta
rihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kap
samına giren kurumlarda çalışmış olanlardan 
öğretmenlik meslekine dönmek istiyenlerin, 
smıf tüzüklerinin yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içinde müracaat etmeleri halinde, bu ku
rumlarda kaldıkları sürenin tamamı kıdemle
rine eklenir. 

BAŞKAN — Geçici 11 nei maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
çalışacak personele tanınan kıdem hakkı: 

GEÇİCİ MADDE 12. — 13 . 12 . 1960 ta
rihli ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Ku
rulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi 
kapsamına giren kurumlarda hiç çalışmamış 
veya bu kurumlarda çalışıp da kendi istekle
riyle ayrılmış olan hekim ve tababet şubeleri 
mensupları, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkın
daki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirildiği illerde aynı kanunun 26 ncı mad
desinde söz konusu edilen kadrolara, smıf tü
züklerinde belirtilen nitelikleri taşımak şartiy-
le meslekî tahsillerini bitirdikleri tarihler göz 
önünde tutulmak suretiyle, geçen sürenin ta
mamı terfi sürelerinde hesabedilerek emsalle
rine eşidolarak intibakları yapılıp atanabilir
ler. 

BAŞKAN — Geçici 12 nei maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
çalıştırılan personele uygulanacak malî hüküm
ler: 

GEÇİCİ MADDE 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli 
ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşti
rilmesi hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
mukavele ile çalışmakta olan sağlık personeli-
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nin, smıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve di-
ger şartlara göre girecekleri derece ve kademe
lerinde alacakları aylık tutarları, eski kadrola
rında fiilen almakta oldukları mukavele ücret
lerinden aşağı ise, aradaki fark, derece yüksel
tilmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle gidcrilin-
ciye kadar ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 13 ncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
lcr... Kabul edilmiştir. 

İntibak işlerinde uygulanacak esas ve ölçü
ler : 

GEÇİCİ MADDE 14. — Yukardaki madde
ler uyarınca intibak işlemlerinin yapılmasında 
uyulacak esas ve ölçüler sınıf tüzüklerinde be
lirtilir. 

Bu intibak işlemlerinde personelin; 
1. Öğrenim ve yetişme durumu, 
2. Kamu hizmetlerinde çalıştığı sürece al

mış olduğu sicil durumu, 

3. Kamu hizmetlerinde geçirdiği hizmet 
süresi, 

4. Kamu hizmetlerinde bulunduğu görev
lerin önemi ve değeri, tüzük hükümlerinin tes-
bitinde göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir.. 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı: 
GEÇİCİ MADDE 15. — Hâkimler, savcılar 

ve yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlar, su
bay, askerî memur ve astsubaylar, üniversite 
öğretim üyeleri ile yardımcıları, özel idare ve 
belediyeler personeli hakkında, özel kanunları 
yürürlüğe girinciyc kadar, 788 sayılı Mamurin, 
1108 sayılı Maaş, 1453 sayılı Zabıtan ve Askerî 
memurların Maaşatı, 255G sayılı Hâkimler, 3G56 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair, 493G sayılı üniversiteler kanun
ları ile bunların tadil ve eklerinden kendileri 
ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici 15 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulan
ma süresi: 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun malî 
hükümleriyle sosyal yardımlara ait hükümleri 
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yürürlüğe girinciyc kadar halen yürürlükte bu
lunan kanunlara göre verilen aylık, ödenek, 
yardım ve zamların ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncı maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak: 
GEÇİCİ MADDE 17. — Halen aynı derece

de bulunan ve bu derecedeki kıdem süreleri 
farklı olanların yeni sınıflarının derecelerine 
intibaklarında; 

A) Derece içindeki her hizmet yılı bir kı
deme; 

B) 6 aydan eksik hizmet süresi olanların 
hizmetleri G ay; 

C) 6 aydan fazla hizmet süresi olanların 
hizmetleri 1 yıl; 

hesabedilerek kademe intibakları yapılır. 
BAŞKAN — Geçici 17 nci maddeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

334 sayılı Kanundan faydalananların emekli 
ikramiyesi : 

GEÇİCİ MADDE 18. — 19 . 9 . 1963 gün ve 
334 sayılı, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinden fayda
lanan Devlet memurları da, kanunun 191 nci 
maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarından fay
dalanırlar. 

BAŞKAN ~ Geçici İ8 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının 
yönetmelikte belirtilmesi: 

GEÇİCİ MADDE 19. — İntibakı yapılacak 
personelin sınıflara alınması, derece ve kade
melerinin tesbit, şart ve şekilleri ve genel ola
rak intibak hükümlerinin uygulanma usulleri 
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesince hazırlanıp Bakanlar Kurulun
ca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Geçici 19 ncu maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlü
ğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yü
rürlükte kalacağı; 
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GEÇICt MADDE 20. — Kanunun 188 nci, 

189 ncu, 193 ncü maddeleri hakkında aynı mad
delerde yazılı özel kanunlar; 

Kanunun 46 - 52 nci maddeleri hakkında 
53 ncü maddedeki yönetmelik, 72 nci maddesi 
hakkında aynı maddedeki yönetmelik, 78 nci 
maddesi hakkında 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci 
maddesi hakkında aynı maddedeki yönetmelik, 
105 nci ve 106 ncı maddeleri hakkında 107 nci 
maddedeki yönetmelik, 109 - 120 nci maddeleri 
hakkında 112 nci maddedeki yönetmelik ve 
121 nci maddedeki tüzük, 123 ncü madde hakkın
da aynı maddedeki tüzük, 124 - 145 nci madde
leri hakkındaki 134 ncü maddedeki tüzük, 89 ncu 
ve 173 ncü maddeler hakkında 173 ncü maddede
ki yönetmelik, 178 ve 179 ncu maddeler hakkın- j 
da aynı maddelerdeki yönetmelik, 194 ncü madde I 
hakkında aynı maddedeki yönetmelik, 195 - 201 
nci maddeler hakkında 196 ncı maddedeki yönet
melik, 209 ncu madde hakkında 210 ncu madde
deki yönetmelik, 211 nci, 212 nci, 213 ncü mad
deler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 
214 - 217 nci maddeleri hakkında 214 ncü mad
dedeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 218 -
225 nci maddeleri hakkında 223 ncü maddedeki 
yönetmelikler ve 226 ncı, 227 nci maddeler hak
kında 231 nci maddedeki tüzük ve yönetmelik, 

Düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu 
hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Komisyonun bir ifadesi mi var 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Efendim, 
«Devlet memurları kanun tasarısının geçici 
20 nci maddesinin 11 nci satırında 211 ve 212 
rakamları arasında bir virgül konulacaktır. Tas
hih edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Biz de virgül koyarak tashih et
tik. 

Geçici 20 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ödemelerin başlangıç tarihi : 
GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanuna göre ya

pılacak ödemelerin başlangıç tarihi, kanunun yü
rürlüğe girdiği malî yılı takibeden malî yılın baş
langıç tarihidir. | 
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BAŞKAN — Geçici madde 21 i oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İntibak ve Uygulama Komisyonu : 
GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanun hükümle

rine göre sınıflandırma hükümleri dışında ya
pılması gerekli intibak ve uygulama işlemlerini 
yapmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 1 ay içinde Devlet Personel Dairesin
de ve Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlı
ğının ikişer temsilcisinden müteşekkil «Devlet Me
murları Kanunu İntibak ve Uygulama Komisyo
nu» adiyle bir komisyon kurulur. Bu komisyona 
ilgili kurumun temsilcisi de üye olarak katılır. 
Komisyona Devlet Personel Dairesi temsilcilerin
den Devlet Personel Heyeti Üyesi başkanlık 
eder. Bu komisyonda kurumlarını temsil eden 
memurların kurumları ile bağları devam eder; 
özlük hakları kurumlarınca ödenir. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince ya
pılması gerekli intibak ve uygulama ile ilgili her 
türlü incelemeyi yapabileceği gibi kurumların 
memur ve müstahdemlerinin özlük hakları ku
rumlarınca karşılanmak üzere geçici olarak çalış
tırabilir ve gerekirse kurumlar dışından müte
hassıs veya yardımcı personel de istihdam edebi
lir. 

Komisyon giderleri Maliye Bakanlığı bütçesi
ne konulacak özel fondan karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer per
sonele verilecek ücret ve diğer özlük hakları Ba
kanlar Kurulunca tâyin olunur. Komisyonun ça
lışma şekli Devlet Personel Heyetince kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde bir 
yönetmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlana
cak rapor, teklif ve tavsiyeler Bakanlar Kurulu
na sunulmak üzere Devlet Personel Heyetine ve
rilir. 

BAŞKAN — Geçici 22 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Geçici 
23 ncü madde hakkında bir teklifimiz var. 

BAŞKAN — Geçici maddeler hakkındaki di
ğer önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici madde 23. — ilkokul mezunu olmayıp 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kad
rolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvelleri 
kadrolarında çalışmakta olanların, bu kanunun 
41 nei maddesine göre ilkokul mezunu olmak 
şartı öngörülecek sınıflarda, 5 sene süre ile çalış
tırılmaları caizdir. 

Bu süre içinde ilkokulu bitirme sınavlarını 
kazanamayanların görevlerine son verilir. 

Edirne 
îlhami Ertem 

Başkanlığa 
Devlet Personel Kanununa aşağıdaki mad

denin geçici bir madde olarak eklenmesini arz 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

Geçici madde : 

Halen «D» cetveli kadrolarında çalışıp da, 
emeklilik müktesebi işgal ettiği kadro ücretini 
aşmış olanlardan kadrosuzluk veya 1250 üstün
de kadro olmaması dolayısiyle terfi edemiyen-
lerin, yeni Personel Kanunu tatbikatı sağla
nıp yeni kadrolar temin edilinceye kadar üc
retleri, hakkettikleri üst derece, ücretleri üze
rinden ödenir. 

BAŞKAN — Bir de Komisyonun geçici 
23 ncü madde teklifi var. onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önerge üzerine Devlet Memur

ları kanun tasarısına aşağıdaki geçici 23 ncü 
madde ilâve edilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Geçici madde 23. — İlkokul mezunu olmayıp 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten maaşlı 
kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvel
leri kadrolarında çalışmakta olanların, bu kanu
nun 41 nci maddesine göre ilkokul mezunu ol
mak şartı öngörülecek sınıflarda, 5 sene süre ile 
çalıştırılmaları caizdir. 

Bu süre içinde ilkokulu bitirme sınavlarını 
kazanamıyanlarin görevlerine son verilir. 
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BAŞKAN — Şimdi, 23 ncü madde üzerinde 

üç tane teklif vardır. İkisi aynı, biri başka ma
hiyettedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON" BAŞKANİ FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Efen
dim, Şevki Güler arkadaşımızın takririne işti
rak etmiyoruz, öbür takrirler Diyanet İşlerin
deki odacıların durumu ile alâkalı bulunması 
bakımından kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Şevki Güler arkadaşımızın 
takririni yeniden okutup oyunuza sunacağım. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'-
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu Önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN] FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İlhami Ertem arkadaşımızın önergesi Konıis-
yonunki ile aynı mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FAH
RETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Efen 
dim İlhami Ertem arkadaşımızın takriri bizim
ki ile aynı mahiyette. Fakat şekil farkı vardır. 
Bu bakımdan aynen katılmıyoruz. 

BAŞKAN — ilhami Ertem arkadaşımız bu
rada olsaydı, iştirak edip ctmiyeceklerini sora
caktım. Olmadıklarına göre İlhami Ertem arka
daşımızın önergesini oyunuza sunacağım. İlhami 
Ertem arkadaşımızın takririnin mahiyetine ko
misyon katılıyor fakat şekline katılmıyorlar. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun metnini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti!'. 

Bu önergenin 23 ncü madde olarak metne it
hal edilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 23 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 
MADDE 236. — Bu kanunun birinci maddesi 

kapsamına giren kurumlardaki memurlar hak
kında : 

a) 3.1 . 3 . 1926 tarihli ve 788 sayılı Kanun 
ile ek ve tadillleri bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte; 
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b) 2 . 7 . 1927 tarihli ve 1108 sayılı, 8.7.1939 I 

tarihli ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarihli ve 
7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek tadille
ri, ve teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu 
kanun» aykırı hükümleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden malî ve yıl başından iti
baren; 

Yürürlükten kalkar. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 

önergeler var, gerek arkadaşlarımız ve gerekse ko
misyon tarafından. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet memurları kanun tasarısının 236 neı 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ek fıkra : 
«4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı 

Kanunu kaldırılmıştır.» 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar, öner- I 
genin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil- I 
memiştir. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Personel Kanununa geçici bir madde I 

eklenmesi hakkındaki takririmin 236 neı madde- I 
dede ve aşağıdaki şekilde nazarı itibara alınması
nı arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

236 neı maddeye eklenecek fıkra : 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile aylık

ları 1 250 lirada dondurulmuş olanlardan terfi 
süresini tamamlıyanlar da bu kanunun yayımı I 
tarihinden itibaren kurumlarınca terfi ettirilebi- I 
lirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? I 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET

TİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazara ] 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. I 

Komisyonun bu madde hakkında getirdiği 
metni okutuyorum. I 
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Yüksek Başkanlığa 

Yapılan değiştirmeler sonunda Devlet me
murları kanunu tasarısının 236 neı maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuş
tur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 

Madde 236. — Bu kanunun birinci maddesi 
kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkın
da : 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile 
ek ve tadilleri 237 nci maddenin 3 ve 4 neü fık
ralarında söz konusu edilen maddelerin düzenle
diği konularla ilgili hükümler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izleyen malî yıl başına ka
dar saklı kalmak şartiyle bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı. 
8 . 7 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 ta
rih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek 
ve tadilleri, teşkilât kanunları ile diğer kanun
ların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet me
murlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atan
ma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmele
rini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, ay
lıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini 
düzenliyen diğer hükümler, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından iti
baren yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — 236 nci maddeyle ilgili olarak, 
komisyonun yeni getirdiği önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz bu Önergenin 236 nci 
madde olarak metne alınması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonraki iki 
madde yürürlük maddesidir. Açık oya tabi bir 
kanun tasarısıdır. Geceki toplantımızda buna de
vam etmek için vakit gecikmiş olması dolay isiyle 
burada toplantıyı kesiyorum. 

Bugün saat 21 de toplanmak üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Bugün saat 21,00 de toplanmak üzere oturu
ma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Oturuma devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Ilancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu 3Ianisa Üyesi Refik Vlusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73 
667) (S. Sayısı : 977) 

BAŞKAN — Yürürlük maddelerini okutu
yorum. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 
MADDE 237. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 44 

ncü, 46 - 85 nci, 88 nci, 91 nci, 94 - 146 ncı, 
148 - 172 nci, 177 nci, 183 ncü, 185 nci, 187 - 190 
ncı, 192 - 208 nci, 210 - 230 ncu maddeleri ka
nunun yayınlandığı tarihte; 

Kanunun 5 nci, 45 nci, 86 - 87 nci, 89 - 90 
ncı, 92 - 93 ncü, 173 - 176 ncı, 178 nci, 180 -
182 nci, 184 ncü, 186 ncı ve 209 ncu maddeleri 
kanunun IX ncu kısmındaki geçici hükümlerin 
uygulanması sonunda Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirtilecek tarihte; 

Kanunun 147 nci, 179 ncu ve 191 nci mad
deleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilecek 
tarihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında Ko
misyonun bir teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan değiştirmeler sonunda Devlet me

murları kanun tasarısının 237 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun bulun
muştur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay 
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Madde 237. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 27 

nci, 29 - 44 ncü, 48 nci, 53 - 54 ncü, 62 - 63 
ncü, 91 nci, 94 - 98 nci, 100 - 108 nci, 187 nci, 
214 ncü, 217 nci, 219 - 220 nci 232 - 234 ncü, 
geçici 1 - geçici 5 nci, geçici 14 - geçici 17 nci, 
geçici 19 - geçici 23 ncü maddelerin yayınlandı
ğı tarihte; 

Kanunun 188 - 190 nci ve 193 ncü maddele
ri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürür-
yüğe konuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nci maddeleri 80 nci mad
dede yazılı tüzüğün 109 - 122 nci maddeleri 112 
nci maddede yazılı yönetmeliğin ve 121 nci mad
dede yazılı tüzüğün, 124 - 145 nci maddeleri 134 
ncü maddede yazılı tüzüğün 222 - 225 nci mad
deleri 223 ncü maddede yazılı yönetmeliğin, 
226 - 231 nci maddeleri 231 nci maddedeki tü
zük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konuldukları 
tarihlerde; 

Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından iti
baren; yürürlüğe girer. 

Üçüncü fıkrada yazılı tüzük ve yönetmelikle
rin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen 
malî yıl başından önce yürürlüğe konulmaları 
zorunludur. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

237 nci madde olarak kabul buyurduğunuz 
önergenin metne alınmasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 238. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen arkadaşımız var mı? Buyurunuz Sayın 
Dizman aleyhte.... 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Sayın milletvekil
leri; gece yarılarına kadar devam eden kesif 
mesaimiz sonucu tasarı Meclisimizce kabul edil
mek üzeredir. Âdil ve modern bir personel ni
zamı kurulacağı, memurların geçim seviyesinde 
hissedilir bir yükselme olacağı ümidi umumi
dir. Bu ümidin gerçekleşmemesinden şu sebep
lerle endişeliyim : 
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1. Bütçede Devlet gelirleri mahdut ve ilâ

veten plân hedefleri ve stratejisine göre cari 
giderler her yıl % 3 oranında bir artışla mukay
yettir. Bu itibarla tasarı kanunlaşıp 1966 bütçe 
yılında malî yönü itibariyle yürürlüğe girerken 
üç ihtimalden biri tahakkuk edecektir. 

a) En tabiîsi yukarıda arz edilen sınırlara 
dikkat edilecektir. Bu takdirde yeter bir ücret 
seviyesine ulaştırmayı ve ücret farklarını gider
meyi sağbyacak kat sayı uygulaması tatbik edi-
lemiyecektir. Böyle olursa bugünkü nizam ve üc
ret seviyesi değişmiyecektir. 

b) Yeter bir ücret seviyesine ulaştırmayı 
ve ücret farklarını gidermeyi sağlıyacak katsa
yı uygulaması tatbik edilecektir. Öyle olursa 
plân hedefleri ve stratejisinden ayrılmacak, 
bütçeden yatırımlara daha az hisse ayrılacak, 
kalkınma yavaşlıyacak, kısa bir gelecekte me
mur ve halk olarak topyekûn hayali inkisara 
uğrıyacağız. 

c) Yeter bir ücret seviyesine ulaştırmayı, 
ücret farklarını gidermeyi sağlıyacak katsayı 
uygulaması tatbik olunacaktır. Fakat aynı za
manda, yatırımlara da devam olunacaktır. Böy
le olursa emisyona gidilecektir, enflâsyon ola
caktır. Tabiî neticesi sabit gelirliler, memur ve 
emekli gibi sınıflar bu neticeden daha çok za
rar göreceklerdir. 

Görülüyor ki, hangi ihtimal gerçekleşirse 
gerçeklensin netice değişmiyecek, gayretler ve 
ümitler boşa gidecektir. İdari bir reorganizas-
yona gidilmeden, öntedbirler alınmadan girişi
len bu teşebbüs de bundan evvelki tecrübelerin 
sonucuna varacaktır. 

2. Baremin enalt derecesi ile enüst derece
si arasındaki fark çoğaltılmıştır. Üst derece
ler fevkalâde cazip hale getirilmiştir. Bu hal 
üst dereceleri işgal etme arzularını ihtiras hali
ne getirecektir ve yoğun bir talep baskısı ya
ratacaktır. Kesin bir idari nizam kurulamadığı 
ve işe göre adam değil, adama göre iş cari oldu
ğundan bu baskıya dayanılamıyacak bugünkü 
deyişle şef, müdür ve genel müdür gibi üst de
recelere mahsus unvanlı kadrolar artacaktır. 
Her şef, müdür veya genel müdür daha geniş 
bir kadronun âmiri olabilmek gururunu tatmin 
için ve fakat katî zaruret hizmetin ifasının mü
kemmel olması, hizmet geliştiği halde 20 - 30 se
nedir kadro alınamadığı gibi gerekçelerle mc-
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m ur talebinde bulunacak bu talep kısmen is'af 
edilmek suretiyle personel kadrolarmdaki artış 
süratlenecektir. Bugünkünden daha güç, vazi
yetler yarınımızın meseleleri olacaktır. Unutmı-
yalıni ki, bugün dahi bir veya iki memur veya 
müstahdeme bir şef, müdür, genel müdür, müs
teşar veya muavinleri isabet etmektedir. Belki 
memurdan çok âmir enflâsyonu vardır. 

Hulasaten gerek tümündeki görüşlerimde 
arz ettiğim^gerekse yukarıki sebeplerle tasarı
nın fayda sağiıyamıyacağma inanarak reyimi 
müspet kullanmıyacağını. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, zatıâlinizin konuş

ması 137 ye göre rey ihsası babında mıdır? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet. 

BAŞKAN — Kısaca buyurunuz lütfen. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Türkiye'de Devlet personeli problemi 
uzun senelerden beri kaderini bugün oylıyaea-
ğınız bu kanunun içerisinde arıyacaktır. Bu ka
nun Türkiye'nin anakanunlarmdan birisidir. 
Bütçenin aşağı - yukarı üçte birini içerisine alan 
bir harcama... Böyle bir kanunun müzakeresinde 
normal prosedürler dışına çıkılmış ve Devlet me
murlarının beklediği bu arnikamın maalesef is
tenen bir sonuca bizi götüreınemiştir. Kanunun 
malî portesinin ne olduğu meçhuldür. Bu konu
da Hükümet de bir açıklama yapmış değildir. 
Ancak, komisyon büyük örnekler vermiş, feda
kâr çalışmalarda bulunmuş, en iyi şekli ortaya 
koymaya çalışmıştır. Ancak, komisyonun ve 
daha önce Personel Dairesinin büyük gayretle
riyle meydana getirilmiş olan bu eserin tatbi
kat bakımından memleket gerçeklerine uyacağı 
kanaatinde değilim. Tatbikatının hiçbir zaman 
bizim arzuladığımız bir sonuca gideceğine de 
inanmıyorum. Bilhassa Devlet idaresinde me
murun, âmir sınıfında bulunan memurun zihni
yeti üzerinde durmak gerekir. Kanunun mad
deleri bizi arzuladığımız neticeye götüremez. 
Memurun zihniyetinin ve yetiştirilmesinin üze
rinde durmak lâzımdır. 

Bâzı maddelerine göre de her sene terfi ede
cek memurlar için âmirlerin vereceği raporlar 
nazara alınacağına göre, bugünkü hali hazır 
içinde bulunduğumuz zihniyetle bu kanun mem
lekette çalışan insanların fikrî yapısına değil, fi
zikî yapısına değer A-orecek bir neticeye bizi gö-
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türeeektir. Hiçbir zaman bugünkü memur enf
lâsyonundan memleketi kurtaracak bir veçhe 
vermemektedir. Bu bakımdan Devlet memuru
nun beklemiş olduğu büyük personel rejimine 
bizi götürmek değil, bâzı prensipler vaz'eden 
bu kanunun Türk memurlarının büyük ümit
lerle beklediği bir kanun olmadığını, psikolo
jik olarak çıkmasında fayda mülâhaza edildiği 
için de süratle bir günde 200 maddenin oylan
ması suretiyle, neticeye gittiğini ifadede fay
da mülâhaza ederim. Katiyen Devlet memu
runun beklediği kanun değildir. Devlet porso-
nel rejimi, Devlet Personel Kanunu değildir. 
Onun başlangıcı olan bir prensip kanunudur. 
Memur arkadaşlarımız kendilerini ümide kap
tırmasınlar. Uzun senelerden beri kaderlerini 
Devlet Personel Kanununa, bağlamış olanlar, 
dağın fare doğurduğu misaliyle karşımıza böy
le bir gerekçe ile gelmiş bulunuyorlar. Ben 
şahsan Devlet Memurunu tatmin etmiyen bu 
kanunu, süratle çıkmış, psikolojik bir kanun 
olması d ol ay isiyle hoş görmekle beraber, Türk 
Devlet Personeli rejiminin temelini teşkil et
mesi bakımından vicdanen tasvibetmediğim 
için, bu kanuna kırmızı oy vereceğimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında leh
te ve aleyhte arkadaşlarımız konuştular. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KEKİM GÖK AY (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN --- Komisyon konuşamaz. 137 ne i 
maddenin hükmüne dayanarak lehte konuşul
madığına göre zatıâliniz Komisyon adına de
ğil, şahsınız adına konuşabilirsiniz. 

Lehte Sayın Fahrettin Kerim Gökay, bu
yurunuz. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
- - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bu 
Parlâmentoya biz geleli dör sene oldu, ama 
acemilik devanı ediyor. Fakat Başkanın bu 
suretle imdadıma yetişmesi ve ortalığa karam
sar bir hava veren çok Sayın İhsan Ataöv ar
kadaşımın karamsar sözlerinden sonra hiç. ol
mazsa bir iki de ümit verecek konuşmaya mü
saade ettikleri için Sayın Başkana teşekkürle 
sözlerime başlıyacağını. 

Evvelâ burada Hükümet sözcüsü arkadaşı
mın izah edeceği gibi - vakti yok madem ki • 
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yalnız tatbikatında hiçbir vakit, ne Ali Diznıan 
arkadaşınım ve ne de İhsan Ataöv arkadaşı
mın dediği gibi, bize yeni bir şey getirmemiş 
değil, bir çok yeni şeyler getirmiş olan bir ka
nundur. 

2 2 . 6 . 1965 0 : 3 
bik sahasına çıkmayan kanun ilk günde iflâsa 
mahkûmdur. Masa başı demokrasi hayatının ka
fa lâboratuvarıdır. Binaenaleyh bu lâboratuvara 
hürmet etmek lâzımdır. 

ikincisi; memurlara verilen haklar, burada 
bir tane değildir. Sıra ile bahsedecek olursam 
evvelâ memurların bir kere ikramiyesi, ondan 
sonra sosyal hakları, kendisinin izin hakları, ai
lesinin tedavisi... Ali Dizman arkadaşım bir tak
rir vermişlerdi, sonra geri aldılar. Sosyal ba
kımdan, kültürel bakımından şümullü bir ka
mın getirmiş bulunuyoruz. Bundan dolayıdır 
ki, memur zümresi bunu, maddeleri gayet has
sasiyetle gece radyolarından lakibediyor. Şu da
kikada ter'alıur etmek istemem, dosyamda bir
çok memur arkadaşlarımdan, teşekküllerden al
dığını tebrik ve teşekkür telgrafları var. Bunla
rı bii' tarafa bırakıyorum. Fakat bilsin muhte
rem İhsan Ataöv arkadaşım ki, memurlara bu 
bir hayat inkisarı yaratmayacaktır. Hem en alt 
kısmı, 50 den 70 e çıkarılmış olan tabanda, şiuı-
diye kadar 250 lira aylık alan bir memurun, hiç. 
olmazsa 400 liraya yakın eline para geçecektir. 
Ama, en yüksek kısımlar da bilinir, onda dur
muyorum bile. Ve. ondan sonra kendisine bir ko
nut mevzuu düşünülüyor, hekim ve tedavi me
selesi düşünülüyor, öldüğü zaman anasının, ba
basının tedavisi düşünülüyor. Şu halde bu ka
nun oldukça şümullü bir kanun olarak yapıl
mıştır. Bütün bundan dolayı ben evvelâ komis
yonda. çalışan arkadaşlara, komisyon üyesi, ola
rak konuşmuyorum, yani işbirliği yaparak be
raber çalıştığını arkadaşlara, sonra bize gecele
rini sari' eden milletvekillerimize ve Yüksek Baş
kanlık Divanına ayrı ayrı teşekkür eder, bu ka
nunun lehinde konuşan bir milletvekili olarak 
memleketimize, milletimize ve hayatımda doktor, 
olarak, hoca olarak, vali ve belediye reisi olarak 
yakından çalışmalarını gördüğüm Devlet memur
ları arkadaşlarıma uğurlu ve hayırlı olmasını te
menni eder, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım, 
arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - Tasarının tümü açık oylarını
za sunulacaktır. Yuvarlaklar sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

(tündenim ikinci maddesine geçiyoruz. 

,.'. -— Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
re Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından 

Fakat muhterem arkadaşlar, her şeyden ev- I 
vel şunu kabul etmek zorundayız. Demin İh
san Ataöv dedi ki, bu prensibolarak bir baş- I 
langıçtır. Bu da olsa bir kârdır. Fakat bu ka- I 
nun evvelemirde Türkiye. Cumhuriyetinde me- I 
murun mânevi kıymetini değerlendiren bir ka
nundur. Tâyininde, .kendisinin müdafaasında. I 
Ondan sonra dedi ki, «nasıl yetişecek f» Bil- I 
hassa yetiştirme mevzuunda açık surette mad- I 
deler konmuştur. Onun için bir kere bu kamı- I 
nun mânevi cephesi... Bir kere para istemez. I 
Para istemediği için bir ahenk temin ediyor, I 
bir armoni temin ediyor. Kalkınma devresinde I 
bulunan bir memlekette memurların zihniyeti- I 
ni değiştirecek. Zihniyet değiştirmek o kadar I 
kolay, beyin yıkama ameliyesine benzemez. 
Beyin yıkama ameliyesinden bahsediyorsa o hepi- I 
mizin üzerinde tatbik edilmesi gereken bir şey, I 
onun için o radikal tedavileri burada tavsiye ede
cek değilim muhterem arkadaşım. (Alkışlar) I 
Fakat muhakkak olan bir şey var ki, memurun 
içtimai seviyesi, memurun memur olmak haysi
yet ve şerefinin gerektirdiği maddeler bu ka
nunun içerisine konmuştur. Bir memur nasıl 
atanacak, nasıl tâyin edilecek, hangi rütbeler
den geçecek, ne şekilde ehliyet kazanacak? 
Açık rejim üzerine memurun hayatı konuyor. 
Buradan bir kere bu 255 maddeyi böyle bir 
hayal hanesinde aldatmak için, savmak için ya
pılmış bir şey gibi tavsif etmek... Efendim bu
nun hakkında geldi üniversitelisi konuştu, mad- | 
deyi ilgilendiren, memurlar teker teker geldi, 
konuştu. İlim müesseseleri geldi konuştu. Av
rupa'dan mütehassıslar getirildi, konuştu. Bi
naenaleyh, bu kadar emeği bir girdi çıktı dâ
vası halinde, pek hafif olarak izah etmesini 
ben, kültür hayatında yetişmiş olan İhsan Ata
öv arkadaşımın şemmei insafiyle kabili telif 
görmüyorum. Geride kalan ikinci meseleler... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Masa bağın
da hazırlanmış şeyler... 

FAHRETTİN KEKİM GÖKAY (Devamla) 
—- Her şey masa başında hazırlanır, ondan son
ra tatbik edilir. Masa başında hazırlanarak tat- | 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarih
li Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının uygulanmasına ilişik olarak kabul edi
len metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve Te
kel, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/862) (S. Sayısı: 1012) (1) 

BAŞKAN — Hükümet, Komisj^on lütfen ye
rini alsın. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kuran 
Anlaşmanın 27 nci maddesinin ikinci bendi hü
kümlerinin uygulanması cümlesinden olarak 
kurulması gereken Ortaklık Parlâmento Komis
yonuna ait esasları tcsbit etmek üzere bir pro
tokol tanzim edilmiş ve bir tasarı ile adı geçen 
protokolün Yüksek Heyetinizce oylanması taleb-
edilmiştir. Adı geçen protokol Avrupa parlâmen
tolarından bir heyet ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir heyet tarafından müştereken 
tanzim ve imza olunmuştur. Ancak protokolün 
tanzimi icrai mahiyette bir tasarruf bulunma
sından, bu kabîl tasarrufları ifa ile görevlendi
rilen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
müteşekkil heyet için Yüksek Meclisten izin alın
ması Anayasanın 78 nci maddesi hükmü icabı 
bulunduğundan, bu Anayasa lâzimesini yerine 
getirmek üzere protokolün tanzimine iştirak eden 
milletvekillerinin bu tasarruflarında yetkili kı
lınmış bulundukları hususunu oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. İvediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 1012 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
îiundadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avru
pa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir or
taklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara 
Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

MADDE 1. — «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta-
ıafmdan Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kr. bul edilen metin» in onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..' 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir? 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen?.. Yok. Tasarının tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzalanan 
«Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilci
leri ve Milletlerarası Statüleri hakkında Anlaş
ma» ve eki mektuplarının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(1/166) (S. Sayısı : 971) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 971 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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İvedilik teklifi vardır, ivediliği oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî 
Andlajma Teşkilâtı arasında imzalanan «Mer
kezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin 
ve Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında 
Anlatma» ve eki mektupların onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında 
9 Kasım 1960 tarihinde Ankara'da imzalanan 
ilişik «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statü
leri hakkında Anlatma» ve eki mektupların 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mil. Yok. 

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

MADDE 2. — Mensuboldukları Bakanlığın 
muvafakati ve Bakanlar Kurulu karariyle 
CENTO Sekreteryasmda görev alan Türk va
tandaşı memurlarının 4489 sayılı Kanunun hü
kümleri dairesinde söz konusu kanunun birinci 
maddesinin (a) fıkrası kıyasen göz önüne alın
mak suretiyle derece ve meslek, unvan, kıdem
leri işler ve emeklilik hakları saklı kalır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — CENTO Merkezinin 
kuruluşundan beri mensuboldukları Bakanlığın 
muvafakati ve Bakanlar Kurulu karariyle Sek-
reteryada görev almış Türk vatandaşı memurla
rına madde 2 hükmü işbu teşkilâtta göreve baş
lama tarihinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde hakkında 
söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Geçici 1 nci madde kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anlaşmanın 18 
nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün uygu
lanmasını sağlamak üzere Sekretarya'da çalışan 
Türk vatandaşı memurların görevleri dolayısiy-
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le Teşkilâttan aldıkları maaşlarına ve ödenek
lerine tahakkuk ettirilmiş gelir vergileri terkin 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde hakkında 
söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte aleyhte söz 
istiyen?... Yok. Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

4. — Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan 
ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Ta
mir Fabrikası tamirhanesine ait bir kerpiç de
po ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 
25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meydana ge
len 515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları ra
porları (2/820) (S. Sayısı : 981) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası Ta
mirhanesine ait kerpiç binada 25 . 1 . 1949 ge
cesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine do

ğan alacağın af fi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Malatya Bölge Tayyare Ta
mir Fabrikasında 26 . 1 . 1949 tarihinde vuku-
kubulan yangın neticesi tamirhaneye ait bir 

(1) 981 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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kerpiç depo ile içinde bulunan malzemelerin 
yanması neticesi meydana gelen Hazine alacağı, 
kanuni faizi, mahkeme masrafı ve vekâlet ücreti 
dâhil olmak üzere borçlulardan aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü hakkında lehte, aleyhte konuş
mak istiyen?.. Yok. Teklifin tümünü oylarınıza 
sunuyorul. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamdı Efendi eşi Hasibe Mar
tonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/676) (S. Sayısı : 
720) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
tiyen arkadaş var mı?. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi Eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. -— Millî Mücadele kahramanla
rından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet ter-

(1) 720 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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tibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci maddesin
deki «Hasibe» adı «Nasibe» olarak değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 24 . 9 . 1963 tarihi
ni takibeden ay başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütül: 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaş var mı? Yok. Tasarının 
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

6'. — İstanbul Milletvekili (Hhad Baban ve 
2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hizmet gören Musta
fa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/742) (S. Sayısı: 999) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutu
yorum. 

Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine na
zaran üstün hizmet gören Mustafa Konur'a va

tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Kurtuluş Savaşına iştirak ede
rek emsallerine nazaran üstün hizmetler ifa eden 
ve halen yardıma muhtaç durumda bulunan Ce-

(1) 999 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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lâloğlu, 1307 doğumlu Mustafa Konur'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
(350) üçyüzelli lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
tiyen arkadaşımız var mı'? Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü hakkında lehte, aleyhte konuş
mak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Teklifin tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Teklif Meclisimizce kabul edil
miştir. 

7. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (J/850) (S. Sayısı: 982) (i) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı ve Adalet Komis
yonu lütfen yerlerinize. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Ali Dizman, 
buyurun efendim. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, İnfaz kanun tasarısının şüphesiz ki, 
tüm olarak lehin deyim. Sadece huzurunuzu pek 
kısa olmak üzere Sayın Adalet Bakanlığı teşki
lâtına ve Komisyona bir iki noktayı hatırlatmak 
için işgal ediyorum. 

Adalet Bakanlığı kanun yapma tekniğine vâ
kıf insanların topluluğudur. Veya böyle olması 
gerekir. Halbuki şu tasarı ile görmekteyiz ki, 
belki bugüne kadar gelen tasarılar değil, teklif
ler içerisinde dahi, kanun yapma tekniğine en 
az riayet etmiş bir tasarı ile karşı karşıyayız. 
Evvelâ Ceza Kanunumuzda infaz sistemi düzen
lenmiştir. Bu tasarı da infaz sistemini düzenle
diğine göre normal yolu Ceza Kanununun ilgüi 
maddelerini tadil etmek, o maddelerin yerine 

(1) 982 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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yenilerini ikame etmek suretiyle olmalı idi. An
cak infaz sistemi pek tafsilâtlı olarak yeni baş
tan düzenlenir, 50 - 60 maddelik bir tasarı yap
mak /icabederse, o zaman tadil sisteminden vaz
geçilebilir, yeni bir sistem getirilebilirdi. Halbu
ki elimizdeki tasarı da görülebileceği gibi gayet 
kısadır. Bu kısalığı Ceza Kanununun ilgili mad
delerine serpiştirilmek suretiyle yapılması çok 
daha uygun olurdu. Ama bu yola gidilmemiş. 
İkincisi; hangi hükümlerin kaldırıldığını dahi bu 
Bakanlıktan gelen tasarı sarih olarak gösterme
mektedir. «Diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri kaldırılmıştır» demektedir. Ceza Ka
nununun ilgili 6- - 7 maddesi vardır. Bu madde
lerden hangilerini kaldırmak istiyor idi iseniz, 
bu maddelerin birer birer isimlerini saymak su
retiyle bu işin içerisinden çıkılabilirdi. Bundan 
evvel af kanunlarında görüldü ki, bu kanaldan 
gelen kanunların tatbikatında bâzı müşkülâtla 
karşılaşılmaktadır. Bu kanun da korkarım ki, 
hangi maddelerin kesin olarak kaldırıldığının 
tâyin ve tesbit edilmiş olmaması, sanki burada 
bir milletvekilinin âni müdahalesiyle bir değiş
tirge önergesiyle, muamele yapılıyormuşçasma 
«diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır.» gibi bir yola gidilmesini, Adalet 
Bakanlığı olması dolayısiyle, bilhassa pek doğ
ru bulmadım. Bâzı maddelerin başlığı vardır. 
Bâzı maddelerin başlığı yoktur. Bu da bugün
kü bu mevzuatla ilgili kanunların sistemine ay
kırıdır. 

Nihayet bu arada infaz sistemini mademki 
mütalâa ediyor, ölüm cezasını da tasarının içi
ne dâhil etmiştir. Gönül ister ki, Bakanlık ölüm 
cezasının infazını tarihin derinliklerinde mah
zenlerde adam boğmak usulünden kalma asmak 
suretiyle infazın yerine, teknolojinin getirdiği 
yeniliklerden istifade etmek suretiyle daha mü
tekâmil bir ölüm cezasının infazı usulünün dü
şünülüp düşünülmediği, düşünülmüş ise; ne gi
bi teknik güçlüklerle karşılaşıldığını belirtmesi 
lâzım gelirdi. Öyle zannediyorum ki bugünkü 
ölüm cezasının infazı usulü, bu modern zaman
da teknolojideki fevkalâde ilerlemeye uygun bir 
sistem değildir. Bunu sadece bu vesile ile Ba
kanlığa hatırlatmak isterim. 

Komisyona da bir noktada temas edeceğim. 
Adalet Komisyonuna şahsan benim üç sen© ev
velinden verilmiş tekliflerim vardır. Bunların 
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bir kısmı kısmen gündeme girmiştir. Hüküme
tin bir veya iki aylık mühlet talebetmesinden 
sonra bir daha da arayan soran olmamıştır. Biz 
de vazgeçtik. Bunlardan vazgeçtik ama Komis
yonda infaz sistemiyle ilgili iki maddelik bir 
teklifim vardır. Sadece infaz sisteminde de
ğişikliği öngören. Gönül isterdi ki, bir Komis
yon, mademki infaz sistemiyle ilgili bir tasarı 
gelmektedir, milletvekillerinin de teklifleri var
sa, ki, vardı o zaman benim teklifim, bu teklif
lerle tasarıyı birleştirip reddetse dahi o teklifin 
de cüzi dahi olsa bir ışık tutabileceği ihtimalini 
düşünerek ondan istifade ettirmek yollarını ara
ması gerekirdi. Komisyon da bu yola gitmemiş
tir. Bu bakımdan onun da bu tarz tutumunu tas-
vibetmediğimi arz eder tasarının biran evvel ka
nunlaşmasını dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya).— Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz Ceza ve İnfaz ka
nunu tasarısı memleketimizde büyük bir kütle
yi yakından ilgilendirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de her se
ne 250 bin ilâ 300 bin kişi ceza evlerine türlü 
sebeplerle girip çıkmaktadır. Binaenaleyh, her 
an Türkiye'deki ceza evlerinde 45 - 50 bin kişi 
mevcuttur. İşte müzakeresini yapmakta olduğu
muz kanun tasarısı bu her sene Türkiye'deki ce
za evlerine giren 250 bin, 300 bin kişinin ceza 
hukukunu, şahsi hukuku yakından ilgilendiren 
bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu sebepledir 
ki, bu kadar mühim bir kanunun müzakeresinde 
hakikaten memleketimizde ceza hukukunda, in
faz sisteminde eski ceza hukuku prensipleri da
ima ele alınmış ve infaz sistemimiz maalesef 
memleketin şartlarına uygun bir çığır içinde bu
lunmamıştır. Ve daima iptidai cemiyetlerden bu 
yana gelen cezalardaki intikam prensibine da
yanan infaz sistemimiz adetâ bir insanı öldür
me cezasına karşılık o öldürmeye karşılık bir 
nevi öldürme namı altında veyahut o suçu işle
meye karşılık o suç namı altında ceza infaz sis
temimiz katî hukuk prensibine dayanmak sure
tiyle hiç ıslah edici yönden ele alınmamış bulun
makta idi. İşte müzakeresini yapmakta olduğu
muz bu,kanun tasarısı ile gelmiş olan infaz sis
temi ise bu katî prensibleri bırakıp, tamamiyle 
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ıslah prensiplerine dayanmak suretiyle hakika
ten Batılı dünyada artık yer bulmuş olan infaz
da ıslah prensibini nazarı itibara almış olması 
dolayısiyle bu kanunu yerinde görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün insanların, 
kişiliğine uygun terbiyevi ve her hangi bir se
beple suç işlemiş olan bir şahsı, cemiyetten tec-
ridedici değil, bilâkis yeniden cemiyete kazan
dırıcı bir sistem içindeki infaz sistemini getiren 
bu kanun tasarısında cezaların şahsilik prensi
bine paralel olarak, aynı zamanda infazın şah
siliği prensibi de ele alınmış ve dolayısiyle bu 
şahsi hukuktan hareket eden bu infaz sistemi 
bize yepyeni bir anlayış getirmiş bulunmaktadır. 
Onun için hakikaten Adalet Komisyonunun bü
yük bir dikkatle tertibetmiş olduğu, tanzim et
miş olduğu bu kanun tasarısının memleketimiz
de her sene 300 bin kişiyi yakından alâkadar 
eden bu kanun tasarısının bizzat bu 300 bin ki
şiyi cemiyete inikas eden aileleriyle beraber dü
şündüğümüz zaman milyonlarca insanı alâkadar 
eden bu kanun tasarısının lehinde olmamak el
den gelmemektedir. Hakikaten Adalet Komisyo
nunun büyük bir itiria ile hazırlamış olduğu bu 
kanun tasarısında Adalet Bakanlığının ve dola
yısiyle Adalet Komisyonunun süzgecinden ge-
çen bu kanun tasarısında cezaların şahsiliği 
prensibinden hareket etmek suretiyle terbiyevi, 
ıslah edici, aynı zamanda şahsi ıslah sistemini 
getirmesi ve aynı zamanda küçük cezalarda ha
pis cezaları yerine bir nevi elâstiki para cezasını 
getirmek suretij'le bazan kazaen de olsa şerefli 
ve namuslu insanların hukukunu cemiyet indin
de küçütmektense, onu cemiyete tekrar kazandı
rıcı bir sistem içinde bulunmasını büyük takdir
le karşıladığımı huzurunuzda arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; tecil süresini de ge
nişletmesi ve hakikaten takdir salâhiyetini de 
ona göre kullandırması, keza meşruten tahliye
lerde büyük kolaylık sağlaması bakımından bu 
kanunun lehinde bulunduğumu huzurunuzda arz 
eder, oylarınızın müspet olmasını diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan. 
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım, kanun tasarısı
nın gerekçesinde belirtildiği üzere, bu tesisiyle 
her şeyden önce, cezaların infazında eski bir gö
rüş terk edilmiş, bunun yerine modern ceza ve 
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infaz sistemlerinde tatbika başlanan yeni bir 
usul getirilmek istenmiştir. 

Filhakika bugüne kadar ki, tatbikat ve ceza 
infazından umulan fayda, (suçluya karşı toplu
mun intikam ve nefret duygusunu tatmin ve 
aynı zamanda cezanın bir ibreti müessire) olma
sından ibaretti. 

Değerli arkadaşlarım, bugünün cemiyeti dü
nün cemiyeti olmadığı gibi, bugünün insanının 
muhayyile ve düşüncesinde de hissedilir derece
de bir ilerleme ve değişme olmuştur. Binnetice, 
intikam hissi yerini acıma ve şefkat duygusuna 
terk etmiştir. 

O halde, bu bahtsız insanı bu derece tedipte 
ne fayda vardır? Bence hiç. Bunun yerine onu, 
bir insan kabul ederek eğitim ve özel çalışma 
usulleriyle ıslah edip topluma yararlı kılmak, 
yerinde ve isabetli bir çare olacaktır. 

tşte müzakeresini yapmakta olduğumuz ka
nun tasarısının, bu maksadı ve bu insanî düşün
ceyi gerçekleştirmek maksadiyle hazırlandığı ka
naatindeyim. 

Bu görüşle, tasarının sosyal bakımdan top
luma faydalı olacağı suç işleme itiyat ve istidat
larını da önlemede tedbir teşkil edeceği ümit ve 
kanaatindeyim. 

Bu düşünce ile dir ki, tasarı lehinde oy kul
lanacağım. Hükümet teklifinde tasarı başlığı 
(Ceza ve İnfaz Kanunu) diye adlandırılmıştır. 

Adalet Komisyonu başlığı değiştirerek (Ce
zaların infazı hakkında Kanun) demiştir. 

Bu değiştirişi yersizdir. Zira tasarı hem cezai 
hükümleri, hem de infazi hususları muhtevidir. 
Filhakika 4 ncü madde tâyin ve tertibedecektir. 
Bu itibarla sadece infaz kanun tasarısı olamaz, 
Adalet Bakanlığınca yani, Hükümetten gelen 
teklifin kanun başlığı olarak kalmasında fayda 
mülâhaza ediyorum. Maddelere geçildiğinde 
noktai nazarlarımı Yüce Heyetinize arz edece
ğim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu, buyu

run. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, tüzü üzerin
de görüşmeye başladığımız Ceza ve infaz kanu
nu tasarısı hakkındaki kanaatlerimi kısaca arz 
edeceğim. 

Arkadaşlar, hukukta ceza ne kadar kıymetli 
ve ehemmiyetli bir müessese ise, infaz da o de
recede ehemmiyetli bir müessesedir. Hâkimler 
nihayet sanık mevkiinde bulunan ve bilâhara 
kararlariyle suçlu olacak şahıslara, yani mah
kûmlara cezalar tertibederler. Ceza böylece 
hâkim kararma bağlandıktan sonra artık ikinci 
bir etap, ikinci bir kısım başlıyor demektir ki, 
bunun infazı. Türkiye'de öteden beri tatbik edi
len infaz sistemi yürekler acısı bir sistem idi. 
Medeni memleketlerin hemen hepsinde değişmiş 
bulunan ve cezaların şahsiliğine, insani duygu
lara istinadeden ve daha doğrusu intikam duy
gusunu bırakıp hükümlüyü ıslah mânasına alı
nan bir sistem tatbik edildiği halde, Türkiye'de 
değişmiyen ve kurunu vüstadan sanki intikal 
ediyormuşçasına çok kötü bir sistem ile cezalar 
infaz ediliyordu. Arkadaşlar, hukukla ilgili hâ
kimlik meslekinde, avukatlık meslekinde, savcı
lık meslekinde bulunmuş arkadaşlarımız çok iyi 
bilirler ki, bugün Türkiye'de ceza evlerinde tat
bik edilen sistem cidden yürekler acısıdm Zira 
bu sistemle ceza evlerine giren bir hükümlü maa
lesef ıslah olmuş, cemiyete kazandırılmış olarak 
değil, bilâkis infaz hukukunun, infaz sisteminin 
aksak bulunuşu ve eski devirlerden kalmış kötü 
ve cidden mahkûmlar lehine olmıyan, hattâ hu
kuk lehine olmıyan bir tatbikat sonucunda o 
mahkûm, ceza evine girdiğinden çok daha fazla 
cemiyete düşman olarak çıkardı... Arkadaşlar; 
öyle şahıslar bilirim ki, meslek hayatımda hâ
kim olarak vermiş bulunduğum cezanın, beş gün
lük, 15 günlük cezanın o şahıs üzerinde hapis
haneden tahliye edildikten sonra sanki 3 - 5 sene 
yatmış gibi o şahsı çökerttiğini ve cemiyete âde
ta muzır bir insan olarak salıverildiğini yüre
ğim acıyarak seyretmiş bir arkadaşınız olarak 
bugüne kadar tatbik edilen infaz sistemini bir 
tarafa iten ve cidden medeni memleketlerde 
tatbik edilen güzel bir sistemi getirmiş olduğu 
için hem bu kanunu getiren hükümetlere, hem 
de kanunu, süratle tetkik etmiş ve bugün huzu-

Kaldı ki, ceza ve tevkif evlerimizin manzara
sı, insan haysiyet ve hayatiyetini zedeliyen ağır 
infaz tatbikatı, infaz müessesesinden beklenen 
faydayı sağlamaktan uzaktır. 

Esasen, suç işlemek bahtsızlığına uğrıyan bir 
kimse, suçu işlediği dakikadan, infazın hitamına \ 
kadar, mânevi azabın o nisbette maddi işkence- j 
nin girdabına düşmüştür. 
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rumuza getirmiş olan komisyona huzurunuzda 
teşekkürü bir borç bilirim. 

*..-.,„ 

Arkadaşlar, bugün meselâ dünyada mütemed-
din memleketlerde, meselâ Almanya'da o dere-
eede güzel bir infaz sistemi vardır ki, Alman
ya'da bir mahkûm ceza evine girdikten muayyen 
bir süre sonra başka bir ceza evine nakledilir. 
Orada naklolunduğu ceza evinde ceza verilmiş 
olan mahkûm artık bir ceza evi müdürü ile kar
şılamaz, bir gardiyanla karşılamaz, öyle ceza 
evleri vardır ki Almanya'da, -bilmiyorum baş
ka memleketlerde de var mı - ben Almanya'da-
kini yakînen tetlkik ettim, biliyorum, orada mah
kûmlar kendi aralarında toplanırlar ve bir ce
za evi müdürü tâyin ederler ve yine mahkûmlar 
kendi aralarında toplanırlar gardiyanlar seçer
ler. Arkadaşlar, muayyen bir sene bir süreyi bir 
başka ceza evinde memur olarak, resmî memur
ların ve gardiyanların nezaretinde geçirmiş ve 
ıslah olmuş, ıslahınefsetmiş bir başka etaba geç
miş olan bu mahkûmlar artık muayyen süreleri
ni tamamiyle mânevi bir baskı altında fakat zec
rî ve otoriter bir baskının dışında ceza evi mü
dürünün, ceza evi memurlarının, ceza evi gardi
yanlarının dışında geçirirler. Almanya'da çift
liklerden güzel ceza evleri, yeşillikler içinde âde
ta sayfiye evlerine benziyen ceza evleri vardır. 
Bu ceza evlerinin cidden arkadaşlarım, müdürle
ri yoktur, gardiyanları yoktur. Tatbik edildiği 
andan itibaren bugüne kadar Almahya'daki ce
za evlerinden resmî memurlu, gardiyanlı ve ce
za evi müdürlü, hükümetin murakabesi altında 
bulunan ceza evinden kaçan mahkûmlar görül
müştür ama hiçbir gardiyanın murakabesine ta
bi olmadan bizatihi kendilerinin seçtiği gardiyan 
ve memurlarla idare edilen ceza evlerinden kaçan 
mahkûmlar görülmemiştir. Bunun mânası bü
yüktür. Mahkûm bir dereceye kadar muayyen 
bir ceza evinde müddetini doldurduktan ve ısla-
hmefsettikten sonra ona bir miktar hürriyetini 
bahşetmek ve onu kendi murakabesine tabi tut
mak, bugün modern ceza infaz sisteminin esası
nı teşkil etmektedir. Huzurunuzda bulunan ta
sarı, anlatmış bulunduğum ve Almanya'dan mi
sal vererek arz ettiğim bu sistemi yüzde yüz be-
nimsememişse de buna muvazi bâzı prensipler 
getirmiş, mahkûmların muayyen bir süre şartlı 
olarak ceza evi dışında izinli olarak mahkûmiyet-
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lerinf çekmesine cevaz vermiş bulunmaktadır. 
Topyekûn bir ifade ile, eski infaz sistemimizin 
fersah fersah ilerisinde bulunan ve cidden dün
yada tatbik edilen infaz sistemlerine yaklaşık 
bir mâna taşıyan bu Ceza ve infaz kanun tasa
rısını hemen Meclisimizin kabul etmesi, Türk 
Adliyesine, Türk Ceza Hukuku sahasına büyük 
bir hizmet olacaktır. Arkadaşlar, bugün ortala
ma Türkiye'de 250 bin, 300 bin kişi genel olarak 
her sene ceza evine girer ve bugün Türkiye'de 
ortalama 45 bin, 50 bin şahıs ceza evinde mev
cuttur. Ortalama 50 bin rakamının muhakkak 
ki, mahkûmun bir eşi ve iki de çocuğu bulundu
ğuna göre, 200 ilâ 250 000 kişiyi ilgilendiren 
bir kanun demektir. Bu sebeple bir topluma ce
vap veren bir kanun mahiyetindedir. Ve tesadü
fi suçlular, bilhassa tesadüfi suçlular bakımın
dan, mahkûm olmuş şahısların da cemiyete ka
zandırılmasını temin eden ideal bir sistem geti
ren bu kanun tasarısına müspet oy kullanarak 
çıkarmak cidden çok yerinde olacaktır. Tümü 
hakkındaki mâruzâtımı böylece arz etmiş bulu
nuyorum. Kanun tasarısının lehinde oy kullan
manızı arz ve istirham eder, hürmetlerimi arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar; cemiyetin nizamından so
rumlu olanlar, cemiyet nizamı ile ilgili suç ha
lini çok eskiden beri tetkik konusu etmişler, 
üzerinde düşünmüşler ve bilhassa suçluluk hali
nin sebeplerini araştırmışlar ve bu suçluluk ha
linde cemiyetin, muhitin rolünü cezada tahlil 
usulü ile aramaya çalışmışlar. 

Muhterem arkadaşlarım, kıstastan, recimden 
zamanımıza kadar, ondan daha eski, ibret için, 
ibreti müessire için intikam hissi ile toplu ceza
ları ta tarihin derinlerinde, Yüce Heyetinizin 
tetkik ve bilgileri dâhilinde bulunmaktadır. Bun
larda bu safhadan, bu noktadan zamanımıza ka
dar ceza ve cezaların, infazı üzerinde insanlar 
bilhassa içtimai muhitin tesirini ve cezanın şah-
sileştirilmesini uzun uzun araştırmışlar ve inki
şaf bu eski sistemde intikamın, ibretin nizamını 
tesis etmediğini, suçluluk halini bertaraf edeme
diğini, bunun yerine muayyen bir müddet ceza
sını her hangi bir suretle çeken kimsenin tekrar 
cemiyete avdetinde bu cezanın faydalı olup ol
madığını bu hususta mütehassıs olan kimseler 
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(İ üşünmüşler. Muhterem arkadaşlarım, modern 
infaz sistemi cezaların ağır cezalar vermek yeri
ne şahısların ruhi ahvaline göre onları ıslah ede
rek cemiyete iade etmenin ve hu tarz bir ceza
nın tatbiki çarelerini araştırmışlar ve ıslah, ter
biye ve çalıştırma sistemlerini telif ederek mo
dern ceza sisteminin esasını kurmuşlardır. He
men 100 seneden beri muhtelif memleketlerde 
bu istikamette çalışmalar müspet sonuçlar ver
miş bulunmaktadır. Bir telâkkiye göre cezanın 
sorumluluk payı yani o suçu işliyen kimsenin 
bu suçu işlerken kendisinin bu suçta hissesi ne 
kadardır; içtimai muhitin, iktisadi muhitin bu 
suçluluk hali üzerindeki tesiri ne kadardır; bu 
da uzun müddet araştırılmıştır. Ve cezaların, 
sosyologların bu hususta vardıkları netice, suçu 
işliyen, suçun sahibi yalnız onun faili değil; o 
suçlunun bulunduğu muhitin, içtimai muhitin, 
ekonomik muhitin de tesiri sabit olmuştur. Bu 
itibarla nizamın sahibi iddiasında olanların da 
mesuliyeti kendiliğinden ortaya çıkmıştır, yani 
burada içtimai bir mesuliyet de vardır. İçtimai 
mesuliyet olunca yalnız başına suçu işliyenin ce
zalandırılması ile meselenin halledilmiyeceğini, 
esas itibariyle içtimai muhiti ıslah etmenin lâ-
zımgeldiğini prensibolarak kabul etmişlerdir. Ve 
bu noktadan hareketle de cemiyetin ve suçlu
nun bu işlenen suçun üzerinde hisselerinin ne 
olabileceğini tesbit etmeye çalışmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, bir dakika. Dev
let memurları kanun tasarısının açık oylaması
na katılmıyan arkadaşlarımız var mı? Oylama iş
lemi bitmiştir. 

Buyurun konuşmanıza devam edin. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bu 
önemli noktada cemiyetin sorumluluğunu kabul 
edince suçluyu kendi haline bırakmak mümkün 
olmamış ve cemiyetin sorumluluğu kabul edilin
ce suçluluğun tarifleri ve suç halinin tahlili 
ortaya çıkmıştır. Doğuştan suçlu olanlar, tesa
düfen suçlu olanlar gibi ayırımlara gidilmiştir. 
Ve bunlar için de ayrı ayrı cezalar, infazlar ter
tibi düşünülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, bu nazari görüşlerden 
sonra bilhassa tatbikatta cezaların infazında 
Türkiye gibi bu infazı temin edecek bilhassa ha
pishaneleri çok iptidai olan memleketlerde ıslah, 
terbiye ve çalışma sistemlerini tatbik etmenin 
müşkülâtını takdir buyurursunuz. Türkiye öte-
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den beri bu modern sisteme gönül bağlamış ol
makla beraber, imkânlarının mahdut olması se
bebiyle bu yola gidememiştir. Fakat bugün önü
müze gelen tasarı modern infaz sistemlerinin, 
cezaların ve infazın şahsileştirilmesi, hücre sis
teminin hafifletilmesi, kapalı cezaevleri yerine 
hiç olmazsa yanı açık cezaevleri sisteminin tat
bik edilmesi, bir de çok kimsenin hapishanelere 
doldurularak büyük bir iş kuvvetinin hapisha
nelerde ataletine sebebolmak ve memleketin eko
nomisine, maliyesine bu yönden zarar verme 
temayülleri ve hükümlerin bilhassa terbiye yö
nünden zaman zaman hapishaneden dışarıya çık
malarını sağlıyacak izin sisteminin tatbiki, bil
hassa az hapis cezalarında hürriyeti bağlayıcı 
cezalarda tecil sisteminin otomatikman kendili
ğinden işlemesi, bu nokta bizim infaz sistemimi
ze getirilen altı aya kadar genişletilmiş sistemin 
ihtiyari şeklinin de mecburi olması şeklinde ta
dilinde bendeniz fayda görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir de ölüm cezaları 
hakkında tasarıda bir ideal temenni yer almak
tadır. Bütün arkadaşlarımın gönüllerinin benim 
istikametimde olduğunu tatmin ederim. Ölüm ce
zalarının hiçbir zaman arzulanan bir şey olma
dığı, ancak ölüm cezalarının kaldırılmasının 
mümkün olup olmadığını bendeniz kestiremiye-
ceğim. Fakat mümkünse bu idealin realize edil
mesinde büyük mânevi fayda olduğuna inanan
lardanım. Diğer bir husus da muhterem arka
daşlarım, Türkiye 27 Mayıs'tan bu yana yeni 
bir rejimin yerleştirilmesi, oturtulması çabası 
içerisinde bulunmuş ve bu yeni rejimin yerleşti
rilmesinde, oturmasında bâzı komplikasyonlar, 
bâzı tezahürler, cezayı mucip bâzı davranışlar 
olmuş, bunlar bu devrin, bir rejim yerleştirme 
devrinin, bir sistem yerleştirilme devrinin tabiî 
tezahürleri olarak da addedilebilir. Gönlüm is
terdi ki bu yeni modern infaz sistemiyle birlik
te Türkiye'de tesadüfi olarak, arızî olarak da bir 
rejimin yerleştirilmesi çabası içerisinde mahkûm 
olmuş kimselerin de bu modern infaz sistemiyle 
birlikte Yüce Meclisin atıfetine mazhar olsun ve 
bir af da bu infazla beraber bir tasfiye şeklin
de çıkmış olsun. Bu bahsettiğim 22 Şubat hâdi
sesi Yüce Meclisin atıfetiyle tasfiye edilmiş, on
dan sonra 27 Mayıs hâdisesi de, yine Yüce Mec
lisin büyük atıfetine mazhar olmakla beraber, 
bir kısmı yine arz ettiğim rejimin yerleşmesinde 
ve rejimin oturmasında cemiyetin tabiî şartla-
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rı, Türk cemiyetinin bir ihtilâl sonrasının şart
ları sebebiyle mâruz kaldıkları cezaların bu ta
sarı ile beraber tasfiyesine imkân vermek ve 
hürriyetleri bağlanmış bu insanları yuvalarına 
iade etmek Yüce Meclisin şanından olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında ko

nuşmalar bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Cezaların tnfazı hakkında Kanun 

Cezaların ayırımı: 
:. MADDE 1. — infaz yönünden cezalar şun

lardır: 
1. Ölüm, 
2. Uzun veya kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar, 
3. Para cezası, 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi: 
MADDE 2. — Ölüm eczası buna mahkûm 

olan kimsenin asılması suretiyle hayatının iza
lesidir. 

Ölüm cezası, mahkûmun mensubolduğu din 
ve mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. 

, Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığı
na duçar planlar iyileşmedikçe ölüm cezası in
faz olunmaz. 

ölüm cezası, hükmolunan kimse hakkında 
mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesince tasdik 
ve Türkiye Büyük Millet Mcclisinc3 yerine geti
rilmesine karar verildikten sonra nizamnamede 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde gizli şekilde in
faz olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun efendim. 

BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarım, ceza ve infaz kanunu tasarısının 
görüşüldüğü birinci maddesinde ve ikinci mad
desinin de müzakere edildiği şu anda, birinci 
maddede söz almak isterdim. Fakan nedense 
aceleye getirildi, mümkün olmadı. 

2 2 . 6 . 1965 O :3 
Muhterem arkadaşlar, bütün Dünyanın ve 

milletimizin üzerinde durduğu ölüm cezası var
dır. Esasen ölüm cezası belki bâzı suçlardan hal
kımızın maşeri vicdanında makes bulmuştur. 
Ama ekseriyetle ölüm cezası ve bahusus bunun 
için söz aldım, infaz şekli halkımızın maşeri 
vicdanında asla tasvip görmemektedir. Ölüm ce
zasının infaz şekli Türkiye'mizde bir insanın 
boynuna yağlı bir ip geçirmek suretiyle âdeta 
insanları ürperten ve cemiyetimizin bir takım 
âlicenap hislerini dejenere eden bir şekilde infaz 
edilmektedir. Ben Türkiye'mizde infaz olunan 
idam hükümlülerinin Türk cemiyetinde, Türk 
halkında münakaşa mevzu unun muhtelif cephe
lerine şahidoldum. Bana bu mevzuda Türkiye'de 
bulunan bir ingiliz hanımefendisi ürpererek şu
nu söyledi; nasıl bir insanın boynuna ipi geçirip 
onu âdeta insan değilmiş gibi boğazlarsınız, 
asarsınız? Cidden kendi şahsımda bunu müşa
hede ettim, gazetelerde bir insanın boynuna ipin 
asılıp üç. ayaklı sehpa arasında sallandığını gör
düğüm anda ben her an âdeta bir buhran geçi
rirdim. Bu, kimin için olursa olsun, alelade bir 
cani için, alelade bir mahkûm için, bir siyasi 
mahkûm için olsun, hepsi için vicdanımda re
aksiyon bulmuştur. Bir hukukçu olarak, adalet 
camiasının bir mensubu olarak Türk Milletinin 
hissiyatı ölüm cezasının bu şekilde infazına kar
şıdır. Öyle suçlar olmuştur ki, ölümü hak etmiş
tir, denmiştir. Fakat ip asılması şeklinde, insa
nın boynuna ip takılması şekline mâruz kaldı
ğında halkta acıma hisleri başlamıştır. Cezanın 
ibret müessesesi zedelenmiştir, yok olmuştur. 
Bundan adalet zedelenmiştir. Halkın maşeri 
vicdanı cidden yara almıştır. Ve Türkiye'mizde 
adeta bir hukuk, adalet ve içtimai buhran şek
lini alan bir takım münakaşalar doğmuştur. 
Ben isterim ki, bu ölüm cezası artık infaz şekli 
itibariyle asılmak suretiyle olmasın. Bunu ce
miyetin, halkımızın ve milletimizin vicdanını 
âdeta parçalıyan bir şekilden çıkararak da
ha medeni, daha mütekâmil bir şekilde o insa
nın hayatına son verilsin. Bu madde üzerinde 
halkın fevkalâde hassas durması hasebiyle söz 
almış bulunuyorum. Sayın Komisyon bu mevzu 
hakkında bizi aydınlatır ve bir teklifle gelir
lerse memnun kalırım. Türk halkı ölüm cezası
nın infaz şekline karşıdır ve zannediyorum bu
na tercüman olarak burada halkın hissiyatını 
ifade edebiliyorum. Ne şekilde ölüm cezası in-
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faz edilmelidir? Birinci maddede söz almak I 
imkânını bulabilseydim ölüm cezasının esasen 
kaldırılmasını ifade ederdim veyahut da hiç-
olmazsa siyasi suçlardan ölüm cezası bulunma
sın, kalksın şeklinde ifadede bulunurdum, Ko
misyon Başkanı arkadaşım bunun bir Anayasa 
mevzuu olduğunu, Ceza Kanununun tadili me
selesiyle ilgili olduğunu ölüm cezasının başka 
bir kanun tekniği ile ilgili bulunduğunu bana 
ifade ettiler. Bununla cidden ikna edilmiş ol
dum. 

Fakat hiç olmazsa şurada bu, ilerideki Par
lâmentonun ele alacağı bir mevzudur, ölüm ce
zasını Parlâmento kaldırabilir veya ipka ede
bilir. Bunun ileride münakaşalarını yapıp bir 
hal çaresi bulabiliriz. Fakat infaz şekli cidden 
çok iptidaidir. Vakıa bir derece Komisyonumuz 
ileri gitmiş, infazın gizli yapılmasını metne dâ
hil etmiş. Bu da bir tekâmüldür. Halkımız ka
tiyen bu istemediği infaz şeklinin gezetelerdc 
bile resimlerini görmek istemiyor. Bu infaz seldi 
birtakım sadist duyguların, birtakım sapık hisle
rin tecellisine mahal vermektedir. Bu Türk ce
miyetinde olduğu gibi bütün dünya milletlerinde 
de bu şekilde müşahade edilmektedir. Ben iste
rim ki, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, komis
yon da her halde bu mevzuda konuşacaktır, ölüm 
cezasının daha medeni, cemiyetleri daha az ren
cide edecek ve tatmin edecek şekilde infaz şekliy
le Komisyon Meclis huzuruna gelsin ve bunun bir 
hal çaresini bulsun. Sözlerimi burada kesiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Teki-
nel, buyurunuz. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, gecenin bu saatinde kanunun biran I 
evvel çıkmasını teminen kanun tasarısının tümü I 
hakkında konuşan arkadaşlarımıza komisyonu- I 
muz arzı cevabetm emiştir. Ancak bilâhara sözcü 
arkadaşımız Naci Güray, arkadaşlarımızın tenkid I 
ve temennilerini karşılayacak cevapları Heyeti I 
Aliyenize sunacaktır. Bendenizin burada huzuru
nuza getirmek istediğim mesele ehemmiyetli ve 
yeni bir konudur. Tasarının ikinci maddesinde, 
dikkat edilirse, «ölüm cezası, hükmolunan kimse I 
hakkında mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesin
ce tasdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisince ye
rine getirilmesine karar verildikten sonra nizam- | 
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namede tesbit edilecek esaslar dâhilinde gizli .şe
kilde infaz olunur.» denmektedir. Yani ikinci 
maddede, Anayasamızın 64 ncü maddesinde yer 
alan hüküm tekrarlanmıştır. Burada, mahkeme
lerce verilmiş, kesinleşmiş ölüm cezalarının yeri
ne getirilmesi yetkisi bir hükümranlık hakkının 
tabiî neticesi olarak Anayasamızın 64 ncü mad
desinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
tir. Ancak arkadaşlarım, eski Anayasamızla, yeni 
Anayasamız arasında bu konuda fark vardır. 
Kısmen Meclis zabıtlarını tetkik ettik. Farkın 
esası çift Meclis oluşundan ileri gelmektedir. Es
ki Anayasamıza göre bu bir Meclis kararı ile niha-
yetlenirkcn, bugün bir kanun şeklinde çıkması 
derpiş edilmiştir. Anayasanın gerekçesinde ve 
Anayasa Komisyonunun raporunda bunun dışın
da her hangi bir gerekçeye raslamamış bulunmak
tayız. 

Şimdi hâtıralarınızı, bu Mecliste ölüm cezala
rı ile ilgili karar verilirken bâzı' arkadaşlarımı
zın sormuş olduğu suallere tevcih etmek isterim. 
Arkadaşlar, 20 - 21 Mayıs sanıklarından ölüm ce
zasına hükümlü iki zat Türkiye Büyük Millet 
Meclisince bidayette af teklifleri reddedilerek sa
dece bu prosedür içerisinde durumları ele alınmış 
ve sonuç olarak ölüm cezasına hükümlü bu iki za
tın ölüm cezasının yerine getirilmemesine Bü
yük Millet Meclisi karar vermiştir. Bu Meclisin 
en tabiî hakkıdır. Ancak o tarihte komisyonun 
sözcülüğünü yapan bir arkadaşımız kendisine bu 
adamların durumu nedir, bunlar hakkında bun
dan sonra tatbik edilecek muamele ne olacaktır 
şeklindeki suallere musirren, bu iki zat ölüm ce
zasına hükümlü, ancak cezalarının Millet Mecli
since çektirilmemeslne karar verilmiş kişilerdir, 
demiştir. Gerçekten bu durum sonuç itibariyle 
çok ağır neticeler tevlidedecek niteliktedir. Şim
di, birinci Anayasadan farklı olarak ikinci Ana
yasamızda bunun bir kanun mevzuu olduğu ileri 
sürülmüş olmasına göre, kanunların da her zaman 
için Parlâmentolarda kaldırılması, değiştirilme
si mümkün olduğuna göre, asgari insani yaşama 
haklarına sahip kılmak zorunda olduğumuz bu 
gibi kimselerin Meclislerde değişecek teamüllere 
göre, her hangi bir tadil teklifiyle veyahut ka
nun ilgasiyle tekrar hayatlarına son verilebilecek 
midir, verilmiyecek midir? Bu konular cidden in
san hakları bakımından çok önem taşımaktadır. 
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Şimdi bunun yanında arkadaşlarını, bunun 

hakikaten teknik bâzı neticeleri de vardır. Şayet 
bir kanun olan ölüm cezalarının yerine getirilme
sine, dair kanun, diğer bir Mecliste veya her han
gi bir siyasi Mecliste, ölüm cezalarının yerine ge
tirilmemesi şeklinde değişikliğe tabi tutulursa, bu 
gibi kimselerin hakkında ölüm cezaları infaz edi
lecek midir, edilmiyecek midir? tödilmiyecekse 
hapishanelerdeki infaz statüsü ne olacaktır? 

Kendisi, ölüm cezasından sonra Türk Ceza 
Kanununun 11 nci maddesinde yazılı en ağır ce
za olan müebbet ağır hapis cezasının tabi oldu
ğu bir infaz sistemine mi tabi tutulacaktır? İn
faz savcıları ellerindeki mevzuatı kullanırlar ve 
ellerindeki kanunda veyahut da hükümde bir 
sarahat bulunmadıkça yapacakları her hangi bir 
muamele yoktur. Böyle olunca durum ne ola
caktır? Ölüm cezasına hükümlü olan bu kişileri 
hayata bağlamak mecburiyetindeyiz ve bu insa
ni bir haktır. İnsan haklarına mugayir hareket
leri önlemek durumundayız. Yine böyle bir ada
mın hayata bağlanmasına imkân olmadığına 
göre kendisi aslında ölüm cezasına hükümlü bir 
kimsedir, kendisine namütenahi suç işleme im
kânı bahşedilmiş bir kişi midir? Tek kişi de ol
sa bir gardiyanı boğazladığı zaman ölüm ceza
sından başka fayda görülmiyebilir, ne şahsı 
için, ne cemiyet için kendisine verilecek bir ce
za olmadığına göre böyle bir infazdan fayda 
umulabilir mi? Ne şahsı için, ne cemiyet için 
biz böyle bir faydanın olacağını zannetmiyoruz. 
Bunun yanında her hangi bir af kanunu çıktığı 
zaman tıpkı infazlarda olduğu gibi, af.1 arda da 
sarahat lâzımdır. Dese ki Büyük Meclis, müeb
bet ağır hapis cezasına mahkûm olmuş olan ki
şilerin cezalarından on beşer sene indirdik, bu 
adamlar ölüm cezasiyle hükümlü, fakat cezala
rının çektirilmemesine Meclisçe karar verilmiş, 
hususi durumları olan kişilerdir ki, böyle bir ka
nunun bu gibi zevata tatbikine imkân olmıya-
caktır. Bizim yapmış olduğumuz tetkikata göre 
muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 64 ncü 
maddesindeki bu hüküm dünyanın hiçbir ana
yasasında mevcut değildir ve tarihî seyri itiba
riyle Meşrutiyetten önce takdir hakkına daya
narak yetkisini kullanan padişahın bu salâhiyeti 
yavaş yavaş ve Meşrut iyetten sonra meclislere 
intikal etme yolunu tutmasiyle başlamıştır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kurulup da bütün 

yetkileri nefsinde toplayınca eskiden padişaha 
tanınmış bu hakkın da egemenliğin yegâne tem
silcisi olan Meclise intikal etmesi düşünülmüş 
olacaktır. 

Demek oluyor ki, Meclisçe ölüm cezasının ye
rine getirilmesine karar verilmesi veya verilme
mesi bir hükümranlık hakkını kullanmasını ifade 
eder. Şüphe yok ki Meclis bu hakkını kullana
rak ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verince mesele bitecektir. Ancak aynı hakka bi
naen Meclis ölüm cezasının infaz edilmemesine 
karar verince yine bir hükümranlık hakkı olan 
bir atıfet muamelesine başvurmakta yani, husu
si af yetkisine dayanmaktadır. 

Bu, eski Anayasamıza göre böyle idi. Fakat 
bugünkü Anayasamızın 132 nci maddesi buna 
bu mânayı vermekten de uzaktır. Çünkü muh
terem-arkadaşlarım, Anayasamızın 132 nci mad
desi, mahkemelerden verilmiş olan kararların 
tağyir ve tebdilini menetmektedir. Yani meclis
ler mahkemelerin yerine geçmek suretiyle mah
kemenin vereceği bir kararı veremez. Nitekim bu 
müzakereler sırasında Sayın Bölükbaşı ve Sayın 
((. K. M. P. li bir milletvekili arkadaşımız ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesi şeklinde bir tek
lifte bulunurken bir gerekçe sunmuşlardı, ölüm 
cezası yerine bunlara müebbet ağır hapis cezası 
verelim. Anayasanın 132 nci maddesi mâni ol
duğu için komisyonumuz tarafından kendileri 
ikaz edildi. Ve bu takrirlerini geri aldılar. Bin-
netice mahkemeden verilmiş olan kararların tağ
yir ve tebdiline imkân olmadığı için sadece ölüm 
cezasının yerine getirilmemesi ele alındı, müs
pet ve menfi olarak oylar kullanıldı. 

Şimdi hal böyle olunca bu gibi zevatı mâruz 
bulunduğu muamelelerden kurtarmak, insan 
haklarına uygun bir seviyede yaşatmak, hayata 
bağlamak için bu Yüce Meclisçe yapılması lâ-
zımgelen bâzı işler vardır. Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunda bu meseleyi dile getirdik ve ar
kadaşlarımızın kararı ile büyük Genel Kurula 
arz etmeyi de muvafık bulduk. Böyle bir ka
nun içinde yapılacak işin neden ibaret olduğu
nu göstermek mümkün müdür, değil midir, 
bunun münakaşasına burada şimdilik lüzum ol
madığı kanaatindeyim. Ancak kanaatimizce şim
dilik yapılacak mesele şudur; bunu yapmak zo
rundayız. Anayasamızın 132 nci maddesi muva
cehesinde, 64 ncü maddesinin âmir hükmü ge
reğince meclisler takdirini kullanırken, ölüm ce-
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zasının yerine getirilmemesine karar verdiği an
da, ayrıca bir özel af kanunu getirmek zarure
ti ve mecburiyeti vardır. Nitekim Dilekçe Komis
yonunun faaliyetlerini düzenliyen 140 sayılı Ka
nuna bu gibi özel hükümler konmuş, bu husus 
ele alınmıştır. Onun için Meclis zabıtlarına inti
kalini temin etmek, yanlış bir teamülü orta 
yerden kaldırmak vazifesiyle kendisini mükellef 
gören Adalet Komisyonu bu husustaki düşün
cesini şu şekilde takdim etmektedir. Böyle bir du
rum hâsıl olunca yeniden bir kanunla ölüm ce
zasının yerine getirilmesine imkân olamıyacağına 
göre bunu yapmak da insan haklarına aykırı dü
şeceğine göre, bu gibi zevat ayrıca bir özel affa 
tabi tutulmadığı takdirde müebbet ağır hapis ce
zalarının tabi olduğu statü içerisinde mülâhaza 
etmek lâzımdır. Bu da bir özel af kanunu ile 
gerçekleşecektir, yalnız bu af kanununun getiril
mesinde kanaatimizce ya içtüzüğümüze bir hü
küm koymak veyahut bu konuda özel bir kanun 
getirmek şarttır. Böyle bir kararla karşılaşan 
Meclis ve Hükümet tarafından veyahut da vazi
felendirilecek Dilekçe Komisyonu veya Adalet 
Komisyonu tarafından veyahut da milletvekilleri 
ve senatör arkadaşlarımızın her hangi biri tara
fından bir af teklifi getirmek ve bu infaza istika
met vermek mecburiyeti ve zarureti vardır. 

Gecenin bu saatinde çok önemli bir meseleye 
dokunduğuma kaani olmakla beraber bu konunun 
diğer teferruatına girmeden sözlerimi bağlamak 
istiyorum. îleriki meclisler inşallah bu tetkikatı-
mızdan ve komisyonumuzun bu çalışmalarından is
tifade etmek suretiyle bu infaz kanununun ruh ve 
esprisine ve bağlı bulunduğumuz İnsan Hakları ve 
Anayasamıza uygun bir prosedür takibeder. So-
nucolarak da hiçbir memleketin anayasasında 
bulunmıyan ve bize demokratik mücadele sonun
da kanunlarımıza girmiş olan ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine karar verip vermemek mese
lesine dair olan 64 ncü madde, inşallah meclis
lerde ele alınır ve tadil edilir. Çünkü Anayasa
mız tefpilkikuva esasını ele almıştır, bütün (hü
kümleri de bunu göstermektedir. Bunu temenni 
eder, huzurunuzadan ayrılır, hepinizi hürmet ve 
saygı ile selâmlarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Özek. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım; bu kanun tasarısının komisyonda mü
zakeresi sırasında gerek 1 nci maddenin 1 nci ben-
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dinde yazılı ölüm cezasına ve 2 nci maddede ce
zaların infazına taallûk eden hükme tamamen 
muhalif olduğumu beyan ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; • peşinen şunu kabul 
etmek lâzımgelir ki, her hangi bir kimse bir suç 
işlemiş olacağı veya ifa ettiği bir fiil suçsa bunun 
peşinen cezasının ne kadar zamanla mukayyedol-
duğu hususunu hesaba katmaz. Hiç kimse ben şu 
suçu işlersem şu kadar ceza görürüm diye hesap
lamaz. Binaenaleyh, ölüm cezasının kaldırılması 
halinde ölüm cezasını müstelzim fiillerin veya 
suçun ikamın artacağı yolundaki noktai nazar hiç
bir surette bu arz ettiğim mülâhaza ile iltifat 
görecek mahiyette değildir. Doktrinde de bu hu
sus uzun uzun tartışılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, ceza her şeyden evvel 
müessiriyeti ve tedibedici olması bakımından se
çilirken hangisinin tedibedici ve müessir bir ceza 
olacağı hususu üzerinde Ceza Hukuku nazariye-
eileri uzun uzun durmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar; hafızam yanıltmıyorsa 
mektepte iken bu hususa taallûk eden nazariyele
ri tetkik ederken şöyle bir noktai nazarın savu
nulduğunu hatırlıyorum. Filhal zannediyorum. 
hâdise Belçika'da denenmiş. Bir zamanlar bu iki 
noktai nazarı yani ölüm cezası ortadan kaldırıl
dığı takdirde ölüm cezasını müstelzim fiillerin 
ika edileceği ve bu fiillerin artacağı yolundaki 
görüşe sahibolanlarla, bunun aksi görüşe sahib-
olanlar arasında bir tartışma vukubulunca bu 
her iki noktai nazar sahiplerinin görüşleri fiilen 
denenmiş ve neticede görülmüştür ki, ölüm ce
zası kaldırıldığı zaman hiçbir surette ölüm ceza
sını savunanların noktai nazarları tahakkuk et
memiş ve binnetice ölüm cezasını müstelzim fiil
lerin bu cezanın kaldırılması sebebiyle arttığı 
görülmemiştir. Diğer noktai nazarı savunanlar 
da denenmiş ve görülmüştür ki muhterem -arbaı-
daşlarım, ölüm cezasını müstelzim fiiller ölüm 
cezasının kaldırılmasiylo artmamıştır. Muhterem 
arkadaşlarım, yine Ceza Hukuku nazariyecile-
rinin ifade ettiklerine göre ölüm cezası yerine 
müebbet hapis cezasına mahkûm olan suçluların 
günün birinde ancak bir şartla lâyıkı veçhiyle 
müebbet hapis cezaları infaz edildiği takdirde 
bu cezaya mahkûm olanların intihar ettikleri 
çok görülmüştür. Bu hususu arz ederken ceza
nın müessiriyeti bakımından da hangi ceza da
ha çok tedibedicidir ve müessir cezadır, bunu 
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arz etmek istiyorum. Şu halde muhterem arka
daşlar, bir önerge verdik Sayın Bahri arkada
şımla birlikte, ölüm cezası yerine, affedilmiyen 
müebbet ağır hapis cezası verilsin. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Özek, madem açtınız, bu önergenizi oyla-
tamıyacağım, ölüm cezası 1 nci maddede kabul 
edildiği için. Ölüm cezasına ait başkaca bir tek
lifi veya önergeyi oylatmak mümkün değildir. 
Siz infaz hakkında konuşacaksınız. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben tamamen sadet içinde olduğumu zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Sadet dışında olduğunuzu söy
lemedim. O önergenizi oylatamıyacağjmı söyle
dim. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Sayın Başkan, 
önergenin oylanmasına sıra geldiği zaman bu 
hususu beyan ederseniz elbette ki belki bizim de 
bir mâruzâtımız olur. Ama ben 2 nci madde hak
kında konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tekinel arka
daşımın temas ettiği bir husus daha; halen mer'i 
Anayasamız ölüm cezasının infaz edilmesini, 
meclislerin bu cezanın infazına karar vermesi ve 
bu kararın kanuniyet kesbetmesi ile mümkün 
olacağını kabul etmiştir. Ancak, cidden Sayın 
Tekinel arkadaşımızın beyan ettiği gibi Anaya
samızda bir boşluk vardır. Meclisler bu madde 
muvacehesinde emredici bir hüküm taşımaması 
itibariyle ölüm cezasının yerine getirilmemesine 
bir karar verebilir. Nitekim Meclisimizden böyle
sine bir emsal geçmiştir. Muhterem arkadaşlarım, 
kanunda mevcudolan boşluk itibariyle ve hassaten 
bu meselenin, bu boşluğun müzakere konusu bu
lunan İnfaz Kanununun bu ikinci maddesiyle 
halledilmesinin mümkün olduğu kanaatini taşı
rım. 132 nci maddede, kaza organlarının vermiş 
olduğu hükümlerin tadil edilemiyeceği hususu ile 
ölüm cezasının yerine getirilmemesine mütedair 
Meclis kararının yakın veya uzak hiçbir ilişiği 
veya münasebeti yoktur. Filhal Meclis kendisine 
getirilen ölüm cezasını müstelzim kararı tasdik 
etmiyebilir. Ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne karar vermiyebilir. Bu ahvalde durum ne 
olacaktır? Bu karar eğer Anayasanın 132 nci 
maddesine aykırı bir karar olmuş olsaydı, Mec
lisimizce evvelce verilen benzeri birkarar Ana
yasa Mahkemesi muvacehesinde itiraza mâruz 
kalırdı. Böyle bir hal olmadı. Yalnız bu gibi ah-

22.6.1965 0 : 3 
valde, ölüm cezasının yerine getirilmemesine 
karar verilmesi halinde bu cezanın müebbet 
ağır hapis cezasına inkılabedeceğine dair de bir 
hüküm yoktur. 

Şu halde bu husus meşkûk geçilmiştir. Bu 
durum muvacehesinde de bu cezaya çarptırılan 
mahkûmun cezasının infaz edilmesinden çok ağır 
bir cezaya çarptırdığı neticesini çıkarmak lâzım-
gelir. Çünkü böylesine bir kanun reddedilmiş
tir. Bu kanunun her zaman tadili mümkündür. 
Yani ölüm cezasına mahkûm olan bir kişinin bi-
dayeten bu cezasının infaz edilip edilmemesi 
hakkında getirilen kanun tasarısı Meclisçe kabul 
edilmezse bu cezaya mahkûm olan kişi her za
man ölümle kalım arasında mücadele içinde bu
lunacaktır. Şu halde bu cezanın adını mutlaka 
koymak zaruridir. Çünkü her mahkûm, çarpıl
dığı cezanın mâna ve mahiyetini bilmek mevkiin
dedir. Bunun insan hakları anlayışına da tama
men uygun olacağı kanaatindeyim. Şu halde bu 
ikinci maddenin müzakeresi sırasında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin de tasdik şartından 
bahsedilmektedir. Tasdik cdilmiycn veya infazı 
kanunlaşmıyan ölüm cezası müebbet hapse tah
vil edilir, diye tadil edilirse ceza bir şekil ka
zanır, mahkûm cezasının mahiyetini bilir, artık 
günün birinde mütemadiyen, acaba bir Parlâ
mento üyesi çıkar da benim fi tarihinde infaz 
edilmemesine karar verilen cezamın yeni bir ka
nunla infazını talebedebilir mi gibi, işkence edi
ci bir durumla karşı karşıya kalmış olmaz. 

I 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, 1 nci maddesinin müzakere 
edilmesinden dolayı şahsan ölüm cezası üzerinde 
bir tartışmaya girmek niyetinde değilim. Yalnız 
bu mevzuda siyasi suçlardan dolayı ölüm cezası 
verilmemesi prensibini daima sadık bir insan 
olarak tapmaklayım kanaat olarak. 

Muhterem arkadaşlarım, Ceza Kanunumuza 
göre ölüm cezasından kasıt, her şeyden evvel 
hayatın izalesidir, yani bundan neşet eden hu
sus, hayata son vermedir. Aynı ceza kanunları
mızda, bizim İtalya'dan alınmış olan Türk Ceza 
Kanunu ceza ve işkenceyi menetmektedir. Haddi
zatında idam cezalarının infaz şekli tetkik edil
diği zaman görülmektedir ki, maalesef Ceza Ka
nunumuzda eza ve işkence yasak edildiği halde, 
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bir nevi tatbik şeklinde insanın hayatına son | 
verdiği anda, aynı zamanda eza ve cefaya tabi I 
tutulur gibi bir manzara göstermektedir. İşte I 
bu husus cemiyetimizde idamın infazında, ölüm 
cezasının infazında, benden evvel konuşmuş olan 
arkadaşlarımın da ifade etmiş oldukları gibi, ce
miyette nahoş birtakım hâdiseler şeklinde tecel
li etmekte, iplerin bir - iki defa kopması neti
cesinde işkence ve ezanın, hayatın izalesinden 
evvel agoni devresine girdiği anda o insanın 
hâlâ bir çırpıntı halini göstermesi bir nevi eza I 
ve cefanın, keza işkencenin devam ettiği kanaati
ni şahsan bende uyandırmaktadır. Madem ki Ce
za Kanunumuz işkence ve ezayı menetmiştir. Şu 
hale göre Adalet Bakanlığından ve Komisyon
dan ricamız; hayatın izalesi demek olan ölüm I 
cezasının tatbik şeklinin hakikaten maşerî vic- I 
danda en iyi bir şekilde yerini bulacak bir sis
tem halinde, bunun yapılacak nizamnamelerle 
tadadında ve hudutlarının tesbitinde fayda var
dır, bu hususta Sayın Komisyonun ne düşündü
ğünü açıklamasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ölüm cezasının 
yerine getirilmesi maddesinde komisyonun yeni 
bir değişiklik olarak getirmiş olduğu gizlilik 
prensibi hakikaten çok yerindedir. Bu hususun, 
evet şimdiye kadar yine aynı şekilde tatbik 
edilmiş olsa dahi birtakım tebligat ve nizamna
melerle olan bu hususun sarih olarak bu İnfaz 
Kanununa girmiş olmasını bu bakımdan bir ye
nilik olarak telâkki etmekteyim. Maddenin bu 
anlam içinde halkımızın örf ve âdetine uyar şe
kilde tatbik edilmesinde büyük faydalar gör
düğümü huzurunuzda arz etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuza getirdiğimiz kanun ne Ceza Kanu
nunun bir maddesinin tadili ve ne de yeni bir 
maddenin ilavesidir. Getirdiğimiz kanun Ceza 
infaz Kanunudur. Bu, Türk Ceza Kanununun 
13, 14 ve 16 ncı maddelerinde yer almıştır. Biz 
bunu müstakil bir kanun halinde huzurunuza 
getirmiş bulunuyoruz. Bu bakımdandır ki, Hü
kümet tarafından gelen ve başlığı Ceza infaz ka
nunu tasarısı olan başlığı, Cezaların infazı ka
nun tasarısı, şekline çevirmiş bulunuyoruz. J 
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Arkadaşlarımız.ölüm cezası olmalı mıdır, ol

mamalı mıdır keyfiyetini burada uzun uzadıya 
münakaşa ettiler. Getirdiğimiz kanun biraz ev
vel arz ettiğim gibi, Ceza Kanununun bir tadi
li mahiyetinde olmadığı için, infaza taallûk et
tiği için, ölüm cezası olmalı mıdır, olmamalı mı
dır keyfiyetine ve münakaşasına cevap vermi-
yccoğim Temas edilen noktalardan biri, infaz ne 
şekilde olmalıdır? Arkadaşlarımız idam cezala
rının medeni memleketlerde asılmak suretiyle 
yapılmadığı, bunun iyi olmadığı şeklinde fikir
ler beyan etmektedirler. Bu teklifi ileri süren 
arkadaşlarımız, daha iyi ölüm şeklinin ne oldu
ğunu bize bildirmediler. Komisyon olarak yap
tığımız tetkikat neticesinde asılmak suretiyle in
faz edilen ölüm cezalarının en az ıstırap veren 
ve tıbbi bakımdan diğerlerine nazaran daha az 
ıstırap veren bir husus olduğu için, Komisyonu
muz bu hususu benimsemiştir. 

Gizlilik vermek suretiyle de ileri sürülen sa
dist fikirleri olan şahısların isteği keyfiyeti de 
bertaraf edilmiş olduğundan bu ikinci madde
nin aynen kabul edilmesi lâzımgelir, kanaatin
deyiz. 

Yine bâzı arkadaşlarımız Anayasanın 64 ncü 
maddesinde bir boşluk olduğunu, verilen ölüm 
cezalarının Meclisçe infaz edilmemesi şeklinde 
bir karar çıktıktan sonra ne hale gelebileceğini 
ileri sürdüler. 

Bu mevzu ile kanun tasarısının alâkası ol
madığı cihetle, bu hususun gecenin şu geç vak
tinde münakaşasını yapmayı lüzumsuz addedi
yoruz. Bu bakımdan 2 nci maddenin aynen ka
bulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?.. Yok. Sayın Cömert arkadaşımızla Sayın 
Özek arkadaşımızın 1 nci maddenin bendinde 
yapılı ölüm cezası yerine affı mümkün ol-
mıyan müebbet hapis cezası verilmesi hakkında
ki önergelerini 1 nci maddede vermedikleri için 
muameleye koymuyorum. Çünkü ölüm cezası za
ten var, 1 nci maddede kabul edilmiş. 

Keza Cömert arkadaşımız ikinci bir önerge
sinde, ölüm cezası asılmak suretiyle infaz oluna
maz, demektedir. Kendileri yeni bir sistem tav
siye etmediklerine, istemediklerine göre, bunu da 
muameleye koymuyorum. Yani nasıl olacak? Ko
misyon asılmak suretiyle getirmiş. Siz meselâ 
havagazı ile, elektrikle falan diye bir teklif ge
tirin. Bu eksik. 
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BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Tavzih ede

yim müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Bunun tavzihi yok efendim. 

ölüm cezası 1 nci madde ile kabul edildi. İnfa
zın asılmak suretiyle olup olmaması meselesi var. 
Asılmak suretiyle olmasın diyorsunuz, olmasın. 
Fakat siz önergenizde bir şey isteyiniz. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, 
benim önergem var Müsaade ederseniz açıklıya-
yım. Usul hakkında söz rica ediyorum Başka
nım. 

BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Tavzih et
mek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamamiyle ilmî, tamamiyle 
güzel fikirleriniz. Fakat işin icabına sığması lâ
zım. Birinci maddedeki önergenizi, Sayın Özek'-
le beraber verdiğiniz önergeyi, ölüm cezası kalk
sın, bunun yerine affedilmeyen müebbet hapis 
cezası olsun deseydiniz, oylardım. Fakat bu mad
de kabul edildi. İkinci madde infaz maddesi. İn
faz nasıl olmalıdır0? Asılmak suretiyle, diyor..Siz, 
asılmanın dışında )ir tavsiyede bulunan ikinci 
bir önerge verin, oylıyayım. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde konuş
malar bitti. Bu önergeleri oyl atamı yorum. 

İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uzun ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ce
zalar : 

MADDE 3. — Usun süreli hürriyeti bağla
yıcı cezalar, müebbet veya muvakkattir. 

Müebbet Ölünceye kadar devam eder. 
Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ce

zalar. Altı aydan yukarı olanlardır. 
Altı aya kadar (altı ay dalı il) hürriyeti bağ

layıcı cezalar kısa sürelidir. 
BAŞKAN — ;? ncü madde hakkında söz mü 

istiyorsunuz Sayın Özek? 
KADRİ ÖZEK (İzmir) - - Hayır, 4 ncü 

madde hakkında istiyorum. 
BAŞKAN — .'-} ncü madde hakkında söz is-

tiyen? Sayın Dizin an buyurunuz. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar- I 
kadaşlarım, •'> ncü maddeye göre hürriyeti talı-
didedeci cezalar iki gnıpa ayrılmaktadır altı 
ay dâhil-daha kısa süreli cezalara kısa süreli 
cezalar denilmektedir ve 4 ncü maddeye göre J 
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de kısa süreli cezaların yerine hangi cezaların 
tatbik imkânının var olduğunu saymaktadır. 
Şimdi benim buradaki, endişem, her ne kadar 
ilk bakışta endişeye mahal yok gibi görünür
se de altı ay ve daha kısa süreli olan cezalar 
mahkûmiyet neticesinde tecelli eden cezalar mı
dır, yoksa kanunda yazılan cezalar mıdır Tat
bikatta, bu bakımdan aksaklık zuhur edebilir 
mi? Bilhassa bundan evvelki Af Kanununda, 
da bu kabîl aksaklıklar bu konularda beni da
ima şüpheye sevk etmektedir. Meselâ, kanun
daki yazılı, cezası altı aydan fazla ise ve altı 
aydan fazlaya mahkûm olduktan sonra tahfif 
sebepleri voliyle altı ay ve daha aşağı bir ce
zaya inerse bu kanuna göre, bu ceza kısa sü
reli ceza mı sayılacaktır, kısa süreli ceza sa-
yılmıyacak mıdır? burada bir tereddüt vardır. 
Bu tereddüdün izalesi için maddeye, bu kanu
nun tatbikatında kısa, ve uzun süreli cezalar
daki süreler neticeten hükmohınan süreyi istih
daf eder, diye bir ek fıkranın ilâvesini teklif 

'ediyorum. Ama Komisyon kesin surette bura
daki cezalar mahkûmiyetin sonunda tecelli 
eden cezayı gösterir, hiçbir şekilde daha evvel
ki cezayı istihdaf etmez der ve tatbikat da bu
nun bu yolda olacağını garanti edebilirlerse 
şüphesiz ki, böyle bir değişikliğe lüzum kalmaz. 

Hürmetlerimle. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

OÜRAY (Elâzığ) — Hükme bağlanan cezalar
dır. Faraza bir seneye mahkûm olan bir şahıs 
51 ve 50 nen maddeler dolayısiyle cezaları in
dinle.. indinle altı aya düşüyor. Netice itibariy
le bu verilen altı aylık mahkûmiyet cezasıdır. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu. Sayın 
Dizimin? 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Tatmin oldum. 
Takririmi geri aldım. 

BAŞKAN — :> ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ye
rine uygulanabilecek cezalar: 

MADDE 4. — Kısa süreli hürriyeti bağla
yıcı cezalar yerine; suçlunun ahvali mahsusa-
sıııa ve suçun işlenmesindeki suret ve şekil hu
susiyetlerine göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde beher gün karşılığı 5 - 10 
lira, cürümlerde 10 - 30 lira, hesabi'ile para cc 
zası, 

376 — 



M. Meclisi B ; 132 
2. Altı ayı geçmemek üzere Devlet, beledi

ye hizmetlerinde İktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalıştırmaya, 

3. Aynen iade veya tazmine, 
4. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim ve

ya ıslâh müessesesine devam etmeye, 
5. Bir yılı geçmemek kaydiyle muayyen 

bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya mes
lek ve sanatı icradan raen'e, 

6. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir 
aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınma
sına, 

Hükmolunabilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hür

riyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa hak
kında bu madde hükmü uygulanabilir., 

BAŞKAN — 4 neü madde hakkında Sayın 
Özek. 

KAKMA KOMİSYON ADINA NACİ GÜ-
RAY (Elâzığ) — Beyefendi, bir noktayı bu
rada açıklayabilir miyim f 

BAŞKAN — Buyurun, açıklayın. Bir da
kika lütfen Kadri Bey. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
(1ÜRAY (Elâzığ) — Dördüncü maddenin bi
rinci bendinde «kabahatlerde, beher gün kar
şılığı 5 - 1 0 lira» denmiş. Ve «cürümlerde 10 - 30 
lira» denmiş. Biz bunun şu şekilde değiştiril
mesini istiyoruz, nasılsa bir yanlışlık olmuş. 
«beher gün karşılığı beş liradan 10 liraya ka
dar, cürümlerden 10 liradan 30 liraya kadar» 
şeklinde düzeltilmesini istirham ederiz. 

BAŞKAN — Bir önerge ile isteyiniz. 

Buyurun Sayın Özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, bu maddenin de Komisyonda müzake
resi sırasında bendeniz bunun tamamen tak
dire taallûk eden bir büküm olarak dercedil-
mesine muhalefet etmiştim. Filhal ınütaakip 
maddelerde görülecektir ki, hâkimin tecil ede
ceği ceza miktarı artırılmıştır. Yani, bugüne 
kadar Türk Ceza Kanununda mevcudolan hü
kümlere göre altı aya kadar olan cezaları te
cil selâhiyeti vardı. Bu salâhiyet genişletilmiş 
ve bir seneye çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddede kaba
hat veya cürüm nevinden olan altı aya kadar 
cezaların para cezasiyle veya mütaakıp altı bend 
halinde tadadedilen diğer cezalara çarptırılmak 
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suretiyle tertipli bir ceza nevi kabul edilmiştir. 
Ancak samimiyetle şunu ifade etmek isterim ki, 
takdir hakkı esasen bu cezanın, yani altı aya ka
dar olan cezanın tertipli bir şekilde tecziyesi 
maddede kabul edildiğine göre, artık bu cezanın 
bir de bunun üstüne çıkarak takdiri mahiyette 
yani isterse yargıç bir sanığı terkipli cezalardan 
birisi ile mahkûm edecektir, isterse hapis cezası
na mahkûm edecektir. Arkadaşlar, yargıçlarımı
zın büyük bir çoğunluğunu tenzih ederim, an
cak realite şudur ki; çoğu zaman cezaların te
cili keyfiyetinde dahi hissi birtakım sebeplerin 
rol oynadığı keyfiyetini de kabul etmek gerekir. 
Şu halde esasen 6 bend halinde kabul edilen bu 
cezayı hâkimin takdir hakkına bırakmanın şah
san aleyhindeyim. Bu itibarla bir tadil önerge
miz vardır, altı aya kadar yani bu 4 ncü madde
de beyan edilen müddetle cezayı nıüstelzim bir 
fiili ika eden bir sanığın cezasının bu bendlerde 
tadadedilen cezalardan birisi ile tecziyesini em
redici bir hüküm olarak kabul etmekte büyük 
fayda vardır. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarını; bu kısa 
müddetli cezaların infaz edildiği ceza evleriyle 
keza, uzun süreli cezaların infaz edildiği ceza 
evleri ayrı ayrı yerler değildir. Alâkalı bulunan 
arkadaşlarımızla temas ettim. Ceza evlerimiz bu
gün adam almaz durumda ve bugün mahkûm 
bulunan kişilerin zannediyorum ki, açıklasınlar 
istirham ediyorum, 14 bine yakın mahkûm 6 ay 
ve 6 aydan kısa süreli hapis cezasiyle ceza evle
rinde bulunmaktadır. Bu, Devlete de bir külfet 
tahmil etmektedir. Cezanın müessiriyeti bakı
mından benim kanaatim odur ki, sırasında bu
rada tadadedilen cezaları bu 6 aylık kısa süreli 
hapis cezalarından çok daha müessirdir. Aynı 
zamanda Devlete bir külfet olmaktan ziyade bir 
gelir sağlıyacak mâna ve mahiyet taşımaktadır. 
Kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan kişile
rin çokluğu, asıl tecziye edilmeleri lâzımgelen 
ve bu cezadan tedip edilmeleri gereken mahkûm
ların gerektiği şekilde, ceza evlerinin dolu olma
sından ötürü 1 âyiki veçhile infaz edilememekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de 4 ncü madde
nin beşinci bendi ile altıncı bendinin çelişen bir 
tarafı vardır. Filhal tetkik edildiğinde görülür 
ki; 5 nci bendde; bir yılı geçmemek kaydiyle 
muayyen bir yere gitmekten bâzı faaliyetleri ve-
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ya meslek ve sanatları icradan men'e. Bir yılı | 
geçmemek kaydiyle deniliyor burada... I 

6 ncı benddo de her nevi ehliyet ve ruhsat- I 
namenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten I 
geri alınmasına hükmolunabilir deniyor. I 

Çok af edersiniz arkadaşlarım; burada müeb
betten alınması bahis konusu idi, benim nazarım- I 
dan kaçmış. Bunu tadil etmişler, bir yıla kadar 
tahdidi şekilde değiştirmişler. Bu husustaki mâ
ruzâtımdan sarfınazar ediyorum. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, taksirli suçlar 
hakkındaki son paragrafı komisyonda bendeniz 
teklif etmiştim. Şimdi maddenin birinci parag
rafını maddenin esasını tetkik ettiğimizde görü
rüz ki, 6 aya kadar olan kabahat ve cürüm ne-
vinde suçlar yani, kasti suçlar para cezasına 
tahvil ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu medeni âlemde, 
gayrikasti olan ve ceza hukukunda adma taksir
li suç denilen fiili ika etmiyen hemen hemen hiç 
kimse yoktur. Cemiyet içinde yaşıyan kişilerin, 
muhtelif sıfatları haiz olan kişilerin gayrikasti 
suç ika etmeleri yani taksirli suç ika etmeleri 
mümkündür. Binaenaleyh gayrikasdi olan bir ko
nuda prensibolarak ceza hukuku suç kabul etme
mekte, suçun tekevvünü için kastın mevcudiye
tini şart koşmaktadır. 

Şu halde son paragrafta kabul edilen taksir
li suçların tamamen ve keza bidayette arz etti
ğim şekilde, emredici mahiyette bu maddede ta-
dadedilen altı bendden birisiyle tecziyesi hususu
nun kabulünde cezanın tatbikindeki medenilik j 
bakımından büyük fayda mülâhaza etmekteyim. I 
Aynen kabulünü ve verilen önergemizin de em
redici mahiyetteki tadilinin kabulünü arz ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız yoktur. 

Sayın Özek'in önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Dçrdüncü maddenin 6 ncı bendinden sonra 

(Hükmolunabilir) terimi yer.'ne (Plükmolunur) 
ve son paragrafın son kelimesi olan (Uygulana
bilir) yerine (uygulanır) emredici terimleriyle 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın İzmir 
Reşat Özarda Kadri Özek | 
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Trabzon Antalya 

Nazmi ökten ihsan Ataöv 
İstanbul Gümüşane 

İbrahim Abak Sabahattin Savacı 
Kars 

Necmettin Akan 

Başkanlığa 

4 ncü maddenin birinci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bend: 1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 
5 ilâ 10 lira, cürümlerde 10 ilâ 30 lira hesabiyle 
para cezası, 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Elâzığ 

Naci Güray 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı söz mü is
tediniz? Buyurun. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya) — Bu yeni tasarı ile tecil müddeti bir seneye 
çıkarılmış bulunuyor. Sayın Kadri Özek ve daha 
bâzı arkadaşlarımız, tecil müddeti bir seneye çı
karıldığına göre cezaların tertibi mahiyetindeki 
4 ncü maddenin de takdire bırakılmıyarak mec-
burileştirilmesini isterler. Tecilin bir seneye çık
ması halinde tatbik maznun lehine mutlaktır. Di
ğerinde ise, hâkim bir senelik bir tecili yani, bir 
seneye kadar olan cezalarda tecili suçlunun duru
mu bakımından yerinde görmiyebilir. Dördüncü 
maddeye göre tamamiyle hapis cezası da vermez, 
ortalama olarak dördüncü maddede tadadedilen 
cezalardan birisine, hapis cezasına tebdil edebi
lir. Binaenaleyh âzami bir maznun lehine ta ibik 
maddesi olan tecille onun aleyhine bir ucu teşkil 
eden hapis cezası arasında ortalama bir neva ce
zalardan birini vermek istiyebilir. Bu getirilen 
hüküm; bu maksadı tahakkuk ettirecektir ve bu
nu hâkimin takdirine bırakmadığımız taudirde 
Türkiye'de yalnız cezalara muhatabolan suçlu
lar değil, bir de bu fiillerden dolayı mağdur olan 
milyonlarca insan vardır. Cemiyet içinde suçla
rı âdeta tamamiyle cezasız mahiyette bırakacak 
bir tatbikatın bu mağdurların ruhlarında uyan
dıracağı reaksiyonu ve suçların işlemesindeki ar
tışı da nazarı itibara almaya mecbursunuz. Mec-
burlleştiriyorsunuz, artık maddei mahsusa sure
tiyle ağır bir hakarette, iftirada, bıçakla yarala
mada, hırsızlıkta, hırsızlığın bâzı nevilerinde, do-
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landırıcılığın bâzı nevilerinde, âdeta Ceza Kanu
nunun adam öldürme, ırza geçme gibi ağır ceza
ların bâzı nevileri hariç, bütün suçlarda hapis ce
zalarını kaldıracaksınız. Bu suretle de bu kanu
nu cemiyet içinde büyük reaksiyonlar doğura
cak ve kısa zamanda tadil etmek gibi bir ihti
yaçla karşı karşıya bırakacaksınız. Bu bir af ka
nunu değil arakdaşlarım. Eğer bir af duygusu 
ile hareket ediyorsanız bu bir af kanunu değil, 
devamlı tatbik edilecek bir kanundur. 

Bir de çoğunuz hukukçusunuz, yalnız şu ve
ya bu sebeple tesadüfen suç işlemiş bir insanın 
durumunu ve ona karşı duyduğunuz merhameti 
göz önünde tutmayınız, çeşitli münasebetlerimizi 
göz önünde tutmayınız. Öbür tarafta bu suçlar
dan mağdur olmuş, bu suçların cezasını bu fiille
re muhatabolduğu için şerefiyle, haysiyetiyle, ca
niyle, maliyle, bâzan ömrünün sonuna kadar bu
nun ıstırabını çekecek insanların durumunu da 
göz önünde bulundurun lütfen. Gayet ağır bir 
hakarete uğramışsınız. Nedir cezası? Bir hafta ve
ya üç ay hapis. Bu cezayı bu tadil teklifiyle hâ
kim hiçbir ahvalde veremiyecek, ne olacak? Para 
cezası verecek. Filân köydeki köylü vatandaş için 
900 lira para cezası ağırdır. Hapis yatmayı tercih 
eder. Ama Kadri özek için gayet hafiftir, verir 
gider. Şimdi müsaade buyurun da hâkimlere bir 
takdir hakkı tanıyalım. Eğer merhamet etmek is
tediğiniz tesadüfen suç işlediği için hapis 
cezası ile tecziye etmek istemediğimiz in
sanlar varsa bunlar için tecil yolu açık. 
Daha hafif olarak bu tebdil yolları da açık, 
Ama bunu mecburlaştırırsanız kasıtlı suçları, kö
tü suçluları, âmme vicdanında reaksiyon uyan
dıracak ağır dereceli suçluları da tamamiyle ha
fif şekiller içinde geçiştirmiş olacaksınız ki, bu
nun mânevi vebaline de katlanmak zor olacak
tır. Bu bakımdan arkadaşlarımdan rica edece
ğim, Türk Cemiyetinin ceza kanunları sosyal ge
leneklere bağlıdır, itiyatlara bağlıdır, sosyal te
lâkkilere bağlıdır, oldukça muhafazakâr kanun

lardır . Bunlarda bu şekilde, büyük ölçüde deği
şiklikler yapmak, aksi taraftan da reaksiyonlar 
doğurur. Lütfen tekliflerini geri alsınlar. Aksi 
halde bu tasarıda büyük ölçüde değişiklikler ya
parsanız, ben bunun mânevi vebalini Bakan ola
rak taşıyıp taşımama hususunu kendi vicdanım
da teemmül etmek mecburiyetinde kalırım. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Bakanın görüşüne iştirak etmeye 
imkân yok. Çünkü çok çelişik bir beyanda bulun
dukları kanaatini taşımaktayım. Bir diğer mad
denin müzakeresi sırasında Muhterem Heyetinize 
arz ettim, hiçbir zaman, hiçbir suçlu cezanın mik
tarı isterse az, isterse çok olsun, suçu işlemeden 
önce cezanın miktarını hesabetmez. («Eder, ses
leri») Etmez muhterem arkadaşlar. Şu halde 
sayın arkadaşımın ileri sürdüğü mahzur hiçbir 
zaman varit değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin deminki 
konuşmamda da arz ettiğim şekilde 6 bendden 
teşekkül etmesi ve tertipli bir ceza nevini kabul 
etmesi keyfiyetidir ki, hâkime esasen geniş mâ
nada bir takdir hakkı bırakmaktadır. Muhterem 
arkadaşım aynı mülâhazaları, aynı endişeleri ni
çin hâkime bir yıla kadar olan hapis cezalarını 
tamamen ortadan kaldıracak mâna ve mahiyette 
tecil ettiği ahvalde ortaya koymamaktadırlar. 
Biz tezimizi savunurken diyoruz ki, hâkimin bu 
madde içinde mevcut bulunan geniş takdir hak
kını kullansın, kullanmasın demiyoruz. Ve tecil 
hakkına da halel getirmiyoruz. Gerekirse hâkim 
tecil de edebilir. Ama 6 aya kadar hapis cezası 
verecek ise, o takdirde bu maddede tadadedilen 
bendlerden birisinde, tecziyesi emredici mahiyet
te olsun, diyoruz. Eğer Sayın Bakan arkadaşı
mın ileri sürdüğü endişe ve noktai nazar vârid-
olmuş olsaydı, Ceza Kanunundan, tecil müessese
sinin tamamen kaldırılması lâzımgeldiği tezini 
savunmamız lâzımgelirdi. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, tetkik bu
yurursanız, Sayın Bakan arkadaşımın beyan et
tiği gibi, çok şükür Kadri Özek'in suç işlemeye 
niyeti yok, ister para cezası, ister hapis cezası 
olsun. Ama bu maddede tadadedilen cezalar bi
zim ceza evlerinde altı aylık hapis cezalarının 
tamamen istirahathanede geçer mahiyette infaz 
edilmekte olduğunu nazarı itibara alırsak, bu 
maddenin bendlerinde tadadedilen cezalardan 
birisine çarptıracak olan her hangi bir mahkûm 
cezanın daha müessir bir şekline muhatabolmak-
tadır. istirham ediyorum, Sayın Bakan lütfetsin
ler, Komisyon da bizim önergemize iltifat etsin, 
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önergenin kabulünde büyük fayda olduğu kana- I 
atindeyim. Tekrar ediyorum muhterem arkadan 
lar, Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürü ar
kadaşımız burada. Kalksınlar beyan etsinler. 
Ceza evlerini bugün tıklım tıklım dolduran mah
kûmların yoğunluğunu cezası 6 ay ve 6 aydan 
az olan kişiler mi teşkil ediyor? Yoksa bunun 
aksine bir görüşleri mi var? Para cezası vermi-
yebilir, efendim bakınız, 2 nci madde ikinci 
bendde «Altı ayı geçmemek üzere Devlet ve be
lediye hizmetlerinde İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalıştırmak...» Her halde bir ceza evinde 
yan gelip yatmaktan çok daha müessir bir ceza
dır. Ondan sonraki bendlere dikkat buyurunuz, 
istirham edeceğim. Okunmasında fayda mülâha
za ediyorum. Üçüncü bendde «Aynen iade veya 
tazmine,» dördüncü bendde «Altı ayı geçmemek 
üzere bir eğitim veya ıslah müessesesine devam 
etmeye», bunlar daha müessir cezalar değil mi
dir? Mütaakıp bendler aynı mânadadır, aynı 
mahiyettedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN --- Komisyon önergeye katılıyor 
:mıı?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASIM 
GİRAY (Elâzığ) - - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun önergesini tekrar okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü Rasim Gimıy'-

ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN Komisyonun önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Mtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi kabul buyurduğunuz de
ğişiklikle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Para cezalarının tarifi, tesbiti ve yerine ge-
I irilmesi: 

MADDE f). --- Para cezası kanunda yazılı 
hadler arasında tâyin olunacak bir miktar para
nın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgari ve âzami hadleri gösterilen para ceza
larının miktarı, suçlunun iktisadi durumu aile 
sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve sağlık 
durumu, cezanın sosyal etkisi ve uyarına amacı 
gibi hususlar göz önünde tutularak' tesbit edilir. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükme
deceği para cezasının tâyin edeceği sürelerde ve 
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belirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. 
Ancak, taksitlerden birinin süresinde ödenmeme
si halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili 
gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez. 
Hâkim hükmettiği para cezasının tahsilini 

sağlamak üzere hükümlünün ücret, maaş veya, 
mevcut ve müstakbel diğer gelirlerinin yüzde 
yirmibeşini aşmıyan bir kısmını, bunu ödiyecek 
bir kimse veya müessese tarafından, göstereceği 
bir mercie yatırılmasına veya para cezası öde
ninceye kadar hükümlünün taşınır veya taşın
maz mallarına, üçüncü şahıslar nezdindeki hak
larına tedbir konulmasına da karar verebilir. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince 
Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet 
savcısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için 
hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri teb
liğ eder. 

ödemeye malî kudreti müsaidolmadığı usu
len tesbit edilenler hakkında hükmedilen para 
cezası hürriyeti bağlayıcı cezaya tahvil edilemez. 
Bu takdirde, Devlet, İktisadi Devlet Teşekkül
leri, belediye ve sair âmme hizmelterinde bir yılı 
geçmemek üzere çalıştırılır. 

Rayice göre, emsallerine ödenen ücret tutarı 
hükmolunan para cezasına mahsubedilir. Çalış
tırma esnasında geri kalan parayı öderse tedbir 
kaldırılır. 

Çalıştırma süresi para cezasını tamamen kar
şılamamış olursa geri kalan paranın tahsili için 
ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en bü
yük malmemurıına verilir. Malmemurluğunca 
hapis ile tazyik hükmü ayrık olmak üzere Âm
me alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre infaz olunur. 

Para cezası kasden ve ihmal neticesi ödeme
diği takdirde dâvanın özelliklerine göre 1 yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN -•-• 5 nci madde hakkında söz isti-
yen! Yok. Madde metninde «ödemediği» diye 
bir kelime var. Sayın Komisyon, bu son satır
daki «ödemedi» şeklinde mi olacak? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜR AY ( Elâzığ) — «ödenmediği» şeklinde ola
cak. 

BAŞKAN «Ödenmediği» şeklinde olarak 
düzeltildi. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tecil : 
MADDE 6. — Adliye mahkemelerinde para 

cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmıyan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır .veya hafif 
para veya altı aya kadar ağır hapis veya bir yı
la kadar hapis veya hafif hapis cezalarından 
biri ile mhkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâki 
temayüllerine göre cezanın tecili ilerde cürüm 
işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında 
mahkemece kanaat edilirse bu cezanın teciline 
hükmolunabilir. Bu halde tecilin sebebi hüküm
de yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen:.. 
Yok. Bir değişiklik önergesi var. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddeye aşağıdaki • fıkranın eklenmesi

ni arz ederim, v 
Kars 

Necmettin Akan j 
Altı aya kadar ağır hapis ve 1 yıla kadar j 

hapis cezası ile mahkûm edilmiş ye cezaları ke- ı 
sinleşmemiş hükümlülerin mahrumiyet kararları \ 
yetkili mahkemelerce yeniden incelenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? j 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ \ 

GÜRAY (Elâzığ) — Katılmıyoruz. j 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- • 
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme- j 
iniştir. j 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... fi ncı madde aynen '• 
kabul edilmiştir. j 
Adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi 

MADDE 7. — A) Kabahat ile mahkûm 
olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene 

ı 
içinde bir cürüm veya evvelki hükmün verildiği ! 
mahaldeki asliye mahkemesinin kazası dairesin- i 
de diğer bir kabahatten dolayı aynı cinsten ve
ya daha ağır bir cezaya, 

B). Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız- , 
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, 
ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasını 
müstelzinı suçlar haricinde kalan bir suçtan do
layı mahkûm olan bir kimse, hüküm tarihinden 
itibaren beş sene içinde işlediği bir cürümden do-
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layı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya ve
yahut hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm 
olmadığı takdirde, ilgilinin veyahut Cumhuriyet 
Savcısının veya Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi 
üzerine, adlî sicildeki hükümlülük kaydının 
mahkemece silinmesine karar verilir, 

BAŞKAN — Yedinci madde hakkında söz 
istiyen arkadaşımız yok. Giritlioğlu arkadaşımı
zın bir önergesi var yedinci madde hakkında, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci madde metninin aşağıdaki şekilde 

kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlıı 

Madde 7. — Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmak, dolanlı iflâs, ırza tasaddi ve tecavüz 
gibi yüz kızartıcı suçlarla ağır hapis veya 5 yıl
dan fazla hapis cezasını müstelzim suçlar hari
cinde kalan bir suçtan dolayı mahkûm olan bir 
kimsenin, 

Hükmün infazı tarihinden itibaren 5 yıl geç
tikten sonra adlî sicildeki sabıka kaydı silinir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACt 
GÜRAY (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Yedinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Yedinci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Hükümlüler ile müesseselerin tasnifi ve infaz 
sistemi 

Kısa süreli cezaların yerine getirilmesi 
MADDE 8. — Kısa süreli hürriyeti bağla

yıcı cezaların hükümlü, varsa kanuni vekili veya 
Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine; 

1. Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya 
sıhhi durumu ceza evinde bulunmasına mâni ola
cak derecede bozuk olduğu tabip raporu ile tev
sik edilmiş ve hükümlülük süresi 30 günü geç-
memişse oturduğu yerde. 

2. Hükümlülük süresi 30 günü geçmemesi 
halinde her hafta Cuma günleri en geç 19 da 
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girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak su
retiyle bir ceza evinde, 

3. Hükümlülük süresi üç ayı geçmemesi ha
linde serbestçe çalışabilmesini temin için her gün 
saat 19 da girmek ve sabahları 7 de çıkmak su
retiyle bir ceza evinde, çektirilmesine mahkeme
ce karar verilebilir. 

Yııkardaki fıkralardan birinin tatbikatına 
ait karara hükümlü tarafından kasten veya ih
mali neticesi riayet olunmadığı takdirde bir aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Geri kalan 
cezası da ayrıca çektirilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz isti-
yen arkadaşımız var mı? Yok. 8 nci madde üze
rinde Sayın Giritlioğlu'nun bir değiştirge öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin ilk satırında hükümlü tabi

rinin (hükümlünün) şeklinde düzeltilmesini ay
rıca (veya) kelimesinin eklenerek cümlenin ta
mamlanmasını arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi kabul buyurduğunuz önerge
deki değişiklik ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müşahedeye tabi tutulma 
MADDE 9. — Müebbet ağır hapis cezasına 

veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm olanlar, haklarında tatbik edilecek rejimi 
ahlâki temayüllerini ve tefriki icabeden müesse
seyi tesbit için tecridedilmek suretiyle bir müşa
hedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede müddeti 60 günü geçemez. 
Hükümlünün ahvali mahsusasma ye suçun 

işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine gö
re icabında müşahedeye tabi tutulmıyabilir. 

Bakiye cezaları altı aydan aşağı bulunanlar 
müşahedeye tabi tutulmazlar. 

Müşahede merkezinin mütalâasiyle alâkalı 
dosya bakanlığa tevdi olunur. Bakanlık, buna is-
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tinaden hükümlünün gönderileceği müesseseyi 
tâyin eder. 

BAŞKAN — 9 ncu madde hakkında söz isti-
yenf Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 9 ncu madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Müşahede ve sınıflandırma 
merkezlerinin bulundurulacağı yer Adalet Ba
kanlığınca tâyin olunur. 

Müşahede ve sınıflandırma merkezinin kuru
luş görev ve yetkileri işleyişi kanuna göre ha
zırlanacak nizamnamede tesbit edilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 10 ncu madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Çocuk, kadın ve diğer hü
kümlülere ait ceza evleri açık yarı açık ve kapa
lı olmak üzere sınıflandırılırlar. 

Hükümlüler 9 ncu maddede yazılı esaslar dâ
hilinde bu müesseselerden birine gönderilirler. 

Adalet Bakanlığınca hükümlünün ıslahmda-
ki inkişaf nazarı itibara alınarak bulunduğu mü
essesenin teklifi üzerine kapalı bir müesseseden 
yarı açık veya açık bir müesseseye naklolabilece-
ği gibi gerektiğinde disiplin yönünden açık bir 
müessesede ise, yarı açık veya kapalı bir müesse
seye nakledilebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 11 nci madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12. — Hükümlülerin ceza evlerinde 
gruplara ayrılması, bunlara tatbik edilecek me
todun tesbiti, bulundukları ceza evleri veya mü
şahede ve sınıflandırma merkezleri tarafından 
tavsiye edilen ve Bakanlıkça kabul olunan ve 
nizamnamede yer alacak esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — Tutuklular, hükümlülerden 
ayrı müesseselerde muhafaza edilirler. Bunlar 
için müstakil bir bina tefriki mümkün olmadığı 
takdirde bulundukları ceza evinde kendilerine 
ayrılan kesimlerde kalırlar. 

Hükümlülerle tutukluların birbirleri ile ihti-
lâtlarına müsaade olunmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 13 neü madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Hürriyeti bağlayıcı bir ceza
ya mahkûm olanlardan : 

a) Mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal 
ile geçirenlere ana veya babasının, eşinin, kar
deşinin veya çocuğunun ölümü yahut bunlardan 
birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde veya 
zarara mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, 
su baskını gibi âfetlerin vukuunda mahfuzen ve
ya serbestçe gitmek üzere bir günden on güne 
kadar, 

b) Açık müessesede bulunanlardan mahkû
miyet müddetinin yarısını iyi halde geçirenlere 
ayrıca 72 saate kadar, nizamnamede tesbit edi
lecek esaslar dâhilinde Adalet Bakanlığının tas
vibi ile izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok. 

Madde hakkında Giritlioğlu arkadaşımızın 
bir önergeleri vardır ,okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin (b) fıkrasında yer alan 

Adalet Bakanlığı deyimi yerine Cumhuriyet 
savcılığı deyiminin ikamesini arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe : 72 saatlik izin almak için Adalet 
Bakanlığına müracaat usulü pratik değildir. Bu 
yetkinin savcılara bırakılması daha faydalı ve 
doğru olur kanısındayım. 

BAŞKAN -— Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... önerge kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz deği
şiklik önergesi ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 14 ncü madde bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümlü, ceza evi disiplini
ni bozan hareketlerden dolayı inzibati mahiyet
te olmak üzere her defasında onbeş günü geçme
mek kaydı ile ve her türlü ihtilâttan önlenecek 
şekilde hücreye konulabilir. 
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Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden 

dolayı iki sene içinde üçten fazla hücre hapsi 
cezası almış olanlar, Adalet Bakanlığının tasvibi 
ile iyi hal gösterinceye kadar inzibatî hücre şart
larına tabi tutulurlar. Bu müddet altı ayı geç
tiği takdirde keyfiyet yeniden gerekçesiyle bir
likte Adalet Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... 15 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Türk Ceza Kanununun 54 
ncü maddesine göre mahkûm edilmiş olupta bu 
cezanın infazına başlandığı sırada veya daha 
evvel ayrıca işlediği fiilden dolayı yaşı sebebiy
le hakkında T. C. K. 55 nci maddesinin tatbiki 
suretiyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm 
edilmiş ise bu ceza infaza başlanılan ceza üe 
birlikte 55 nci maddede yazılı hükümler dâhilin
de çektirilir. 

BAŞKAN — 16 nci madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... 16 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Mahkûm bulundurulduğu 
müessesede çalışmaya mecbur tutulur. Açık mü
esseseye tefrik edilenlerden veya mahkûmiyet 
müddetinin en az 1/4 ünü iyi hal ile geçiren
lerden, Adalet Bakanlığı, ziraat deniz avcılığı, 
yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında 
çalışma ekipleri teşkil edebilir. 

Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün 
kılacak müesseseler ikmal edilinceye kadar, şart
la salıverilmelerine en fazla bir sene kalanlardan 
bu kanuna göre hazırlanacak nizamnamede tes
bit edilecek yaş, meslek ve bedenî kabiliyeti haiz 
olanlarla tâyin olunacak suçların failleri resmî 
veya özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılabilir
ler. 

BAŞKAN — 17 nci madde hakkında söz is
tiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Andlaşmalarda öngörülen 
hükümler saklı kalmak şartiyle, yabancılar hak
kında Türk mahkemelerince hükmolunan hürri
yeti bağlayıcı cezaların infazının, mütekabiliyet 
ve cezanın aynen tatbik olunacağı hususu taah-
hüdedilmek kaydiyle, yabancının mensup bulun
duğu Devletin infaz müesseselerine bırakılması
na, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca karar verilebilir. 
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BAŞKAN — Sayın Dizman, «18 nei madde 

olarak ilâvesini arz ve teklif ederim» diyorsunuz, 
burada 18 nei madde var. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Bilâhara 19 ncu 
madde olarak. 

BAŞKAN — 19 ncu madde de var. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — 17 ile 18 arasına 

bir madde olarak ilâvesi... 
BAŞKAN — Ali Dizmari arkadaşımız 17 ile 

18 nei madde arasına bir madde ilâvesini iste
mektedir, bu husustaki önergesini okutuyorum. 

fV j ; ... 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki metnin 18 nei madde ola

rak ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Madde 18. — Mahkûmiyet müddetinin en az 
1/4 ünü iyi hal ile geçirenlerin veya açık mües
seseye nakledilenlerin, bakiye geçirdikleri her üç 
günü dört gün itibar olunur. 

BAŞKAN — İzah edecekseniz buyurun Sa
yın Dizman. 

H. ALİ DİZMAN — (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlar, gecenin bu saatinde biraz normalin 
üzerinde rahatsız edeceğim için özür dilerim. 

Sayın milletvekilleri, 
İnfaz sistemimiz bir türlü istikrar bulma

mıştır. Gerekçesinde kabul ettiği şekilde bu 
gün de kifayetsizdir. 

1926 yılında yayınlanan Ceza Kanunumuza 
göre sadece mesruten tahliye vardı. Cezasının 
dörtte üçünü iyi hal ile geçirenler, âzami üç 
sene istifade etmek şartiyle bu hakka nail olur
lardı. 

10 yıllık bu tatbikattan sonra 1936 yılında 
3038 sayılı Kanun çıktı. 

Gerekçesi bu tasarının aynı idi. «suçlular 
hakkında cemiyetin ceza vermekten beklediği 
namem elde edilebilmesi için en müessir tedbir
lerin, bunların bir yandan muntazam bir suret
te aydınlatılmaları ve çalıştırılmaları, diğer ta
raftan da ceza müddetlerini muhtelif devrelere 
ayırıp hallerinde salâh görülenler hakkında 
ağırlığı ve şiddeti tedricen azalan bir rejim tat
bik etmek suretiyle kendilerini her vakit iyi 
bir halde yaşamaya sevk etmek ve alıştırmak 
olduğu.» beyan edilmekte idi. 

Bu gerekçe ile infaz dört devreye ayrıldı. 
her hapiste gecen bir günün iki gün sayılması, 
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üç günün dört gün sayılması sistemimize girdi, 
iyi halli olmak en cazip hükümlerle teşvik edil
di. 

17 sene sonra bu sistemden vaz geçildi. Yıl 
1953, Türkiye demokratik bir rejime geçmiştir. 
Cemiyet bu rejimin sarhoşluğu içindedir. Suç
lar artmıştır. Herkes artan suçların önlenmesi 
için tedbir aramaktadır. Milletvekilleri Meclise 
teklif yağdırmaktadır. Kimi «Ceza cemiyetin 
suçluya karşı bir aksülamelidir. Aksülamel, 
suçlu olduğuna hükmedilmiş olan kimsenin 
hürriyeti tahdidedilerek elem ve ıstırap çekti
rilmek suretiyle teskin edilmeye çalışılmak» 
lâzımdır demek suretiyle cezaların artırılmasını 
teklif etmektedir. Kimi «infaz sisteminin bir 
sonucu olarak suçun tesiri zail olmadan suçlu
nun tahliyesinin halk üzerindeki fena tesirin* 
den bahsederek infaz sisteminin değiştirilmesi
ni teklif etmektedir. 

Dikkat edilecek nokta şudur. Kimi infaz 
sisteminin değiştirilmesini istemektedir. Kimi 
cezaların artırılmasını. Fakat hiçbir kimse her 
iki tedbirin bir arada alınmasını teklif etme
miştir. 

O günün şartları ağırdır. Kim ne teklif etti 
ise kabule mazhar olmuştur. Bir taraftan ceza
lar artırılmış, diğer taraftan infaz sistemindeki 
imkânlar kaldırılmış ve nihayet tahfif sebeple
rinden istifade imkânları ya kaldırılmış ya 
azaltılmış. 

İşte bugünkü mevzuatımız o günlerin şart-
lerının havasını taşıyan bir mevzuattır. 

Demokratik rejime geçişin taşkınlıkları 
yok olmuştur. O günün şartları zail olmuştur. 
Fakat getirilen tedbirler baki kalmıştır. 

Bir kutuptan diğer bir kutba atlayışında 
menfi reaksiyonları olacaktı. Şimdiye kadar af 
ile bu reaksiyonlara imkân verilmemiştir. 

Bugün artık af ihtimalleri de kalmamıştır'. 
Reaksiyonlar başlamıştır. 

Ceza evlerinde dış değişik sebeplerle sık sık 
patlak veren huzursuzluklar vardır. Sebebi as
lisi ruhidir. Pek ağır cezalar, ümit kırmaktadır. 
Dörtte bir mesruten tahliye hakkından gayri 
bir imkân yoktur. Bu ümitsizlik hırçınlığa se-
bebolmaktadır. 

Bu tasarı kabul edildiği zaman da dâva hal-
lolmıyacaktır. Sadece kısa süreli cezalardan do-
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ğan mahzurlar kalkacak. Uzun süreliler için 
mevcut mahzurlar devam edecektir. 

Tasarı gerekçesi 1953 yılındaki değişiklik
lerle hükümlü ve tutuklu sayısının 2 yılda 33 
binden 46 bine yükseldiğinden, firar, yaralama, 
öldürme ve idareye karşı toplu hareketlerin art
tığından bahsetmektedir. 1957 tadilinin de ar
zulanan yeniliği getirmediğini kabul etmekte
dir. İyi bir teşhistir. Ama dörtte bir meşruten 
tahliye hakkını üçte bire yükseltmek yani se
nede bir ay kazandırmak derdin devası olacak 
mıdır? Kesin surette hayır. 

Fazlasından vazgeçtik, 30 sene önceki infaz 
sistemimizi kabul etsek yetecektir. Cezalar arttığı 
için yine de o günden çok uzak kalacağız. 

İşte bu gerekçelerle metne bir ilâvenin yapıl
masını teklif ediyorum. 

Bu ilâve ile ıslah olma ehemmiyetli nisbette 
teşvik olunacaktır. Ceza evlerinde hırçınlıkların 
yerini uysallıklar alacaktır. Bu hükümle çok ağır 
cezaya mahkûm olmuş bir kimseyi dahi açık yerde 
çalıştırabileceğiz. Emniyetle ziraat, deniz avcılı
ğı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sahaların
da ekipler kurabileceğiz. Böylece hem onbinlerce 
iş gücünü memleket hizmetine sokacağız. Hem 
mahkûmları ıslah edeceğiz. Her fenalığın sebebi 
tembellik, boş durma, aklı kötü yollara kullanma 
fırsatı bulmadır. Aksine her kötülükten uzaklaş
manın yolu çalışmaktır. Meşgaledir. 

Saym Milletvekilleri, 
Teklifime mahkûmiyet müddetinin dörtte bi

rini iyi hal ile geçirenlerin veya tasarının 9 ncu 
maddesindeki müşahedeye müsteniden açık mües
seseye nakledilenlerin her üç günün dört gün sa
yılmasını istemektedir. Bu önergeyi kabul etmek
le 30 sene önceki mebusların kabul ettiği yenilik 
hizasına dahi gelmiş olmıyacağız. Ama hiç değil
se yeniden ileri bir adım atmış olacağız. 

Sayın Komisyonun ve sayın milletvekillerinin 
bu teklife iltifat buyurmalarını istirham edece
ğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar, Ali S 
Dizman arkadaşımızın bugün burada teklif ettiği | 
husus, devre usulü olup bütün dünyada tatbikat- j 
tan kaldırılmıştır. Biz esasen bu kanunla bir af j 
kanunu getirmiyoruz. Cezaların infazda sahaili- '• 
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ğine ehemmiyet veriyoruz. Bir şahsı mahkûm 
oluyor, eğer hapsanede geçirdiği müddette iyi hal 
gösteriyorsa, hapisane müdürü ve savcı bundan 
memnun ise bu kimse ancak meşruten tahliyeden 
istifade edebilecektir. Yoksa ne bir aftır, ne bir 
eezanın azalmasıdır. Ksasen 19 ncu maddede ha
pishanedeki mahkûmiyetlerini iyi halle geçiren
lerin üçte iki nisbetinde istifade edecekleri teba
rüz ettirilmiştir. Kabul edelim ki, şimdi Ali Diz
man arkadaşımızın buyurduğu gibi bu devre usu
lünü tatbik edelim. Acık yerde, açık havada bu
lunanlar istifade edecekler, kapalı yerlerde bulu
nanlar istifade edemiyeceklerdir. Böyle şey ol
maz. Bu bakımdan teklif edilen bu madde hem 
cezanın infazda şahsiliği prensibine, hem de hu
kukun umumi prensiplerine ve getirdiğimiz infaz 
kanunu sistemine aykırı olduğundan, komisyonu
muzca kabul edilmesine imkân yoktur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Ali Diz
man arkadaşımızın önergesinin nazarı dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Ali Dizman arkadaşımızın önergesi kabul edil
mediğine göre yeni bir madde mevzuubahis de
ğildir. 

18 nci maddeyi okutmuştuk. 18 nci madde 
üzerinde söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 
O halde 18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Meşrutan tahliye 
MADDE 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayı

cı cezaya mahkûm olanlardan bulundukları ceza 
evinde hükümlülük süresinin 2/3 nü iyi hal ile 
geçirenler talepleri olmaksızın şartla salıverilir
ler. 

Bu nisbetin tâyininde hükümlünün tutuklu 
kaldığı günler de hesaba katılır. 

Şartla salıvermeyi gerektirir mahiyette ceza 
evi idaresi tarafından verilecek gerekçeli mütalâa 
hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren 
mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi 
edilir. Mahkeme bu mütalâayı tasvibettiği takdir
de şartla salıverme kararı derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıvermeyi tasvibetmediği 
takdirde gerekçesini kararda gösterir. 
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Bu karar aleyhine hükümlü veya vekili yahut 

kanuni mümessil ve Cumhuriyet Savcısı tarafın
dan acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Mahkûm oldukları müebbet ağır hapis cezası
nın 24 yılını iyi halle geçiren hükümlüler hak
kında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü 
bendleri gereğince kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezaların infazına karar verilenler şartla salıver
meden faydalanamazlar. 

Şartla salıverilmelerine 15 gün kalan hüküm
lülere, normal hayata avdetlerini sağlıyacak ve 
iş temin edebilecek imkânların verilmesi için ken
di başlarına veya infaz sonrası yardım müessese
leri ile temasa geçmek üzere izin verilebilir. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında 
şartla salıverme müddetinin hitamına kadar T. C. 
Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkra
ları hükümleri tatbik olunur. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbe-
tinde şahsi hakları tazmin etmesi şartına talik 
edilebilir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde hakkın
da bir önergesi vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mahkûmların terbiye ve ıslahında, tahliyele

rinde cemiyete yararlı birer insan haline gelmele
rinde en müessir tedbir ve vasıtanın meşruten 
tahliye müessesesinin olduğu artık münakaşa ka
bul edilmez bir hakikat olarak bütün dünyaca ka
bul edilmektedir. 

Tasarıya ait gerekçede de bu konuya büyük 
yer verildiği halde mahkûmlara tanınmak isteni
len istifade nisbeti çok dar tutulmuştur. 

Tasarıya göre, halen mer'i olan sisteme naza
ran hapis ve hafif hapiste tamamen farksız, ağır 
hapiste ise % 8 gibi çok düşük bir avantaj sağla
nılmak istenilmiştir. Halbuki esas tasarıda da 
belirtildiği üzere 1953 yılında 6123 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik ile, T. Ceza Kanununun 
106 nci maddesinde ceza miktarındaki artış nis
beti % 100 ü geçmiş bulunmaktadır. 

Buna, yine mezkûr kanunla yapılan değişik
lik dolayısiylc cezaların bel'i yerine cemi müea-
zat sistemi kabul edilmiş tekerrür ve kanuni ağır-
latıcı sebeplerle yapılan ilâvelcrdeki nisbet-
ler daha ağırlaştırılmış, yaş kanuni ve takdir 
tahfif sebepleriyle yapılan indirme nisbetleri da 
ha kısaltılmış bulunması gibi haller de ilâve edil-
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d iği takdirde yukarıda işaret edilen nisbetin çok 
üstüne çıkılmıştır. 

Halbuki bugün artık cezaların artırılması ve 
buna muvazi olarak infaz sisteminin ağırlaştırıl
ması keyfiyeti suçluluk hareketini önleyici bir dü
şünce olmaktan tamamen çıkmış bulunmaktadır. 
Kaldı ki, tadilâttan evvel yani cezalar ağırlaştı
rılmadan evvel bütün mahkûmiyet müddetine 
şâmil istifade nisbetinin % 35 in üstünde olduğu 
nazara alındığı takdirde tasarıda teklif olunan 
nisbetin cemiyetin lehine yararlı olamıyacağı ka
nısındayız. 

Bu itibarla, tasarının 19 ncu maddesinde yer 
alan 1/3 istifade nisbetinin 2/5 e çıkarılmak su
retiyle tadilini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge hakkında. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, Komisyon adına 
verildiği söylenen bu teklif Komisyona aidolamaz, 

şeklen olmaması gerekir. Çünkü, Adalet Komisyonu 
bu maddeyi müzakere ederek huzurunuza geldiği 
şekilde sevk etmiştir. Her hangi bir değişiklik 
yapmamıştır. Dışardan yapılan bâzı teklif ve 
telkinler üzerine her hangi bir arkadaşımızın ora
da karar alamayınca, Adalet Komisyonunun tek
lifidir diye böyle bir teklif vermiş olmasını usule 
uygun görmüyorum. 

İkinci bir noktayı sizlere hatırlatmak isterim: 
Türkiye'de umumiyetle en ağır suçlardan birisi 
adam öldürmedir ve bildiğimiz üzere adam öl
dürmenin cezası 21 seneden başlar. Şimdi 21 se
nelik cezada umumiyetle her suçta bir tahrik se
bebi vardır, bir takdiri tahfif sebebi vardır. Altı
da biri iner, üçte biri iner, bu tahfif sebeplerine 
göre... Yaş ve saire gibi hususlar ayrıdır. 21 se
ne olarak ceza pek nadir kalır. 18 seneye inmiş
tir, 16 seneye inmiştir, 14 seneye inmiştir. Şimdi, 
mahkûm olan suçlu iş esası üzerine açık müessese-
3re gidecektir, iyi hal göstermiştir, o takdirde 1/3 
şartla salıvermeden istifade edecektir. Cezası 14 -
15 seneye inmişse 10 sene sonra çıkacaktır. Öbür 
ahvalde de takdiri tahfif 18 seneye inmişse, 12 se
ne sonra çıkacaktır. Bunu daha da aşağıya indir
mek, cemiyetimiz için en ağır suçlardan olan ve 
en tipik suçlardan olan adam öldürme suçunda 
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suçluyu sekiz sene sonra öldürdüğü ailenin, kö
yün çevrenin içine bırakıvereceksiniz. Tavizde, 
müsaade buyurunuz da medeni dünyaya uyalım 
derken bu kadar ileriye gitmiyelim. Türkiye'nin 
şartlarına da, Türkiye'nin gerçeklerine de lütfen 
riayet edelim. Bu hesaplar da yanlıştır. Eski sis
tem gayet karma karışıktır. % 33 müş de şimdi 
lehte olan istifade nisbeti % 40 a çıkıyormuş da, 
gayet azmış da... Ben teşebbüs ettim, bir gece 
bir saat kadar uğraştım, eski kanuna göre o ka
dar değişik nüanslar vardır ki, katî olarak bu 
okunan nisbeti tesbit edebilmek zor. 

İkincisi, evvelki tadilâtta Ceza Kanunu, yüzde 
yüz nisbetinde cezalar artmış da onun için şimdi 
şartlı salıvermeyi çoğaltmayı teklif ediyor. Arka
daşlar, bir kere biz Ceza Kanununun o cezalarını 
değiştiremiyoruz bu kanunla. Eğer onlar hakika
ten ağır görülüyorsa, üç ay olan zina suçunun 
cezasının altı aya çıkarılmasında yüzde yüz art
ma olmuştur, çok ağır olmuştur diyen arkadaşlar 
varsa kanun teklifi getirirler, o cezaları indirir
ler. Zina suçlarında verilen ayrı yaşamada üç ay
lık, beraber yaşamada altı aylık ceza çok ağırdır, 
bir aya indiriyoruz derler. 

Adam öldürme suçunun cezası 21 seneden 
başlıyor, çok ağırdır, 10 seneye indiriyoruz 
derler. O ayrı mevzu. Ama bu cezayı indirmek 
değil nihayet hüküm giymiş insanlar, cezasını 
giymiş insanın iyi hal göstermesi halinde ceza
nın bir kısmının şartlı olarak dışarda serbest 
olarak çektirilmesi, yani çektirilmemesi, bir da
ha suç işlememek şartiyle çektirilmemesi de
mektir. Bununla cezalarda 1953 senesinde ya
pılan tadilâtın hiçbir münasebeti yoktur ve 
oradaki rakamları da keza bütün cezaların yüz
de yüzden fazla artırıldığı gibi hususlar da il
mî bir şey olmaktan ziyade netice almak için 
konulmuş rasgele rakamlardır. Bu bakımdan 
bu kanunun Senatoda Komisyondan Heyeti-
umumiyeden geçeceği de düşünülürse her saf
hada yeni bir değişiklik getirmek Ceza Kanu
nunu işlemez hale getirir. Komisyonda meselâ 
bir değişiklik getirildi; taksirli suçlarda müd
det ne olursa olsun 4 ncü maddenin hükmüne 
girecektir. Arkadaşlarımız belki takrir verecek
ler, kesinleşmiş hükümlerde de o maddelerin 
tatbiki için. Görüyorsunuz ki, tasarıya nazaran 
biraz daha geniş tuttunuz, lütfedin bu madde 
de bizim getirdiğimiz şekilde kalsın. Fazla bir 
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miktar da tutmaz. Ama sonunda, biz de acaba 
iyi bir iş mi yaptık, kötü bir iş mi yaptık diye 
kendi kendimize manen bir üzüntü içinde kal-
mıyalım. Endişem budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel'in verdikleri bu 
önerge komisyon adına değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Şahısları adına vermişler
dir, Komisyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kendileri Komisyon Başkam 
diye imza etmişlerdir. Şu halde bir komisyon 
önergesi olarak değil, Komisyon Balkanının 
imzaladığı bir önerge olarak muameleye koya
cağız. 

Komisyon katılmıyor; oylarınıza sunuyo
rum. Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ctmiycnler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci madde olarak Orhan Apaydın 
arkadaşımızın bir teklifi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ceza ve infaz kanunu tasarısının (Geçici 

maddeler) başlığını taşıyan hükümlerine aşa
ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel mahkûm olanlardan hakla
rında verilen cezanın miktar veya nev'i itiba
riyle tecilden istifade edemiyenler, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra hükmü ve
ren mahkeme durumu 6 ncı maddedeki şart
lara uyduğu takdirde infazın tehirine mahke
mece karar verilebilir. 

/ Aydın 
Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Katılıyoruz efendim. 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Sayın Baş

kan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akan. 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben 6 ncı madde hakkında bu husu
su kapsıyan bir teklif vermiştim reddedilmişti. 
Ancak şimdi bu maddede de bir tadil teklifini, 
komisyondan ve takrir sahibinden istiyorum. Şöy
le ki; incelenmesi istenilen husus mahkûmun is-
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teğiyle olmasın, otomatikman bütün mahkûmlara 
şâmil olsun. Çünkü bâzı mahkûmlar kanunun 
metnine, ruhuna vâkıf olur, müracaat eder, yeni
den durumunu inceletir. Halbuki bâzıları meselâ 
Van'ın Çatak kazasmdaki, Hakkâri Ceza Evinde
ki mahkûm bu kanunun kendisine tanıdığı hakkı 
bilmiyebilir ve adaletin tevziinde eksiklikler hu
sule gelir: Bu bakımdan komisyonu uyarıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonun bu mevzu üzerinde 
konuşacağı bir şey var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye, katılıyor. 
Apaydın arkadaşımızın önergesinin nazara alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici birinci madde olarak metne ithalini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 
GEÇtCt MADDE 2. — Türk Ceza Kanunu 

ile hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde hakkında 
söz istiyen? Yok. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Geçici ikinci madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. —• Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte kesinleşmiş bulunan mahkûmi
yetler hakkında 4 ncü madde hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Geçici üçüncü madde hakkında 
Sayın Adnan Şenyurt söz istemişlerdir. Buyurun 
Sayın Adnan Şenyurt. 

H. ALI DİZMAN (Tokat) - Bir değişiklik 
önergemiz olacaktı. 

BAŞKAN — Vardır, efendim, okutacağını. 
Evvelâ madde hakkında söz istiyenlere söz vere
yim. 

Sayın Şenyurt söz isteğiniz vardır, konuşmak 
istemiyor musunuz? 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Konuşma isteğiniz yok. 
Değişiklik önergeleri var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Geçici 3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adıyaman Tokat 
Arif Atalay Ali Dizman 

Konya 
Selçuk Ay tan 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesin
leşmiş bulunan mahkûmiyetler hakkında 4 ncü 
madde hükmünün uygulanabilmesi, ilgilinin bu 
kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay için
de karan veren mahkemeye müracaatına bağlı
dır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici 3 ncü maddeye aşağıdaki fıkraların ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Kahir Giritlioğlu 

«Kanunun yayını tarihinde altı aya kadar kı
sa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalardan kesinleş
miş olanların cezaları, 4 ncü maddede derpiş edi
len para miktarlarının asgari haddi nazarı itiba
ra alınmak suretiyle para cezasına tahvil edilir. 

Bir kısım cezalarını çeken veya çekmekte olan 
mahkûmlar hakkında, da yukarıdaki ikinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

Bu madde uygulanırken hürriyeti bağlayıcı 
ceza ile birlikte verilen para cezaları ayrıca ve 
aynen infaz edilir.» 

Gerekçe: Geçici 3 ncü maddenin tanziminde 
mahkûmiyetler kesinleşmiş olmasına veya olma
masına göre iki ayrı muameleye tabi tutulmuştur. 
Kesinleşmemiş mahkûmiyetler için geçici 3 ncü 
madde kanunun getirdiği modern zihniyete uygun 
imkânlardan faydalanmayı derpiş etmiştir. Fakat 
kesinleşmiş mahkûmiyetler hakkında, eski iptidai 
zihniyeti her nedense mahfuz tutmuştur. Yani 
olam olmuştur manltığına Ikendiııi kaptırarak 
Ibu (hükümlülerin kaderiyle ilıgilenilmemiştir. îıalbu-
ki makabline şâmil hüküm getiren 3 ncü 'geçici 
maddenin kesinleşmiş ve henüz infazı tamamlan
mamış mahkûmiyetler hakkında kanun esprisine 
uygun hükümler taşıması iktiza ederdi. Hazırla
dığımız metin bu ihtiyacı karşılamaktadır. 

BAŞKAN ----- Komisyon katılıyor mu efen
dim? 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜR AY (Elâzığ) — Ali Dizman ve arkadaş
larının vermiş olduğu takrire katılıyoruz, di
ğerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN --- Giritlioğlu'nuıı takririne ka
tılmıyor Komisyon. Nazarı dikkate alınması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... ı 
Etmiyenler... Kabul edilmemişti!'. J 

Ali Dizman ve, ... ] 
ALİ DİZMAN — (Tokat) — Sayın Apay- I 

dın'm takririnde üç aydır, bizimki ise iki ay... j 
Önergemizi üe ay olarak tashih ediyoruz j 

BAŞKAN — üe ay olarak tashihini istiyor
sunuz. Bu tashih sekli ile birlikte önergenize 
Komisyon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. | 

Geçici üçüncü maddeyi kabul buyurduğu- I 
nuz değişiklik' önergesi ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- ı 
bul edilmiştir. | 

1 

GEÇİCt MADDE 4. — Diğer kanunların bu | 
kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. | 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? ] 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler... Geçici 4 ncü madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 5. — Bu kanuna göre ha
zırlanması öngörülen tüzük kanunun yayını 
tarihinden itibaren üç. ay içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen l 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. . Et
miyenler... Geçici 5 nci madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE fi. — Tüzük yürürlüğe 
girmeden önce infazı gereken ölüm cezaları 
T. C. K. nım 12 nci maddesindeki esaslar da
iresinde yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Geçici altıncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ge
çici 6 nci madde kabul edilmiştir. I 

GEÇİCİ MADDE 7. — Müebbet ağır hapis I 
cezasına mahkûm bulunanlarla uzun süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar 
hakkında tatbik edilecek rejimin yalnız uzun I 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan- I 
lara münhasır olmak kaydiyle müşahede mer- | 
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kezleri ikmal edilinceye kadar işbu tecrit ve 
müşahedeye tabi tutulma keyfiyeti Adalet 
Bakanlığınca peyderpey tâyin ve tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenle»-... Geçici 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Son hükümler 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 20. — 4 ncü maddenin 2 ve 4 ncü 
bendleri, 5 nci maddenin 7 nci fıkrasındaki 
(Devlet. İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye 
ve sair âmme hizmetlerinde bir yılı geçmemek 
üzere çalıştırmanın sureti tatbikine) dair hü
kümler ile 12, 14, 17 nci madde hükümleri 
tüzük ile birlikte diğer maddeler ise kanunun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'? 
Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum.Kabul eden
ler... Etmiyenler... 21 nci madde kabul edilmiş
tir.. 

MUSLİHİTTtN GÜRER (Sakarya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında leh
te Sayın Reşat Özarda. 137 ye göre size de re
yinizi ihsas babında söz vereceğim Sayın Gü-
rer. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, bu akşam müzakeresini tamamla
dığımız kanun tasarısı ile cidden cemiyete bü
yük faydalar sağlıyacak yeni bir prensip getir
miş bulunmaktayız. Ceza ve tevkifevlerinde ce
zalarını çekmekte olan onbinlerce vatandaş ve 
cezaevlerine girmek için sıra beklemekte olan 
yüzbinlerce vatandaş bu kanundan az çok isti
fade edecek ve böylelikle cemiyetimizin kana
yan bir yarası da böylelikle az çok dinmiş ola
caktır. Bilhassa son olarak Y'üksek Meclisimiz
ce kabul edilen iki değişiklik önergesi ile halen 
kesinleşmiş olan cezalar için de kanunun tecil 
ve diğer hususlardan istifade etmek yolundaki 
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hükümler yenilik getirmiş ve bir çok vatandaşı 
da böylelikle büyük bir ızdıraptan kurtarmış 
olacaktır. Onun için kanunun lehinde olduğu
mu ve müsbet rey kullanacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer buyu
run, 137 nci maddeye göre, kısaca reyinizi ihsas 
babında. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, 137 nci maddeye göre, Sayın 
Başkanımızın da buyurmuş olduğu veçhile kısa, 
veciz, iki, üç cümle ile ihsasi olarak reyimi arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım bu kanun... 
BAŞKAN — Bir dakika Saym Gürer, arka

daşlarımız lütfen ayrılmasın kanunun tümünü 
oylıyacağım. 

Buyurun devam edin Sayın Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanunun lehindeyim, le
hinde olmamın sebebi; bu kanunla getirilen infaz 
sisteminde cezaların şahsiliği prensibine uygun, 
aynı zamanda şahsi infaz ve ıslah sistemi kabul 
edilmektedir. Bilhassa kısa cezalarda, bu cezaya 
mahkûm olmuş olanları ifradedici değil, ıslah edi
ci bir sistem kurmuş olması dolayısiyle ve dolayı-
siyle Türkiye'de bulunan 300 bin aileyi yakından 
ilgilendirmesi ve Yüksek Meclisin gecenin 24 ün
de de böyle bir kanunu kabul etmiş olmasını ha
kikaten bütün cemiyet için faydalı olan bu kanu
nun milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
bilhassa mahkûmları ıslah olmak suretiyle cemi
yete yeniden kazandıran bu kanunu bütün kal
bimle desteklediğimi huzurunuzda arz ederim. 

Hürmetlerimle... 

22.6.1965 0 : 3 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Bakanın konuşma arzusu var mı efendim? 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya) — Teşekkür babında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlarım, gecenin geç saat
lerine kadar müzakere suretiyle kabul buyurdu
ğunuz bu kanunun Türk Milletine ve adlî meka
nizmada vazife alanlara hayırlı olmasını temenni 
eder ve sizlere şükranlarımı sunarım. Öyle görü
lüyor ki, mânevi sorumluluğu büyük olan hâkim
lerimize bundan sonra bu sorumluluğu çok daha 
fazla teveccüh edecek ve bu kanunun iyi neticeler 
vermesi, tutunabilmesi ve yaşıyabilmesi de onla
rın takdir haklarını büyük bir isabetle ve adalet 
içinde kullanmalarına bağlı olacaktır. Bunu da 
ümitle temenni ediyoruz. Tekrar teşekkürlerimi 
sunarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Devlet memurları kanun tasarı
sının açık oylamasına 58 arkadaşımız katılmış, 52 
kabul, 5 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Aranı
lan nisap temin edilemediği için gelecek birleşim
de oylama tekrarlanacaktır. 

Vaktin, 24,00 ü geçmiş olması ve yeni güne 
başlamış bulunmamız dolayısiyle bugün saat 
10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 00,05 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1961 yılından hu yana Türkiye'ye it
hal edilen veya Türkiye'de monte edilen Traktör 
ve ekipmanlarına dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin, Ticaret Bakanı Macit Zeren, 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı cevapla
rı (7/561) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sanayi, Ticaret ve 
Ziraat Bakanları tarafından cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygiylc istirham ederim. 

10 . 9.1964 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

390 
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1. 1961 yılından bu yana Türkiye'ye ithal 

edilmiş olan traktör ve ekipmanlarının cins, tip, 
model, takatları ile birlikte miktarlarının seneler 
itibariyle, 

2. Bu alet ve vasıtaların gümrük giriş fi
yatı ile gümrük ve sair bilcümle vergilerinin her 
birine isabet eden miktarı tip ve modeller üzerin
den ayrı ayrı, 

3. 1961 den bu yana Türkiye'de monte edi
len traktörlerin cins, miktar, model, takat, mali
yet fiyatı ve serbest piyasada satış fiyatlarının 
neden ibaret olduğu ve hangi firmalar tarafından 
ne miktar monte edilip seneler itibariyle ne mik
tar satıldığı, 

4. Zirai Donatım Kurumunun ithal ettiği 
traktör ve ekipmanlarının 1961 den bu yana se
neler, cins, miktar ve takat itibariyle nelerden 
ibaret bulunduğu, ithal ve satış fiyatlarının ne 
olduğu ve seneler itibariyle adedlerinin ve elde 
edilen kâr miktarlarının neden ibaret bulundu
ğu? 

5. Zirai Donatım Kurumu tarafından mon
te edilen traktörlerin maliyet ve satış fiyatları
nın miktar, cins ve takat itibariyle ayrı ayrı 
gösterilmesine. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 17 . 12 . 1964 

özel Kadem Müd. 1069/107598 
Sayı : Müşavirlik 

Konu : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1964 gün Genel Sekreterlik Ka-

22 . 6 . 1985 O : 3 
nunlar Müdürlüğü 7/561-9557/55689 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, 1961 yılından bu yana Türkiye'ye 
ithal edilen veya Türkiye'de monte edilen trak
tör ve ekipmanlarına dair yazılı soru önergesi 
tetkik edildi, Tarım Bakanlığım ilgilendiren kı
sımlarına ait cevaplarımız aşağıdadır : 

1. 1961 yılından bu yana Türkiye Zirai Do
natım Kurumu tarafından ithal edilen montajlı 
veya demonte traktör ve ekipmanlarının cins, 
tip, model, takat ve adedlerini gösteren (1) nu

maralı cetvel, bunların beherinin gümrük giriş 
fiyatları ile beherine ödenen gümrük vergi ve 
masraflar vasatisini Tl. olarak gösteren (2) nu
maralı cetvel ve demonte ithal olunarak monta
jı Zirai Donatım Kurumu tarafından yapılan 
traktör ve ekipmanların cins, miktar, model, ta
kat, vasati maliyet ve vasati satış fiyatlarını 
gösteren (3) numaralı cetveller ilişiktir. 

2. Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan montajlı olarak ithal edilen traktör ve ekip
manların satış tutarları arasındaki fark 2 516 180 
Tl. dır. Bu miktar bürüt kârı göstermektedir. 
Bunun seneler itibariyle dağılışı 1961 : 1 384 706 
Tl., 1962 : 585 890 TL, 1963 : 124 784 TL, 1964 : 
420 800 Tl. dır. 

Bilgilerine sunulur. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

Cetvel No. 1 
1961 yılından bu. yana Türkiye Zirai Donatım Kurumunca ithal olunan montajlı veya demonte trak

tör ve ekipmanlarının cins, tip, model ve takatları itibariyle miktarları 
Montajlı veya Yıllar itibariyle miktar 

Cinsi, tipi, modeli ve takati demonte olarak 1961 1962 1963 1964 

Fordson Dexta traktör 
32 HP. hidrolikli 
Fordson Süp. Maj. traktör 
51,8 HP. hidrolikli 
Fordson Süp. Maj. traktör 
51,8 HP. hidroliksiz 
Rotovatör 
2 soklu takma pulluk 
3 soklu takma pulluk 
3 soklu çekme pulluk 

Montajlı 
Demonte 
Montajlı 
Demonte 
Montajlı 
Demonte 
Montajlı 

Montajlı 

104 
— 
48 
— 

119 
— 
10 

104 
58 
50 

, 
704 
100 
— 
— 
— 
30 
— 
— 
— 

860 
— 

1 226 
— 

270 
50 
— 
56 
— 

_ 
2 200 

— 
600 
— 
— 

100 
— 
— 

200 
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1961 yılından bu yana Türkiye Zirai Donatım Kurumunca ithal olunan montajlı veya demonte trak 
gümrük giriş fiyatları ile beherine ödenen Gümrük Vergi ve masraflar vasatisi 

1961 1962 196 

Cinsi, tipi, modeli Montajlı veya 
ve takati demonte olarak 

Fordson Dexta traktör 
co 32 HP. hidrolikli 
*' Ford. Süp. Maj. Trak. 
° 51,8 HP. hidrolikli 
»O Ford. Süp. Maj. Trak. 
S 51,8 HP. hidroliksiz 

Rotovatör 
ço 2 soklu takma pulluk 

* 3 soklu takma pulluk 
©i 
W 3 soklu çekme pulluk 

Montajlı 
Demonte 
Montajlı 
Demonte 
Montajlı 
Demonte 
Montajlı 
Montajlı 
Montajlı 
Montajlı 

Gümrük 
giriş 

fiyatı 

12 822 
— 

15 807 
— 

13 787 
— 

4 894 
2 216 
2 472 
3 400 

Ödenen 
vergi ve 

Mas. Vas. 

7 595 
— 

10 193 
— 

8 283 
— 

2 696 
544 

1 628 
2 172 

Gümrük 
giriş 

fiyatı 

12 474 
16 450 

— 
— 
— 

4 890 
— 
— 
— 

Ödenen 
vergi ve 

Mas. Vas. 

— 
8 456 

10 575 
— 
— 
— 

2 677 
— 
— 
— 

Gümrük 
giriş 

fiyatı 

13 125 
— 

14 927 
— 

13 122 
4 994 
— 

2 536 
— 

(M 
00 

I 
s 

1961 yılından bu yana Türkiye Zirai Donatım Kurumunca demonte ithal edilip monte edilen ve mon 
manların cins. miktar, model, takat, vasati malivet ve vasati satış fivatları 

1 9 6 1 1 9 6 2 
Cinsi, tipi, model Montajlı veya Beherinin vasati Beherinin vasati 

ve takati demonte olarak Aded Maliyet Satışı Aded Maliyet Satışı 

1 9 6 
Beherinin 

Aded Malive 

Fordson Dexta traktör Montajlı 
32 HP. hidrolikli Demonte 
Fordson Süp. Maj. hid- Montajlı 
rolikli traktör 51,8 HP. Demonte 
Fordson Süp. Maj. hid- Montajlı 
roliksiz traktör 51,8 HP. Demonte 
Rotovatör Montajlı 
2 soklu takma pulluk Montajlı 
3 soklu takma pulluk Montajlı 
3 soklu çekme pulluk Montajlı 

104 20 417 24 500 — — — 
— — — 220 20 930 25 116 

48 26 000 31 200 100 27 025 32 430 

119 22 070 26 484 — — — 

10 7 590 9 108 30 7 567 
104 2 760 3 312 — — 
58 4 100 4 920 — — 
50 5 572 6 686 — — 

9 080 

974 23 125 

1 214 27 500 

265 24 584 
50 8 063 

56 3 945 
— — 
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T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesi 

5/7531 
Şube remzi ve No. 419 1/87 
Konu: Traktör ve ekipmanları ithali hak

kında : 
10 . 4 . İ965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
" İlgi: l . 11 .. 1964 tarihli 7/561, 9557-55689 
sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ta
rafından Başkanlıklarına verilen yazılı soru öner
gesi gereğince, 1961 yılından bu yana memleketi
mize ithal olunan veya monte edilen traktör ve 
ekipmanları hakkında bilgi verilmesine dair 
tarihi yukarıda kayıtlı emirleri alınmış ve bu 
hususta Tarım Bakanlığı ve Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile te
mas edilerek, elde olunan malûmat ilişikte su
nulan cetvelerde (*) gösterilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 

22 . 6 . 1965 0 : 3 
(*) Cetvelerin bir sureti soru sahibine tak

dim' edilmiş, ancak kesafeti sebebiyle tutanak 
dergisine konulamamıştır. 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı : 9/331 

23 . 12 . 1964 ~ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 1964 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7/561 - 9557/55689 sayılı yazınız : 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
tarafından verilen, Türkiye'ye ithal edilen ve
ya Türkiye'de monte edilen traktör ve ekip
manlarına dair yazılı soru önergesinin Bakanlı
ğımızı ilgilendiren 3 ncü maddesi cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

T. Zirai Donatım Kurumu, Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikaları, Adapazarı 
1961 yılı imalâtı 

Adı geçen kurum bu yıl imalâta başlamamıştır. 
1962 yılı imalâtı 

İmal Fabrika 
edilen Satılan maliyeti 
aded aded Tl. 

Fordson - Dexta 32 HP 
Hidrolikli ve kasnak lı 

A) Fordson - Dexta 32 HP 
Hidrolikli ve kasnaklı 
B) Fordson - Süper Majör 50 HP 
a) Hidrolikli 
b) Hidroliksiz 

A) Fordson - Dexta 32 HP. 
Hidrolikli ve kasnaklı 
b) Fordson - Süper Majör 52 HP. 
a) Hidrolikli 

224 224 18 975 
1963 yılı imalâtı 

972 972 21 072 

1 209 1 209 25 251 
270 270 23 008 

1964 yıh (9 aylık) imalâtı' 
981 981 23 221 23 624 

Fabrika 
satış 

fiyatı 
Tl. 

19 367 

22 492 

26 842 
24 090 

Acenta 
satış 
fiyatı 

Tl. 

— 

— 

— 

Z. Bankası 
kredisiyle 
satış fiyatı 
Lira K 

30 696 

30 696 

38 457 
35 457 

497 497 27 98:i 28 407 

— :i0 696 

m 457 
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Uzel Ticaret ve Sanayi Limitet Şirketi 

1961 yılı imalâtı 
Adı geçen Şirket bu yıl henüz imalâta başlamamıştır. 

Massey - Ferguson D. Lux 
P. E. 35 37 HP. 
Hidrolikli ve kasnaklı 

A) Massey - Ferguson 
D. LuşF. E. 35 44.5 HP. 
Hidrolikli ve kasnaklı 
B) Massey - Ferguson 
M.F. 65 58.5 HP. 
Hidrolikli ve kasnaklı 

A) Massey - Ferguson 
D. LuxF. E. 35 44.5 HP. 
Hidrolikli ve 
Kasnaklı 
B) Massey - Ferguson 
M.F. 65 58.5 HP. 
Hidrolikli ve 
Kasnaklı 

İmal 
edilen 
aded 

Satılan 
aded 

Fabrika 
maliyeti 

Tl. 

Fabrika 
satış 

fiyatı 
Tl. 

Acenta 
satış 
fiyatı 

Tl. 

Z. Bankası 
kredisiyle 
satış fiyatı 
Lira K. 

1 350 1 350 24 453 25 835 

1963 yılı imalâtı 

30 150 31 055 

3 250 3 250 26 542 28 010 32 697 33 708 

850 850 33 182 35 257 
1964 yılı (9 aylık) imalâtı 

1 350 1 350 27 779 29 019 

1 500 1 500 35 324 36 365 

40 877 42 141 

34 220 
32 335 

43 513 
41 117 

35 279 
33 335 

44 861 
42 389 

M. M. Türk Traktör Ziraat Makinaları A. Ş. 
1961 yılı imalâtı 

A) M. M. 445 Model 50 HP. 
a) Çekili 

A) 

B) 

A) 

B) 

C) 

M. 
a) 
b) 
c) 

M. 445 Model 50 HP. 
Çekili 
Kasnaklı 
Hidrolikli 

411 R Fiat 40 HP. 
Hidrolik ve kasnaklı 

M. 
a) 
b) 
c) 
M 
a) 
b) 
c) 
d) 

M. 445 Model 50 HP. 
Çekili 
Kasnaklı 
Hidrolikli 

.M. 60 Model 69 HP. 
Çekili 
Kasnaklı 
Hidrolikli 
Hidrolik ve kasnaklı 

411 R Fiat 40 HP. 
Hidrolikli ve kasnaklı 

682 582 
1962 yılı 

705 718 
24 11 

127 89 

180 180 
1963 yılı 

809 811 
18 19 

166 146 

23 23 
10 9 
15 1 
2 — 

806 770 

23 963 
imalâtı 

22 179 
23 218 
28 412 

24 150 
imalâtı 

22 744 
23 396 
29 042 

45 050 
47 480 
57 030 
58 580 

22 410 

29 750 

29 750 
31 570 
37 100 

27 350 

29 750 
31 570 
37 100 

59 100 
62 290 
74 800 
76 860 

27 350 

32 725 

32 725 
34 667 
40 810 

33 060 

32 725 
34 667 
40 810 

66 960 
70 574 
84 748 
87 082 

33 060 

33 665 85 

33 707 
35 706 
42 034 

35 500 

33 707 
35 706 
42 034 

— 
— 
— 

35 500 
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1964 yılı (9 aylık) imalâtı 

A) 

B) 

M. 
a) 
b) 
c) 

b) 
c) 
d) 

M. 445 Model 50 IIP. 
Çekili 
Kasnaklı 
Hidrolikli 

M. M. 602 Model G9 HP. 
a) Çekili 

Kasnaklı 
Hidrolikli 
Kasnaklı ve hidrolikli 

C) 411 R Fiat 40 HP. 
Hidrolikli ve 670 kasnaklı 

D) 513 R Fiat 60 HP. 
Hidrolikli ve kasnaklı 

Cetveller hakkında açıklamalar 

1. Montaj Sanayii Talimatı yürürlüğe gir
dikten sonra traktör imal fabrikalarının çeşitli 
tip ve güçlerde traktör imalinden sarfınazar 
ederek en çok tutunan ve aranan bir tipte ima
lât yapmayı kararlaştırmış oldukları yapılan son 
etüdler esnasında müşahede edilmiştir. 

2. Cetvellerin tetkikinde, aynı tip ve marka 
traktörün seneler itibariyle maliyet fiyatında 
değişmeler olması; menşe memleketlerde fiyat
ların değişmesinden, bu müddet içinde gümrük 
vergilerinde yapılan değişikliklerden, ithal reji
minin ithalâtı güçleştirici tedbirleri aynı za
manda imalâtçıların fazla traktör imali maksa-
diyle kotadan almış oldukları dövizlere paralel 
olarak liberasyondan istifade miktar ve nisbe-
tinden neşet etmektedir. 

3. Müşteriye satışlar, acentalar vasıtasiyie 
yapıldığından, fabrika satış fiyatları alıcı için 
bir mâna ifade etmeyip, fabrikaların acentalar-
la anlaşmalarına göre her traktörde fabrika kâ
rını göstermektedir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Zonguldak olaylarında ölen iki işçiyi kimin öl
dürdüğüne ve ateş emrinin kimin verdiğine da
ir soru önergesi ve İçişleri Bakanı İsmail Hak
kı Akdoğan'ın, yazılı cevabı (7/696) 

İmal 
edilen 
aded 

315 
40 
94 

30 
— 
— 
— 

670 

55 

Satılan 
aded 

289 
6 

64 

2 
1 

12 
1 

705 

55 

Fabrika 
maliyeti 

Tl. 

23 420 
24 343 
29 363 

49 160 
47 480 
57 030 
58 580 

23 480 

32 660 

Fabrika 
satış 

fiyatı 
Tl. 

29 750 
31 500 
37 100 

59 100 
62 290 
74 800 
76 860 

27 900 

39 000 

Acenta 
satış 
fiyatı 

Tl. 

32 725 
34 725 
40 810 

66 960 
70 574 
84 748 
87 082 

33 060 

49 750 

Z. Bankası 
kredisiyle 
satış fiyatı 
Lira K 

33 707 
35 706 
42 034 

— 
— 
— 
— 

35 500 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun yazılı olarak Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygiylc arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Adnan Aral 

Zonguldak olayları sebebiyle Çalışma Ba
kanının 16 . 3 . 1965 günü Millet Meclisinde 
gündem dışı yapmış olduğu konuşmada iki iş
çinin öldürülmesi izah olunmıyarak bir mühen
disin ağır surette yaralanması ile dispanserin 
tahribi hususları teferruata inilerek beyan olun
muştur. Anayasanın 132 nci maddesinin açık 
hükmüne rağmen Bakan konuşmasında bâzı 
kimseleri ithamdan çekinmemiştir. Bu suretle 
iki işçinin ölümü açıklığa- kavuşmamıştır. 

Bu sebeplerle; 
1. Ölen işçiler Mehmet^ Çavdar ve Satılmış 

Tepo'yi kim öldürmüştür? Ateş etme em
rini kim vermiştir? 

2. İşçilerdeki ölümü husule getiren yaralar 
kaç tanedir? Bu yaraları husule getiren âletler 
nelerdir? Ölüleri muayene eden tabibin müta
lâasına, mahallinde icra kılınan keşfe göre si
lâhlar kaç metre mesafeden patlamıştır? 

3. Olayı mütaakiben Devlet Radyosu ile 
vaka mahalline giden Bakanların basma inti
kal eden beyanlarına göre ölümün kazaen vu
kua geldiği bildirilmiştir. Akşam Gazetesinde 
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çıkan Mehmet Çavdar'ın cesedinin sarılı oldu- I 
ğu battaniyenin üzerinde üç mermi kovanı var
dı. Patlayan üç kurşunun kazara olarak tavsi
fini mümkün kılan sebepler nelerdir? Kazaen 
olmuşsa olay nasıl cereyan etmiştir? 

4. Kanunsuz bir yürüyüş ve grevi dağıt
mak için topluluğa ateş açılmasına yetki veren 
kanım var mıdır? Bu kanunun madde numa
rası nedir? 

5. Mahallî mülkiye âmiri olayların çıktığı 
andan bitimine kadar ne gibi tedbirler almış
tır? Hükümete olayları ne şekilde duyurmuş, 
Hükümet ne gibi talimat vermiştir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. D. 2 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, önergesi Hk. 

2 5 . 5 . 1 9 6 5 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 3 . 1965 gün ve Kanunlar ve Ka
rarlar Tetkik Dairesi 77 - 51/1254 sayılı yazı: I 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Adnan Arar
ın, Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu Zon
guldak'ta vukua gelen olaylarla ilgili 18.11.1965 
günü yazılı sorularına bu konuda yaptırılmak
ta bulunan adlî tahkikat sonuçlandıktan sonra 
cevap verilebilecektir. 

Bugün elde mevcut malûmata daya'narak 
yapılacak izahın, devam eden tahkikata tesiri 
olabileceğini üstün saygılarımla arz ederim. 
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28 . 3 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İç ve Dışişleri 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

Şinasi Osm a, 
5 Mart 1965 tarihinde, İtalya'nın Brendisi 

Limanından, Kıbrıs adlı bir Rum gemisiyle Tür
kiye'ye gelmekte olan Düzce 'li Sadi Kuyumcu 
isimli genç bir Türk evlâdının insanlığa sığını-
yacak bir tutum ve davranışla öldürüldüğü, bu 
hunharca cinayete intihar süsü verilmek için de 
Pire Limanında gizlice otopsinin yapıldığı ma
lûmunuzdur. 

Binaenaleyh, bu durum karşısında; 
1. Hiçbir sebep yokken seyahat masuniyeti 

de bir tarafa itilerek masum bir insanın câniyane 
öldürülmesinden sorumlu bulunan Kıbrıs adlı 
Hum. gemisi mesulleri hakkında beynelmilel te
amüllere göre ne yapılmıştır? Veya ne yapılması 
düşünülmektedir ? 

2. Devletlerarası hukuka göre yabancı bir 
memlekette ölen bir şahıs üzerinde ailesinin veya 
mensubolduğu milletin salahiyetli bir mümessili 
bulunmadan veya müsaadesi alınmadan otopsi 
yapılabilir mi? 

3. Yine Devletler hukukuna göre yabancı 
bir memlekette otopsi yapılan bir ölünün, ölüm 
sebebini ortaya çıkartacak en mühim uzuvları 
(beyin, dil, boğaz, mide ve ciğerleri) çıkarıla
rak yerine saman doldurulması doğru mudur? 

4. Türk Adlî Tabipliğinin düşmanca bir 
davranışla öldürüldüğünü tesbit ederek rapo
runu verdiği bu ölüm hâdisesi hakkında ne ya
pılması düşünülmektedir. 

T. O. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 4. A - 2. 41934 - 5319 
Konu : Sadi Kuyumcu Hk. 

40632 7 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 31 Mart 

1965 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7-702/10915-
62621 sayılı yazıları. 

Kıbrıs isimli yolcu gemisi ile Türkiye'ye 
gelmekte iken, Pire limanı açıklarında gemiden 

İçişleri Bakam 
1. Hakkı Akdoğan 

3. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
Kıbrıs adlı Rum gemisiyle Türkiye'ye gelmekte 
iken öldürülen Sadi Kuyumcu isimli gencin, öl
dürülmesinden sorumlu bulunan gemi mesulleri 
hakkında ne yapıldığına dair yazılı soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ve Dı
şişleri Bakan Vekili Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Süleyman Demirel'in yazdı cevapları 
(7/702) 



M. Meclisi B : 132 
atlamak suretiyle boğularak öldüğü ve ölümü
nün şüpheli görüldüğü anlaşılan Sadi Kuyum
cu adlı vatandaşımızla ilgili her türlü muame
leler Dışişleri Bakanlığımız ile Adalet Bakan
lığımız tarafından yürütülmektedir. 

Bu sebeple, adı geçenin ölümü ile ilgili ola
rak izmir Milletvekili Şinasi Osma tarafından 
verilen yazılı soru önergesine Dışişleri Bakan
lığımızca lüzumlu cevap verilmektedir. 

Bilgilerine saygiyle arz ederim. 

İsmail Hakkı Akdoğan 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Konsolosluk Dairesi Gn. Md. 
ve Muh. Hıik. 
521.983 - 34 

Ankara 14. 5.1965 

Konu : Kıbrıs vapurunda ölen Sadi Kuyum
cu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 Mart 1965 tarihli ve 7/702 10915-

G2621 sayılı yazıları. 

Sadi Kuyumcu adlı vatandaşımızın ölümü 
ile ilgili olarak İzmir Milletvekili Sayın Şinasi 
Osma'nın yazılı soru önergesi cevabı ilişiktir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Demirci 

İzmir Milletvekili Sayın Şiııasi Osma'nm yazılı 
soru önergesi cevabıdır 

Atina - Pire Başkonsolosluğundan alınan 
5 Mart tarihli bir telgrafta Türk pasaportu 
hamili 1935 doğumlu Sadi Kuyumcu isimli va
tandaşın 6 Mart sabahı saat 5 te Pire Limanına 
varması beklenen Kıbrıs bandıralı «Kıbrıs» yol
cu gemisinden denize atlıyarak vefat ettiği Pi
re Liman İdaresinin işarına atfen bildirilmiştir. 

6 Mart tarihli ek telgrafta «Kıbrıs» vapu
runun Pire Limanına yanaşırken konsolosun 
hazır bulunduğu, Başkonsolosun da öğle üzeri 
bizzat morga giderek naşı gördüğü ve bilâhara 
Pire Liman Dairesi Reisi ile tahkikat konusunu 
görüştüğü bildirilerek hâdisede geyritabiî gö
rülen aşağıdaki noktalar üzerinde durulmuş
tur. 
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a) Mütevefanm seyahatinin anormal sey

ri : Brendizi - Pire - Lima sol - Hayfa ve tekrar 
Limasol üzerinden Pire. 

b) Sadi Kuyumcu'nun suya atlamadan bı
raktığı türkçe mektup. Mektuptan edinilen in
tiba mumaileyhin asabi bir buhran geçirmiş bu
lunduğudur. 

Keyfiyet derhal ilgili makamlarımıza inti
kal ettirilmiş ve durumdan mütevefanm aile
sine telgrafla bilgi verilmiştir. Diğer taraftan 
naşm Türkiye'ye nakli için gerekli tahsisat gön
derilmiş, ölüm sebepleri hakkında ilgili ma 
kamların raporunun gönderilmesi ve mütem
mim bilgilerin işarı Başkonsolosluğumuzdan is
tenmiştir. 

Mütevefanm naşı Ege vapuru ile 16 Mart 
tarihinde İstanbul'a varmıştır. 

Pire Liman Dairesi tarafından Başkonsolo
sumuza tevdi olunan şahit ifade zabıtları ile 
gemi jurnali suretinin tetkikinden ifadelerin 
biribirini tuttuğu, Kuymneu'nun anormal bir 
insan olduğu, gerekli vizeleri olmadığından 
Kıbrıs ve Hayfa'ya çıkarılmadığı ve seyir ha
lindeki gemiden denize düştüğü veya atladığı 
noktalarında birleştiği, adlî tabip raporundan 
da ölümün boğulmadan ileri geldiği anlaşılmış, 
Yunan makamlarınca mütevefanm naaşı üze
rinde mahalî Başkonsolosluğumuzun malûmatı 
tahtında otopsi yapıldığı öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan Türkiye'ye gelen cesedin 
adlî muayeneye tâbi tutulduğu, ancak müteve
fanm ahşası tamamen boşaltılıp tahnidedildi-
ğinden ve suç delillerini gösterecek harici bir 
emare bulunmadığından ölüm sebebinin tesbi-
iine imkân hâsıl olmadığı İstanbul C. Savcılı
ğının işarına atfen Adalet Bakanlığından bil
dirildi. 

Bu arada mezunen Ankara'ya gelen Ati
na - Pire Başkonsolosu m ütevefaya ait evrakı 
muhtevi bir zarfı 20 Nisan 1965 günü Bakan
lığımız alâkalı dairesine bizzat teslim eylemiş, 
Yunan adlî makamlarının ölüm olayı ile ilgili 
nihai raporu henüz tevdi etmediğini ifade et
miştir.. 

İçinde mütevefanm denize atlamadan az ev
vel yazdığı anlaşılan mektubun fotokopisi de 
bulunan evrak, gerekli incelemelerde bulunmak 
üzere Adalet Bakanlığına ulaştırılmıştır. 
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Öte yandan ölüm tahkikat raporu ve- müte-

vefanın iç uzufları ile bunların muayenesine 
dair olan belgelerin Yunan Dışişleri Bakanlığı 
aracı ile temin olunması Atine Büyükel
çiliğimizden istenmiştir. 

Bu suretle, halen tahkik safhasında bulu
nan Sadi Kuyumcu'nun ölümü olayı hakkında 
henüz bir hukukî tavsif yapmak mümkün ola
mamaktadır. 

4. — Konya Milletvekili Kadircan Kafh'nm, 
bâzı turistik yolların bakımının neden ihmal 
edildiğine dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/714) 

21.4. 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Turistik yollar hakkındaki ilişik yazılı soru
mun Başbakanlığa ulaştırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

21 . 4 .1965 

T. C. Başbakanlığı 
Ankara 

Hükümet tarafından turizmi geliştirmek için 
yatırımlar ve propaganda yaparken bir taraftan 
da yolları bakımsız bırakmak suretiyle bu gay
retleri bizzat verimsiz kılmaktadır. Şöyleki: 

A) Dinar'dan Denizli'ye kadar uzanan yol; 
B) Söke'den sonra Milet ve Didim'e kadar 

olan yol; 
C) İzmir'le Balıkesir ve Bursa arasındaki 

yol; 
D) Afyon Karahisar'ın, 40 kilometre Öte

sinden Burdur'a kadar olan yol; 
E) Afyon Karahisar'la Sandıklı arasında

ki yol; 
F) Yerköy ve Sivas arasındaki yol; 
G) Sorgun ve Zile arasındaki yol çok bo

zuktur, yer yer çukurlar vardır. Bu yüzden mo
torlu araçların bâzı kısımları kırılmakta, erken 
eskime sebebiyle millî servet heba olmaktadır. 
Turistleri yurdumuza geldiklerine pişman ede
cek kadar bezdirmektedir. 

1. Bu yolların bakımı niçin ihmal edilmek
tedir? 

2. İhmali yapanlar hakkında niçin gereken 
işlem yürütülmem ektedir? 
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3. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Bayın

dırlık Bakanlığı arasında işbirliği yapılmak ge
rekmez mi? 

Bu durum ve sorular hakkında acele ve yazılı 
olarak cevap verilmesi için ilgililere emir veril
mesini saygiyle rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/814 
Konu : Konya Milletvekili Kadircan Kafh'

nm yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 4 . 1965 gün ve 7 - 714/11076-63496 

sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Kadircan Kaflı tarafın
dan bâzı turistik yolların bakımı ile ilgili olarak 
Başbakanlığa tevcih edilen sorulara Başbakan 
adına sunduğum cevaplar aşağıya dercedilmis
tir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Başbakan Adına 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

Uygun vasıfta karayollarına sahibolmanın 
yurt kalkınmasına, türlü yönlerden, önemli şe
kilde tesir edeceği muhakkaktır ve bu konuda 
henüz karşılamaya muvaffak olamadığımız bü
yük ihtiyaçlarımız bulunduğuna inanmaktayız. 
Diğer taraftan, Yüce Meclisin bu hizmetler için 
bütçede tahsis edebileceği ödenek bu ihtayaç-
ları tam olarak karşılıyabilecek seviyede olma
dığından faaliyetlerimizi yurdumuzun malî im
kânlarına mütenasip bir şekilde tanzim etmek 
ve bu bakımdan bâzı işlerin gerçekleştirilmesi
ni gelecek yılların programlarına almak mec
buriyetindeyiz. 

Sayın Kadircan Kafh'nm belli yolların du
rumlarına ait sorularına gelince: 

a) Aydın hududu - Denizli - Dinar yolu 
1965 yılı onarını programına alınmıştır. Yolun 
1966 yılı sonuna kadar asfaltlanarak tamam
lanmasına çalışılacaktır. 
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b) Söke - Milet - Didim yolu, normal ba

kım imkânları nisbetinde ıslâh edilecektir. 
c) İzmir - Balıkesir - Bursa yolunun Bursa 

Karacabey arası 1965 yılında küçük çapta ona
rılacak, yolun tam olarak ıslâhı ise gelecek yıl
larda ele alınacaktır. Bu yolun tamamı bakım 
altındadır ve normal bakım imkânları nisbetin
de ıslâhına çalışılmaktadır. 

d) Afyon - Burdur yolunun Afyon - Di
nar ve Baladız - Burdur kesimleri 1965 yılı 
onarım programına dâhildir. 

e) Afyon - Sandıklı yolunun normal ba
kım imkânları nisbetinde ıslâhına çalışılmak
tadır. 

f) Yerköy - Yozgat - Sivas yolunun Yer
köy - Yozgat kesimi 1965 yılı yapım progra
mındadır. Bu kesim 3 yıl süreli bir programla 
standart yol haline getirilecektir. Yolun geri 
kalan Yozgat - Sivas kesiminin normal bakım 

22 . 6 . 196Ö 0 . 3 
suretiyle iyi halde bulundurulmasına çalışıl
maktadır. 

g) Sorgun r- Çekerek ve Turhal - Zile - Çe
kerek yolları 1965 yılı onarım programına alın
mış olup onarım 3 yıl içinde tamamlanacaktır. 

1. Yukarda sayılan yolların bütçe ve ma-
kinalı vasıta imkânlarımızın müsaadesi nisbe
tinde bakımları yapılmakta olup ihmal söz ko
nusu değildir. 

2. Çalışmalar bütçe ve makinalı vasıta 
imkânlarımıza tâbi olduğundan ihmali görülen 
personel yoktur. Şiddetli bir kıştan henüz çı
kılmış olduğu ve yağışların bâzı kesimlerde de
vam ettiği göz önünde bulundurularak görevli 
personelimizin her türlü gayretin üstünde ça
lışması ilgililere tekrar duyurulmuştur. 

3. Turistik yollar konusunda Bakanlığı-' 
mız Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile sıkı bir 
işbirliği halindedir. 
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Devlet Memurları kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ANKARA 
Raif Aybar 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Onhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 

BtLECtK 
Sadi Binay 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 

Üye sayın : 450 
Oy verenler : 58 

Kabul edenler : 52 
Reddedenler : 5 
Çetdnserler i 

Oya katılnuyanlar : 377 
Açık üyelikler 15 

[Kabul edenler] 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Adnen Şenyurt 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ratip Tatar Burak 
Orhan Eyüboğflu 
Fehrettin Kerim Gökay 
XXI Ji IU1 w U v / l l 

Sahabettin Orhon 
ismail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
İhsan Gürsan 
Kadri özek 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Necmettin Akan 
Sırrı öktem 

KONYA 
İrfan Baran , 

MALATYA 
Mehmet Dolikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
fînver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaeğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zekâ Oktay 

[Çekinser] 
BURSA 

Hikmet Akalın 

[Oya kattlmvymlar] 
Kasım Gülek 
Ahmet KJaramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçülk-
tepepınar 

Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Hamit Kiper < 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Nazmi ökten 

URFA 
Oiman Ağan 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz (t.) 
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Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Ve! Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan j 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan | 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Bcevit 
Mustafa Kemal Brkovan 
MuMis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabdt Osman Avcı | 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evüyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar (İ.) 
Halit Rıza Ünal 

BITLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal •• 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettîn Çanga 
ibrahim Öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin *- , 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türfkel 
Ziya Uğur 
tsmaü Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi tmceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan (İ.) 
Yusuf Azizoğlu ,(!•) 
Recai îskenderoğlıı (B.) 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal . 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil (i.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaoa 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canboiait 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Maviıtan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettin Erkmen 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (t.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
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Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
GShad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Deaniray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (t.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şina#i Osana 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenE 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu r 

KAYSERİ 
Abdülhalim Ara* 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
»Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun (t.) 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil öamen 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin ' 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Seasai Sarpaşar 
Sadrettin Toalbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
(t) 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
TaDât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ihsan Tekinailp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürfk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirköy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehiivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yıiknaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem AMcan 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoglu 
Fevzi Ceylân (I.) 
Bahri Cömert 
Kâmran EvliyAoğîn 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç (t.) 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (I.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tarı 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çeltelkli 
ibrahim Göker 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 
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Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (t.) 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKÎRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

M. Meçlisi B : 132 
Mehmet Kazova (î.) 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu (î.) 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şeker Ağanoğln (İ.) 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELÎ 
E'ethi Ülkü 

22 . 6 . 1965 O : 3 
^ahap Kı§oğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğla 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüc*ebilgin 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
tamir 

[Açık üyelikler] 
Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 2 

15 

» € » - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
132. BİRLEŞİM 

22 . 6 . 1965 Sah 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu-
nun, istanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
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dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
tzmir Üyesi.İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından 
TürMye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 ta
rihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişik olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/862) (S. Sayısı: 1012) [Da 
ğıtma tarihi: 16 . 6 . 1965] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 .1965] 

4. — Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan 
ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Ta
mir Fabrikası tamirhanesine ait bir kerpiç de
po ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 
25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meydana ge
len 515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları (2/820) (S. Sayısı: 981) [Dağıtma 
tarihi; 1 . 6 . 1965] 

5. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Mar-
tonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/676) (S. Sayısı: 
720) [Dağıtma tarihi: 23 . 6 . 1964] 

6. — istanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hizmet gören Musta
fa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/742) (S. Sayısı: 999) 
[Dağıtma tarihi: 12. 6 . 1965] 

7. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

8. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı: 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7.5.1964; 12.5.1965] 

9. — 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] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963] 

11. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

12. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

13. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 



dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

14. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi haklımda kanun 
tasarısı ve Maliye ve İçişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1965] 

15. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

16. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. 0. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

18. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

19. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965] 

20. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 .5 .1965] 

21. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

22. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

23. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31 . 3 .1965] 

24. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, tdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek-



lifleri ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

25. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 ncî maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 26. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

27. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıllı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

28. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

29. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 .1963] 

30. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir, Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 

il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1965] 

31. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

32. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanllığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis

yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

34. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6.1965] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 
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Dönem : 1 
Toplanü : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti 
tarafından Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişik olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Ticaret, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1 /862) 

T. a 
Başbakanlık 25 . 5 .1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/131/2201 

Millet Meclisi Başkanflıgına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 5 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu 
Heyeti tarafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Ey
lül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin ola
rak kabul edilen metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. * *:" 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başbakan 

G E R E K Ç B 

1. Yüksek malûmları olduğu üzere, 12 Eylül 1963 te imzalanıp 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlü
ğe giren Ankara Anlaşması, memleketimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında, hazırlık, geçiş ve 
son dönemler içerisinde, gümrük birliği voliyle ekonomik bir birleşmeyi hedef tutmaktadır. 

Bu dönemler boyunca, Taraflar, bir yandan gümrük birliğini gerçekleştirirken öte yandan eko
nomik politikalarını ahenkleştirecekler ve, Anlaşmanın 27 nci maddesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye 
ve topluluğun birbirini karşılayan müesseseleri arasında temas ve iş birliğinin kurulmasını Bağlıyacak
lardır. 

Ancak, mezkûr maddenin ikinci fıkrası uyarınca, bu temas ve iş birliği, hazırlık dönemi süresin
ce, yalnız Türk ve Avrupa Parlâmentoları arasında kurulacak ilişkilere inhisar edecektir. 

2. Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasını uygulama alanına koymak amaciyle, 
Avrupa Topluluklarının demokratik bir istişare organı mahiyetinde olan, Avrupa Parlâmentosundan 
bir heyet, 20 - 27 Nisan 1965 tarihlerinde memleketimizi ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden seçilen mukabil bir heyetle, iki Parlâmento arasında kurulacak temas ve iş birliğinin temel 
prensiplerini tesbit eden bir belgeyi müzakere etmiş ve imzalamıştır. 

3. Bir giriş bölümü ve beş maddeden müteşekkil bu belgede kabul edilen esaslara göre, Türk ve 
Avrupa parlâmentolarından seçilecek 15 er üyeden mürekkep bir eşit üyeli Komisyon kurulacak
tır. 
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Komisyonun görevi, Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye ilişkilerinden doğan bütün meselele

ri, özellikle, Ortaklık Konseyinin kendisine sunabileceği yıllık bir raporu esas alarak incelemektedir. 
Komisyon, biri Türkiye'de biri de Avrupa Parlâmentosunun veya organlarının toplantı mahalle

rinde olmak üzere, yılda iki toplantı akdedecektir. 
Mezkûr belgede, ayrıca, Komisyonun Başkanlığı, sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesi ve Ko

misyonun kuruluşunun ilânı ile ilgili konular da düzenlenmiştir. 
4. Eşit Üyeli Komisyon, yukarıda arz edilen çalışma düzeni içinde, Ortaklık Anlaşmamızla ilgi

li birçok meselenin yapıcı ve olumlu bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olacaktır.. 
öte yandan, Ortaklığın karar organı olan Ortaklık Konseyinin ve Komitelerinin çalışmalarının 

- yıllık raporlar şeklinde - bu Komisyonun ve dolayısiyle Türk ve Avrupa Parlâmentolarının bilgi
sine sunulması Ortaklık münasebetlerimiz çerçevesinde demokratik murakabe unsurunun gerçekleşme
sini sağlıyacaktır. 

Tesis edilecek temas ve iş birliğinin diğer bir faydalı yönü do, Avrupa Parlâmentosunun, Avrupa 
Birliği hareketleri içinde olduğu kadar mensup bulundukları ülkelerin de iç ve dış politikalarında söz 
sahibi olan, üyelerinin Türkiye'nin problemlerini bizzat Türk Milletinin temsilcilerinden öğrenme
lerine; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de Avrupa Ekonomik Topluluğunun meselelerini ve 
gelişmesini pek yakından izlemelerine imkân vermesidir. 

Bu açılardan mütalâa edildiği takdirde, Eşit Üyeli Parlâmentolararası Komisyonun kuruluşunun, 
toplumumuzun gelişmesini ve geleceğini derinden etkiliyecek olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
Ortaklığımızın ilerlemesi yolunda çok önemli bir merhale teşkil edeceği şüphesizdir. 

tlişik kanun tasarısı «Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tara
fından Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarih
li Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edi
len metin» in onaylanmasını temin maksadiylc hazırlanmıştır. 

Onaylanmasının, uygun bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek takdirlerine sunu
lur. 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 26 . 5 . 1965 

Esas No. : 1/862 
Karar No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye -Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaş
masının 27 nci ^maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumuzda görüşüldü. 

Yapılan müzakereler neticesinde tasarının aynen kabulüne ve havalesi gereğince Gümrük ve 
Tekel Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Bu teklif sözcüsü 
İstanbul Bursa İstanbul Urfa 

V. özarar Z. Uğur A. Yazgan O. Ağan 
Ordu 

A. Topaloğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1012 ) 
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Ğjönırük ye Ştekel Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/862 
Karar No. : 5 

26 . 5 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Tüııkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaikbk yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaş
masının 27 nei maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumuzda tetıkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen hususlar Komisyonumuz tarafından da yerinde 
görüldüğünden adı geçen tasarı aynen kabul edilmiştir. 

i Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyuralmaık üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

. Başkan Kâtip 
Kars Bitlis İstanbul İzmir 

N.Akan N. Giray A. Yazgan Z. Harikan 
Tokat Afyon. K. 

M. Kazova H. Nur Baki 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/862 
Karar No. : 25 

3.6. 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaş
masının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tümü üzerinde yapılan etraflı müzakereler neticesinde, gerekçede (belirtilen sebepler, Komis
yonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmigtir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi ıb uyuru! mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Kocaeli 

N. Erim 

Eskişehir 
E. G. Sakarya 

Başkanvekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

İstanbul 
8. Sarper 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sözcü 
Denizli 

Â. Şokoğlu 

İstanbul 
F. K. Gökay 

Sivas 
G. Sarısözen 

İmzada bulunamadı. 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

§. Osma 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 1012) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/862 
Karar No: 79 

15.6.1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâ
mentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına iliş
kin olarak kabul edilen metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ilgili Hükü
met temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Gümrük Birliği yoliyle memleketimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında hazırlık, geçiş ve 
son dönemler olarak birleşmeyi hedef tutan anlaşma 12 Eylül 1963 te imzalanıp, 1 Aralık 1964 te 

yürürlüğe girmiştir. 
20 - 27 Nisan 1965 tarihinde Avrupa Parlâmentosundan bir heyet T. B. M. Meclisince seçilen bir 

heyetle iş birliğinin esaslarını Türkiye'de tesbit etmişlerdir. 
Kurulacak Komisyona seçilecek üyelere ve Komisyonun yapacağı çalışmalara mütedair Anlaşmanın 

onaylanmasının ekonomik kalkınmamızda memleketimizin hayrına olacağına inanan Komisyonumuz da 
tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Sakarya Nevşehir Ankara 

/ . Sezgin N. Boyar A. B. Numanoğlu M. Ete 

Aydın 
0. Apaydın 

imzada bulunamadı 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
E. K. Aybar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Mardin 
Ş. Aysan 

Bursa 
A. Türkel 

istanbul 
M. Güven 

Rize 
E. Y. Akçal 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 

Çanakkale 
Ş. inan 

imzada bulunamadı 
izmir 

N. Kürşad 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1012) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile Av
rupa Ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin onaylan

masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli 
Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul 
edilen metin» in onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. H. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
§. înal 

Dışişleri Bakanı 
H. İşık 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

S. Demirel 

Adalet Bakanı 
/. Baran 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Millî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam G-ümrük ve Tekel Bakanı 
F. Sükan A. Topaloğlu 

Çalışma Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

22 . 5 . 1965 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

İçişleri Bakanı 
/ . H. Akdoğan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Trz. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
ö. Z. Dorman R. Iskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. öztürk' 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1012 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 

ve 

Avrupa Parlâmento Heyeti 
Tarafından 

Türkiye-ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan 12 Eyflül 1963 tarihli An
kara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 

metin 

22 Nisan 1965 te Ankara'da bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ile Avrupa 
Parlâmentosu Heyeti; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli An
kara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerini incelemiş olarak; 

Ortaklığın, Ankara Anlaşmasında Öngörülen üç merhale boyunca tedrici gelişmesini sağlamak 
ve Ortaklık Konseyinin çabalarını teşvik etmek ve desteklemek için iki Parlâmento arasında sıkı bir 
iş birliğinin gerekli olduğuna inanarak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa Parlâmentosu arasında mümkün olduğu kadar sıkı bir 
iş birliğinin sağlanması arzusu ile hareket ederek; 

Türkiye'nin Topluluğa üye olma istek ve yönelişini, anılan Anlaşma ile konulan eşit temsil ilke
sini ve Avrupa Parlâmentosunun 27 Kasım 1963 tarihli Kararını da göz önüne almış bulunarak; 

Kendi Parlâmentolarına aşağıdaki hususları sunmayı kararlaştırmışlardır : 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinden onbeş üye ve Avrupa Parlâmentosundan onbeş üyeden 

ibaret bir Eşit Üyelik Komisyon kurulacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden üyeler, yürürlükte olan Türk mevzuatına uygun ola

rak, Millet Meclisinin her seçim dönemi başında, bu dönem süresi için seçileceklerdir. 
Avrupa Parlâmentosunu temsil eden üyeler, anılan Parlâmento tarafından kabul edilmiş kural 

ve usullere uygun olarak seçileceklerdir. 
2. Komisyonun görevi, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerinden doğan bü

tün sorunları, - özellikle - Ortaklık Konseyi tarafından kendisine sunulabilecek bir raporu esas ala
rak, görüşmektedir. 

3. Komisyon, birleşimlerini, esas itibariyle, yılda iki kere ve sırasiyle bir defa Türkiye'de, bir de
fa da Avrupa Parlâmentosunun veya organlarının toplandığı şehirlerden birinde akdedecektir; Ko
misyon Başkanlığı, sırayla, Türk Parlâmentosu üyelerinden biri ve Avrupa Parlâmentosu üyelerin
den biri tarafından yapılacaktır. 

4. Türk Parlâmentosunun ve Avrupa Parlâmentosunun Genel Sekreterleri, Komisyon Sekreter
liğinin faaliyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri beraberce kararlaştıracaklardır. 

5. îşbu metin, Büyük Millet Meclisinin ve Avrupa Parlâmentosunun tasvibine ve tasvipten sonra 
Ortaklık Konseyinin bilgisine sunulacaktır. 

Ankara; 22 Nisan 1965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti : Avrupa Parlâmentosu Heyeti : 

Mehmet ÖZGÜNEŞ Edoardo BATTAGLIA 
Nuri BAYAR Julien BRUNHES ••'.' 
Sinan BOSNA Edoardo MARTINO 
A. Hikmet GÜNER Anton STARCH 
ihsan ÖNAL Van der GOES Van NATERS 
Fethi TEVETOĞLU August de BLOCK 
Safa YALÇUK Kari BERGMANN 
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Suphi BATUR Giorgio BRACCESI 
Fethi ÇELÎKBAŞ J. W. Van HULST 
Muhlis ETE Christian de la MALENE 
Enis KANSU Hans J. KLINKER 
Coşkun KIRCA 
Enver KÖK 
Kemal ATAMAN 
Sırrı ÖKTEM 

Başkanlar 

Turhan FEYZÎOĞLU Jean DUVIEUSART 

)>m<t 
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Dönem : 1 Û O O 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : ÎJÖÎJ 

İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Sava
şına iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa 
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi 

ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2 /742) 

12 . 11 . 1964 

T. B. M. M. Sayım Başkanlığına 

İlişikte sunduğumuz gerekçe ve kanun teklifinin muameleye konmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

İstanbul Bursa • Samsun 
C. Baban C. Perin N. Ceritoğlu 

GEREKÇE 

Halen Bakırköy Sakızlı Yalı Sokak No. : 27 de oturtan ve Millî Mücadele bidayetinden İz
mir'e girinceye kadar gerek isyanlarda gerekse casus yakalamakta Millî Hükümet kuvvet
lerine İpsiz Recep ve Ali Kaptan çeteleri içinde yardımcı olan ve Çerkez Etem isyanı sırasında 
merhum Atatürk'ün yaveri merhum Salih Bozok'un emirleriyle Selânikli Köso Osman ile Bin
başı Manastırlı Faik Fikri Sipaihioğlu'nun müfrezesini takviye edip ilk Büyük Millet Meclisi 
muhafız gönüllü müfrezesinde görev alan ve bu müfrezede milis subayı olarak bulunan ve bu
gün için bakacak kimsesi bulunmadığından ilerlemiş yaşında yardıma muhtaç bir durumda bu
lunan 1307 doğumlu Cclâloğlu Mustafa Konur'a emsallerinden farklı ve üstün hizmetleri dolayı-
siyle işbu kanun teklif edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyona 29 . 1 . 1965 
Esas No. : 2/740 
Karar No. : 46 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve iki arkadaşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsalle
rine nazaran üstün hizmet gören, Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçedeki sebepler. Komisyonumuzca <ln uygun bulunarak maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 
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1 nei maddedeki 500 lira 350 lira olarak, 2 ve 3 neü maddeler ise aynen !kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Edirne 

/ . Ertem 
(lümüşane 

N. Küçüker 

Sözcü 
Erzurum 
G. Karaca 

Adana 
Y. Aktimur 

0. 

Adana 
A. Topaloğlu 

Ordu 
N. Hazinedar 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe w Plân Komisyonu 

Esas No : 2/742 
Karar No : 67 

9 . 6 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «istanbul Milletvekili Oihad Baban ve iki arkadaşı
nın, Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa Konur'a 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakiyle incelendi ve görüşüldü; 

Adı geçen şahıs hakkında dosyada mevcut 1 ve 2 sayılı evraklarla Kara Kuvvetleri Kuman
danlığı kıdem şubesinde izmir Askerlik Şubesinin İstiklâl Madalyası çizelgesinde ismine rastlandığı, 
bu selbeble istiklâl Madalyasının bulunduğu harbde beraber çalıştığını bildirdiği şahısların istik
lâl Savaşında büyük hizmetleri geçen kimseler olduğu ve Harb tarihi kayıtlarında değerli hiz
metlerinin mevcudiyetine kanaat getirilen milis subayı bu şahsın emsallerine nazaran büyük 
hizmetinin takdirle karşılandığı belirtilmektedir. 

Millî Mücadele de izmir civarında gerek isyanlarda ve gerekse casus yakalamakda ipsiz Re
cep ve Ali Kaptan çeteleri içinde mühim rol oynayan, ilk Büyük Millet Meclisi Muhafız bölüğü 
gönüllü müfrezesinde görev alan ve Milis subaylığı yapan bu şahıs bu gün geçimden âciz durum
dadır. 

Millî Savunma Bakanlığınca malî yönden yapılan gizli araştırmada dosyada mevcut 3 numaralı 
Emniyet Müdürlüğünün evrakına göre mezkûr şahıs tstanbulda, Bakırköy Cevizlik mahallesinde 
mukimdir. 76 yaşındadır, hiç, bir geliri yoktur. 

istanbul Valiliğince araştırılan ,geçim endekslerine göre bu şallısın karısı ile beralber olması se-
'bclbiyle dosyada mevcut 5 numaralı evraka göre 175 lira ev kirası ödiyerek ancak I 000 lira ile 
geçinebilecekleri istanbul Ticaret Odası yazısına dayanılarak açıklanmaktadır. 

Emsaline nazaran üstün başarı gösterdiği vesaikle ve resmî makamlarca tesbit olunan Mustafa 
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması, Maliye Komisyonunun aylık 350 lira olarak 
tesbit ettiği miktarın karı - koca iki kişinin geçimi düşünülerek teklifte olduğu gibi 500 lira olarak 
kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun 
kanlığa sunulur. 

İBaşIkan Sözcü 
Aydın Sakarya 

tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş-

Kâtip 
Novşohiı* 

/. Sezgin N. Bay ar A. B. Numanoğlu 
Ankara 

I. Seçkin 
imzada .bulunamadı 
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Ankara 
M. Eto 

îmzada bulunamadı 
Çanakkalo 
Ş. înan 

İzmir 
N. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aylar 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

îmzada bulunamadı 

Rizo 
E. Y. Akcal 

Balıkesir 
A, A. Bolak 

Erzincan 
Tl. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

îmzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Gürer 

îmzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

îmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban ve iki arkadaşının teklifi 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Kurtuluş Sa
vaşma iştirak ederek emsalle
rine nazaran üstün hizmetler 
ifa eden ve halen yardıma muh
taç durumda bulunan Celâloğlu 
1307 doğumlu Mustafa Konur'a 
hayatta bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden (500) 
beşyüz lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yınımı takibeden aybaşında yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine. nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair Kanun 

MADDE J. — Kurtuluş Sa
vaşma iştirak ederek emsalle
rine nazaran üstün hizmetler 
ifa eden ve halen yardıma muh
taç durumda bulunan Celâloğlu 
1307 doğumlu Mustafa Konur'a 
hayatta bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden (350) 
üçyüzelli lira aylık bağlanmış
tır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
ti!'. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

^•^ ' 
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Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/850) 

Başbakanlık 18 . 5 , 1965 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 122/212$ 

Millet Meclîsi Bakanlığına 

Adalet Bakaıvhğmca hazırlanan ve Türkiye B'iyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 5 . 19'85 taribinde kararlaştırılan «Ceza ve infaz kanunu tasarısı» (gerekçesi ile birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Suad Hayrı Ürgüplü 

GEREKÇE 

Cezaların infazında, toplumun intikam duygu" arını tatmin ve cezanın ibret olma esasını öngören 
eski Ceza Hukuku anlayışı bugün tamamen terk elilerok; yerine, suç işliyenleri kişiliğine uygun 
terbiye, eğitim ve çalışma yollariyle ıslah edip, kendilerini topluma yararlı birer unsur haline ge
tirme ilkelerine dayanan bir infaz sistemi, bütün Batı ülkeleri tarafından benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Ceza evinden çıfctıiktan sonra, nadim ve ıslah olmuş suçlunun izlenmesi ve korunması da bu siste
min kapsamı içine girmektedir. 

Esasları bu olan bir infaz sisteminde, konu bü'ün ağırlığı ile yine ceza evlerinde toplanmakta ve 
ıslah problemi yanında ceza evlerinin iç güvenliği, hükümlü ve tutukluların sağlıklarının korunması 
ve kendilerine asgari hayat şartlarının sağlanması, başta gelen hususlardan bulunmaktadır. 

Memleketimizde de önemli ve önemli olduğu kalar ivedilikle çözümlenmesi gereken konulardan 
biri, şüphesiz ki, cezaların infazı ve ceza evleridir. 

Genel olarak, yılda 250 - 300 bin kişinin ceza evlerine girip çıktığı ve her an ortalama 45 - 50 
bin şahsın ceza evinde bulunduğu göz önüne alınırsa, daha ayrıntılarına girmeden konunun ne 
kadar önemli olduğu ilk bakışta ortaya çıkar. 

Evvelce, birçok ülkelerde uygulanan terlıibi sistemin ıslah konusunda yararlı olmadığı uzun 
denemelerden sonra anlaşılınca, bu hususta yeni me-otlar araştırılmış ve 1857 yılında Norfok'da dene
nen, bilâhara 1880 yılından itibaren Doğu İrlanda'da uygulanan «tedrici serbesti sistemi» zamanla 
bütün dünyaya yayılmıştır. 

1929 yılında bizde de hapisanelerin idaresi diler uygar ülkelerde olduğu gilbi Adalet Bakanlığı
na intikal etmiş ve böylece infazın ilmî bir sistem dâhilinde inkişafına bu tarihten itibaren başlan
mıştır. Ancak hürriyeti bağlayıcı cezalarda tedrici serbesti sistemine 3038 sayılı Kanunla geçilmiştir. 

Bilindiği gibi, 3038 sayılı Kanunla değiştirilen Türk Ceza Kanuninin 13 ve sonraki maddeleri, 
tedrieî serbesti sistemini kabul ederek, infazı dört devreye ayırmıştır, 

82 
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Birinci devrede, cezanın yirmide birine eşit tür sürenin geceli gündüzlü, yalnız olarak hüc 

rede getirilmesi kafbul edilmişti. 
İkinci devre, hükümlünün yalnız geceleri tecrit edilmesini, gündüzleri diğer hükümlülerle bir

likte bunlarla, 'çalışmalarını gerektiriyordu. 
Üçüncü devre; hükümlünün, mevcut talimatname ile tedbit edilen vasıf ve şartları haiz olması 

halinde, iş esası üzerine kurulu ceza eviride geçireceği müddet olup, bu devrede geçen her üç gün, 
dört günlük mahkûmiyete karşılık sayılıyordu. 

Dördüncü devre; ıgeri kalan müddeti teşkil edip, bu devrede geçen her gün, iki mahkûmiyet gü
nünü karşılıyordu. 

Ayrıca, hükümlüye meşrutan tahliye hakkı da tanınmıştı, dördüncü devreye geçen hükümlü, be
lirli bir süre bu devrede kaldıktan sonra meşrutan tahliyesini istiyebilirdi. 

Ancak, hemen ilâve edilmek gerekir ki, bu sistemin uygulanmasında, dört devreyi bünyesinde 
toplıyabilecek yeteri kaklar ceza evi bulunmadığından bir ve ikinci devrelerin infazına dair olan ka
nun hükümleri, yeni ceza evleri kuruldukça peyderpey uygulanmak üzere 3112 sayılı Kanunla geriye 
bırakılmıştı. 

Hal böyle iken, 19'50 don önceki yıllarda, başta adam öldürme cürümleri olmak üzere, diğer suç
ların da önemli oranda arJtması karşısında, gerek Ceza Kanunu hükümlerinin ve gerekse infaz sis
teminin şiddetlendirilmesine ihtiyaç duyularak, 6123 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanunu tadil edi
lirken, infaz sistemi'miz de değiştirdlmişıti. 

Ezcümle, ağır hapis cezasının infazı üç devreye tabi tutularak hapis ve hafif hapis cezalarında, 
birinci devreye ait hükümler ayrık kalmak üzere, diğer devre hükümlerinin bu cezalara da uygulan
ması öngörülmüştür. 

Birinci devrede; hükümlü, ilki aydan aşağı ve 'bir seneden yukarı olmamak üzere cezasının onda 
birine eşit bir süre geceli gündüzlü ve yalnız olarak bir hücrede bırakılırdı. 

İkinci devre; tutukluluk ve birinci devre uygulandığı takdirde, bu devrede geçen Süre çıktıktan 
sonra geri kalan cezanın yarısı olarak kabul ediliyordu. 

Üçüncü devre, ıgeri kalan müddet olup, bu devreye belirli .suçlardan mahkûm olanlardan yaş ve 
beden kabiliyetleri müsait ve bakiye cezaları bir seneden fazla bulunanlar geçebiliyordu. 

Bu sisteme misal olarak; 20 yıl ağır hapis cezasına hükümlü bulunan bir kimıse, iki sene üç ay 
şartla bırakılmadan yararlanarak, 17 sene 9 ay infazdan sonra; aynı süre hapisltc tee, 17 nci se
nede tahliye ediliyordu. 

Ancak, Türk Ceza Kanununda yapılan değişikliklerle; ceza müddetlerinin artırılması yanın
da, yaş ve tahfif sebepleriyle yapılan indirimlerin de azaltılması ve içtimada toplama sisteminin 
uygulanması sonucu, iki yıl içinde hükümlü ve tutuk sayısı 33 250 den 1955 yılında 4G bine yük
selmiş, diğer taraftan firar, yaralama ve öldürme vakaları ile idareye karşı toplu hareketler ço
ğaldığından, ceza evlerinde istenen güvenliğin yeniden sağlanması için, ilmî bir esasa dayan
ın ıyan bu sistemin de yeniden değiştirilmesi zorunluğu kendini göstermiştir. 

Tadilden önce iyi halli hükümlülerin kanuni tenzilâttan faydalanmaları, uygulamada başa
rıya ulaştığı ve toplum için olumlu sonuçlar elde edildiği göz önüne alınıp, 1957 yılında yürür
lüğe giren 6988 sayılı Kanunla, geçmişe de yöneltilmek suretiyle, T. C. Kanunun 13, 16, 17, mu
vakkat 1 ve 2 nci maddeleri yeniden değiştirilerek, bugünkü sisteme ulaşılmışsa da, İm düzen 
dahi arzulanan yeniliği getirememiş ve uygulamada bâzı önemli sakıncaların doğmasına sebebol-
muştur. *" 

Sözü edilen kanunla, 6123 sayılı Kanunun kabul ettiği bir yıllık hücre müddeti sekiz aya in
dirilmiş, müebbet ağır hapis cezasiyle mahkûm edilmiş olanlar ve bakiye cezaları bir yıldan az 
bulunanlar dışında, diğer bütün suç faillerine istifade hakkı tanınmış ve istifade oranı ağır ha
piste üçüncü devrenin 3/4 ü yerine yarısı, hapis ve hafif hapiste 2/3 ü yerine, 1/3 ü olarak ve 
yararlanma müddeti asıl cezanın 1/4 ünden aşağı olmamak üzere bir değişiklik yapılınasiyle 
yetinilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 982 ) 
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Memleketimizde halen 894 aded birinci devre infaz hücresi bulunmakta, bu durum karşısın

da ağır hapis cezasına hükümlü olanlardan ancak 15 sene ve daha yukarı süre ile hükümlü bu
lunanlar hakkında birinci devre hücre cezası tatbik edilmektedir. 

8 aya kadar varabilecek hücre müddetinde, kendi basma terk ve tecrit edilen hükümlünün 
devamlı suçunu düşünmesi veya mizacına göre yaptığı ile iftihar etmesi yahut da sorumluluğu 
topluma yüklemek gibi, değişik ruh hallerine kapılması ve özellikle pişmanlık yerine isyan hissini 
duyması, hücre sistemini ıslah prensipleri ile bağdaştıramamış bunun yanında hükümlünün sağ
lığı üzerinde yaptığı etki bakımından da, hücre devresinin sakıncalı olduğu kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Kaldı ki bugün bizde uygulanan hücre devresi sistemi, bütün Batı ülkeleri tarafından yavaş 
yavaş terk edilmekte, yalnız müşahade devresi sonunda, ıslahı kabil olmıyan ve bulunduğu or
tam için tehlike teşkil eden hükümlüler hücreye alınmakta veya disiplin yönünden hücre cezası 
uygulanmaktadır. 

Yapılan bütün bilimsel denemelerin ve uygulamaların verdiği sonuçlara göre, hükümlünün 
münhasıran dış etkilerle ıslaha sevk edilmesi mümkün görülmemektedir. Ne sıkı bir disiplin ve ceza 
tehdinin ve ne de yumuşak telkinlerin tesiri, hükümlüleri iyi halli bir insan yapmağa yetmemekte 
ve onları bu yola yöneltebilmek için kendi iradelerini ve arzularını da hâkim kılmak gerekmektedir. 

Amaç, hükümlünün iç varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesinin önüne 
geçmek ve kendisini topluma yararlı bir fert olarak serbest bırakmak olduğuna göre hükümlüyü ısla
ha yöneltmede, bu işin kendi iradesiyle yapılmasını sağlamak gerekmektedir. Bu ise prensip itibariyle 
bütün uygar ülkelerde kabul edilmiş bulunan infazın tedrici bir şekilde yumuşatılması ve hükümlü
nün ceza süresinde kazandırılması suretiyle kabil olmaktadır. 

Bugün yürürlükte olan 6988 sayılı Kanunun, üçüncü devrede istifade hakkı tanınmıştır. 
Diğer taraftan Türk Ceza Kanununun değişik 74 ncü maddesi, muhtelif hürriyeti bağlayıcı mu

vakkat cezalara mahkûmiyet halinde, bu cezaların ayrı ayrı çektirileceğini ön gördüğünden, uygula
mada bu hükmün gereği olarak, iş esası üzerine kurulu yeni ceza evine seçilmiş bir hükümlünün 
henüz infaz edilmemiş ve ceza miktarı itibariyle, müstakillen yeni ceza evinde infazı mümkün olmı
yan ayrı bir mahkûmiyet bulunması halinde, birinci cezasından dolayı meşruten tahliye edilmesinden 
sonra, ikinci cezasının infazına başlanılmak üzere kendisi yeni ceza evinden alınıp, tekrar genel ceza 
evine konulmaktadır. 

Bu durumda, evvelce iyi halliliği tesbidedilerck şartla salıverilen hükümlü, tekrar ıslah edilmek 
üzere bir veya ikinci devreye geri döndürülerek, müterakki sistemde kendiliğinden bir çelişme hâsıl ol
maktadır. 

Diğer bir deyimle, hakkındaki işlem tedricen hafifletilerek, nihayet islâlı edildiği kabul edilip, 
şartla salıverilen hükümlü, tekrar eskisinden daha ağır bir muameleye tâbi tutulmaktadır. 

Ayrıca, yeni ceza evlerinden merkez ceza evlerine iade, inzibatî bir ceza olduğundan, dolayısiyle 
diğer bir çelişme yaratılmaktadır. 

Keza yaşları itibariyle haklarında T. C. K.nun 54 ncü maddesi uygulanan küçüklerin çocuk ıslah 
evinde cezaları infaz edilirken, burada işlemiş oldukları suçlarından dolayı mahkûmiyetleri ve yaşla
rı bakımından da 55 nci maddenin tatbiki halinde, 54 ncü madde ile hükmolunan cezanın tamamını 
ıslah evinde çekmesinden sonra 55 nci maddeye göre hükmolunan cezanın çocuk ceza evinde 
infazı cihetine gidilmektedir. 

Her şeyden evvel çocuk ıslah evi ve bu nevi suçların mevcudiyeti ve suçluların ortada dolaş
maları sebebiyle ifsadedilmiş ve ıslah faaliyeti bundan (büyük zarar görmüş olmaktadır. 

Üçüncü devreye geçtiği halde, muhtelif sebeplerle yeni ceza evlerine şevki mümkün olmıyan 
ve maşrutan tahliyesi yaklaşmış olan hükümlülerin şartla salıverilmesi için, muhakkak surette 
yeni ceza evlerine şevkleri gerekmelktedir. Her sene miktarı bir hayli yekûna bağlı olan bu gibi 
hükümlüler, ekseriya tefrik olundukları yeni ceza evlerine gelişleriyle 'birlikte, tahliyeleri cihe
tine gidilmekte ve böylece fuzuli olarak ulaştırma ve yollama giderlerinin sarfına ve hem de 
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kına bir müddet içerisinde yeni ceza evinde faydalı olamayacağı için, iyi halliği yönünden mak
sat hasıl olmadan tahliyesine ve bir yandan da döner sermayenin zarar görmesine sebebiyet ve
rilmektedir. 

Kanunumuz, ikinci devre hükümlülerini çalıştırmayı mecbur kıldığı hakle, merkez ceza evle
rinin büyük bir kısmı işyurtları ve atölyelere sa'hibolmacLğı için kanunun bu âmir hükmü yerine 
getirilememektedir. Böylelikle sayısı 20 bine ulaşan insan gücü değerlendirilemomekte ve âtıl 
bir vaziyette dört duvar arasında terk edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçi muvakkat 2 nci madde delaletiyle, 2 nci devrenin 1/4 ünü ikmal eden hükümlülerin 
kamu hizmetlerinde ve hattâ hususi sektör nezdinde çalıştırılması mümkünse de, maddedeki vu
zuhsuzluk bâzı tereddütlere sebebolmuş, ayrıca bu durumda hükümlülerin dış muhafazalarında 
bâzı imkânsızhklar da, konunun değerlendirilmesine engel olmuştur. 

Son zamanlarda, ileri bir hamle diye vasıflandırılan ve uygulamada olumlu sonuçlar veren, 
hükümlülerin ceza evi dışında çalıştırılmaları d t, üzerinde önemle durulacak bir husus olmakta
dır. 

Bu açıklamalarla, şimdiye kadar Türk Ceza Kanununun infaza ilişkin hükümlerinde yapılan 
değişikliklerin, beklenilen faydalan sağlıyamadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bugün, diğer ülkelerin ceza ve infaz kanun-:u\nda hürriyeti 'bağlayıcı cezaların uygulama 
şekilleri değiştirilerek; 

«Cezaların şahsileştirilmesi prensibine paralel olarak, infazın da şahsileştirilmesi kabul edilmiş,» 
«Yukarda belirtildiği üzere, hücre sistemi kaldırılmış,» 
«IIükümli'Mİin ahlâki temayülünü, hakkında tatbiki gereken ıslah rejimini tâyin ve tesbit et

mek üzere bir müşahede devresinin tesisi,». 
«Kapalı ceza evleri yerine, açık ve yarı açık müesseselerin artırılması» 
«Süratle çoğalmakta olan hükümlü adedi yanında, malî kaynakların daha verimli kullanıl

ması, insan gücünün değerlendirilmesi ve çalı-sınanın bütün kötülükleri önliyccck bir ıslah vasıtası 
olduğu esasından hareketle, hükümlerin tamamına şâmil bir çalışma sisteminin ikamesi»' 

«Bâzı hallerde hükümlülere izin hakkının tanınması», 
Gibi hususlar değişik şekilleriyle kabul edil miş, ayrıca ifade edilen bu değişiklikler yanın

da; 
«Kısa süreli hapis cezalarında, suçlunun kendi kendisini ıslâha imkân verme ve mümkün oldu

ğu kadar bu cezalar yerine elâstiki bir para cezası veya buna paralel diğer tedbirlerin uygulanma
sı», 

«Bir daha suç işlemiyeceği kanaatini hâsıl eden hükümlülerde tecil süresinin genişletilmesi», 
Gribi hususlara da mevzuatta yer verilmiş bu Ilınmaktadır. 
Diğer taraftan, hükümlünün ıslahı konusu ile ilgili olarak; 
«Özellikle ceza evi personelinin, tanımlanan ıslah ilkesine uygun, yetenekli yetiştirilmeleri», 
«Ceza ve ıslah evlerinde özel servislerin kurul ması», 
Gibi sorunlar da önemle ele alınmış bulunmaktadır. 
Bütün Batı ülkelerin ceza ve infaz mevzuatı ve memleketimiz gerçekleri göz önünde tutulmak 

suretiyle hazırlanan bu tasarıda da, genel olarak yukarıda özetlenen prensipler benimsenmiş bu
lunmaktadır. 

Tasarının maddelerine ilişkin gerekçe kısmına geçmeden önce, memleketimizde halen uygulan
makta olan «istemin malî yönleri ve hükümlü miktarı hakkında bâzı bilgiler verilmesi de gerekli 
görülmüştür. 

1963 yılında ceza evlerindeki mevcut 172 764 olup, bunun yüzde kırkma tekabül eden 70 690 ını 
tutuklular teşkil etmektedir. Geri kalan 102 070 hükümlüden 79 614 ü yani yüzde yetmişse-
kizini altı aydan az cezaya hüküm giymiş olanlardır. Kısa süreli cezaya mahkûm olanların ceza 
evlerinde geçirdikleri ortalama süre de üç aydan azdır. 

Diğer taraftan bir hükümlü veya tutuklunun 'bütçeye yüklediği bir yıllık malî külfet 1 624 
Türk Lirası bulunmakta, günlük itibariyle de 4,45 Türk Lirasını karşılamaktadır. Tesbit edilen 
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bu miktar 50 Amerikan senti veya 4 ingiliz şlinghre eşittir. 1964 bütçesinde ceza evleriyle ilgili 
tahsisat 66 627 000 Türk Lirasıdır. Altı aydan az cezaya mahkûm edilenler ortalama ceza evin
de 70 gün kalır. Ve 19G4 yılı bütçesindeki rakamlar 1963 yılı hükümlü sayısına tatbik edilirse, 
kısa sürclli hapis cezasına mahkûm olanların tahmil ettikleri masrafın 30 milyon Türk Lirası veya 
en aşağı bir tahmin ile 20 milyon Türk Lirasından daha az olmıyacağı sonucuna varılır. 

Fransa, ingiltere, Federal Almanya, italya ve ispanya Devletlerinin nüfusu, Türkiye nüfu
sundan fazla olduğu halde, ceva evlerimizdeki mevcut bu memleketlerin her birinden fazladır. Şa
yet ceza evlerindeki nüfus, umumi nüfus miktarındaki artış oranında yükseldiği takdirde 1975 yı
lında Türkiye'nin küçük, orta ve büyük olarak tavsif edilebilecek ceza evlerindeki mevcudu, sıra-
siyle 234 bin, 239 bin, 245 bin olacaktır. Bu rakamlardan yine sırasiyle 109 512, 111 852, 114 600 ı 
diğer bütün faktörler aynen kalmak şartiyle, kısa süreli hapis cezasına hükümlü bulunanları teşkil 
edecektir ki, ceza evindeki günlük masrafın her hükümlü için 4.45 Türk Lirası olarak muhafazası 
çok ağır olmakla beraber, bu miktarda bir değişiklik olmadığı takdirde bile, hükümlüler için harca
nacak miktarın büyük bir malî külfet ve güçlük arz edeceği aşikâr bulunmaktadır. 

Bu aşırı ve geniş ölçüdeki faydasız masraflar sebebiyle, iş esasi üzerine kurulu ceza evlerinde 
uygulanan terbiye ve ıslah metotları ve özellikle çalışma sistemi, bizzarure diğer genel ceza evzleri-
no yönetilemiyecektir. 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 1 nci kitabının 2 nci babında yer alan 12 ve mütaakıp 
maddelerde cezaların infaz şekilleri gösterilmiş bulunmakta ise de, zamanımızın yeni ceza kanunla-
larının benimsemiş oldukları ve olumlu sonuçlar veren sisteme uyulmak suretiyle hürriyeti bağla
yıcı cezalar ile para cezalarının ve emniyet tedbirlerinin niteliklerini belirten ve bu cezaların yeni 
bir infaz şekli ve suretlerini kapsıyan «Ceza ve infaz kanunu» tasarısında, infaz yönünden cezalar 
üçe ayrılmış ve özellikle hürriyeti bağlayıcı cezalar «Uzun ve kısa süreli» olmak üzere ikiye tefrik 
edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer bir deyimle, Türk Ceza Kanununda sayılan cürümlere mahsus cezalarla, kabahatler için 
mevzu cezalar aynen bırakılmış, yukardaki tasnif sadece infaz yönünden ele alınmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede, T. C. K. nun 12 noi maddesinde yer almış bulunan tarife ve cezanın 
infazı hususundaki esasa bağlı kalınmak suretiyle, ölüm cezasının tarifi yapılmış ve infaz şekli gös
terilmiştir. 

Maddede, ölüm cezasının tüzükte tesbit edilecek esaslar dâhilinde, gizli şekilde infazı kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar müebbet veya muvakkat diye ikiye ayrıl
dığı gibi, yine infaz bakımından altı aya kadar (altı ay dâhil) hürriyeti bağlayıcı cezalar da «kı
sa süreli» addolunmuştur. 

Madde 4. — Cezaların şahsileştirilmesi prensibinin yeni bir uygulama şekli olmak üzere, bu 
maddede sevk edilmiş olan hükümlerle; cezaların aynen tatbiki sonucu, ceza evlerinde hapsedilmek 
suretiyle hükümlülerin ıslahı yoluna gidilmesinden ibaret bulunan eski sistem terk edilerek, onun ye
rine kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarda suçluyu kendi denetim ve gözetimi altına koymak ve 
bu hususta hâkimin takdir yetkisini de genişleterek gerekli gördüğü takdirde, bu kabîl hürriyeti 
bağlayıcı cezalar yerine, sözü geçen maddede sayjlan tedbirlerden birinin uygulaması öngörülmüş, 
böylece Modern Ceza Hukukunun kabul eylediği ceza ve emniyet tedbirlerinin yekdiğerini tamam
layıcı bir tarzda ve bir birine paralel olarak uygulanması ile, ulaşılmak istenen gayenin daha ko
lay ve çabuk gerçekleşeceği ve hükümlülerin bir daha suç işlemekten kaçman ve ıslah edilmiş iyi 
bir vatandaş olarak, tekrar toplum hayatına karışmalarının sağlanacağı mümkün görülmüştür. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; mahkeme suçlunun kişiliğine, suçun istenmesin
deki suret ve şekil özelliklerine, duruşmadan tahasaul edilen kanaate göre bu maddenin 1 nci ben
dinde yer alan para cezasının (tâyin olunan ölçüler içerisinde) veya diğer bendlerde gösterilen ted
birlerden birinin uygulanmasına karar verebilecektir. 

Ancak, mahkeme bu madde hükmüne göre, yapılan uygulamalarda; tatbik maddesinde, hürriye
ti bağlayıcı ceza ile birlikte, para cezası veya diğer mütemmim bir ceza da bulunduğu takdirde, 
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bu halde hürriyeti bağlayıcı ceza yeriine tâyin olunacak 6 ncı benddeki tedbirlerden birlinden başka. 
ayrıca maddede mevcudolan para cezası 5 nci maddeye göre ve varsa mütemmim ceza da mustalkil-
•len hükmolunacaktır. 

Birinci bende göre tâyin olunacak para cezalarının mahiyeti ve yerine getiriş şekilleri Türk 
Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerini tomamlıyan bu kanunun 5 nci maddesinde açıkça gös
terilmiştir. 

Suçu tesbit eden maddede, hürriyeti bağlayıcı cezanın nevine göre, hükmolunacak para cezası da 
ağır veya haüif olarak tâyin edilecektir. 

Yine mahkeme, 2 nci bend hükmüne göre, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza yerine, suçlunun . 
6 ayı geçmemek üzere Devlet veya belediye hizınetlerıinde yahut da İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalıştın İm asma karar verebilecektir. 

Bu takdirde, suçlu anılan müesseselerde oard ücret, üzerinden çalıştırılacaktır. 
o ncü bend, genel olarak mal aleyhinde işlenen ve vahameti mevcuıdolmıyan suçlar için, mah

kemece gerekli görüldüğü takdirde uygulanacak ceza tedbirlerinden birini ihtiva etmektedir. 
Burada hürriyeti bağlayıcı ceza yerine, suç konusu eşya veya malın aynen mağdura iadesi ve

ya tazmini öngörülmüştür. 
4 ncü bendde ifade edildiği üzere, suçlunun mânevi kalkınması ve ıslâhının sağlanması için, 

mahkemece gerekli görüldüğü takdirde, kendisi halen mevcut bulunan ve ilerde kurulacak olan 
eğitim ve ıslah müesseselerine gönderilebilecektir. 

Muayyen bir yere gitmek veya bâzı faal'.yctler yahut da bâzı meslek ve sanatın icrası, suçun 
işlenmesinde dolaylı bir neden bulunduğu taıkdirde; yahut da belirli bir yere gitmemek veya bâzı 
faaliyetler yapmamak yahut da bâzı meslek ve sanatın yapılmasından yasaklılık suçluyu ıslah 
edeceği kanısını verirse, mahkeme f) nci bend uyarınca suçlunun belirli bir süre bu kabı] yerlere 
gitmesini yasak edebileceği gibi, bâzı faaliyet veya meslek ve sanatın icrasından da men edebile
cektir. 

Suçlunun ehliyet veya ruhsatname sahibi olup, bu ehliyet ve ruhsatının belirli süre veya müeb-
beden geri alınması, kendisini ıslaha yönelten kâfi bir ceza takdir edildiği veya ehliyet yahut da 
ruhsatnamenin konusu olan aracın kullanılması, suçun işlenmesinde dolaylı bir neden bulunduğu 
takdirde, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza yerine 6 ncı bend hükmü uygulanabilecektir. 

Madde 5. — Para cezalarının infaz şekillerini düzenliyen bu madde, T. C. K. nun 19 ve 24 ncü 
maddelerinde yer alan hükümleri taımamlamak maJksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin getireceği yeniliklerden biri, evvelce yalnız şiddet sebebi olarak artırılabilcn para cezala
rı, cezanın şahsiliği prensibine uygun olarak, suçlunun iktisadi durumu, aile sorumluluğu, meşgale 
ve mesleki, yaş ve sağlık duruimu ile, cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı giıbi hususlar göz 
önünde tutularak, kanunun tâyin ettiği hadler arasında mahkemece serbestçe takdir olunabile
cektir. 

Maddenin müteakip fıkraları hüfcrnolunacak para cezalarının taksit şekillerini ve bunların 
ödenmelerini teminen öngörülen tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Ancak para cezalarının ödemmeımcsi halinde, bunların hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesi, 
sonuç balkımımdan tasarının benimsediği esas ve 'sistemlere çelişik düşeceğinden, prensip itibariy
le para cezalarının hapse çevrilmesi hususu terk edilmiş bulunmalktadır. 

Bu dunumda, tâyin olunan para cezasını ödemeye malî kudreti bulunmadığı tesbit edilenler 
Devlet, iktisadi Devlet Teşeikkülleri veya belediye, ve sair kamu hizmetlerinde bir yılı geçmemek 
üzere çalıştırılacaklar, rayice göre ödenen ücret miktarı hükmolunan para cezasından mahsube-
dilecek, bu arada paranın ödenmesi, hükümlünün çalıştırılmasına son verecektir. 

Maddenin son fıkrası, malî durumu müsaidolup da, para cezasını kasten veya ihmal neticesi 
ödemiyenler hakkında bir ceza hükmünü ihtiva ekmektedir. 

Madde 6. — Sevk edilen bu madde ile, T. O. K. nun 89 ncu maddesindeki esasa sadık kalın
makla beraber, cezaların tecili hususunda hâkimlerin takdir yetkileri genişletilmiş ve halen yü-
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rürlülkt'e bulunan metindeki (altı ay) dan ibaret olan âzami tecil haddi, cezaların nev'ine göre 
altı ay ve bir seneye çıkarılmıştır. 

Madde 7. — Suç işliyen bir kimsenin ıslâh edilerek, topluma iadesinden sonra, geçmişinin bu 
kötü damgasını bütün hayatı boyunca taşımaması ve salbıkasımn müstakbel iş hayatında engel 
olmaması için belirli suçlar dışında ve tâyin edilecek ölçü ve şartlar dâhilinde, sabıka kaydının 
adlî sicilden siline'bilnıesi için bu madde hükmü sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 8. — Yine kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarda uygulanacak olan bu 'maddenin 1 nci 
bendinde; yaşlı ve hasta hükümlülerin 30 günü goçmiyen mahkûmiyetleri halinde, belirtilen 
şartlar dâhilinde bu cezalarının ikâmetgâhlarında çektirilebileceği esası kabul edihniştir. 

2 nci 'bendi, resmî ve özel sektörde çalışan hükümlülere işlerini aksatmadan cezalarını çekme 
imkânını sağlamıştır. 

3 ncü bendi, bilhassa emeğinden başka bir geliri bulunmıyan hükümlülere, kendisini ve ailesi
ni zarurete düşürmeden cezasını çekmek imkânını vermiştir. 

Maddenin son fıkrası, yukarda tadadedilen bendlerin uygulanmasına riayet olunmaması ha
linde hükmedilecek cezayı ihtiva etmektedir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile, cezaların infazının da şahsileştirilmesi prensibine yer 
verilmek istenilmiştir. 

Terbiye ve ıslâh gayesine varılaibilmek için tatbik edilecek metodun tâyininde bütün uygar 
ülkelerin infaz hukukunda yer almış bulunan müşahede müessesesi aynen alınmış ve müşahede
de geçirilecek müddetin, hükümlünün ahvali mahsıısasma ve suçun işlemin esindeki suret ve şekil 
hususiyetlerine göre icabında kısaltılabileceği gibi tamamen de kaldırılabilmesi öngörülmüştür. 

Bakiye cezaları 6 aydan aşağı bulunanlar, infaz edilecek ceza miktarının az olması sebebiy
le, bunlar hakkında müşahede devresinin uygulanmaması kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu hükümle, müşahede ve sınıflandırma merkezlerinin bulunacağı yerin tâyi
nini Adalet Bakanlığına ve bu merkezin kuruluş, görev ve yetkileriyle işleyişi, bu kanuna göre 
hazırlanacak tüzüğe bırakılmıştır. 

Madde 11. — Bu madde ile, ceza evleri açık, yarı açık ve kapalı olarak sınıflandırılmakta 
ve hükümlünün ıslahındaki inkişaf nazara alınmak ve disiplin yönünden bir ceza evinden diğeri
ne kolaylıkla nakilleri temin edilmektedir. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesiyle hükümlülerin ceza evlerinde ıslah yönünden gruplara 
ayrılmasına yer verilmiş, böylelikle her grupa tatbik edilecek ıslah metodunun tâyininde kolay
lık sağlanmıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile tutuklularla hükümlülerin ayrı müesseselerde muhafaza edilme
leri esası kabul edilmiş, bina tefriki mümkün olmadığı takdirde ayrı kesimlerde bulundurul
maları ve yekdiğeri ile ihtilâtlarma meydan veril memesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. — Tasarının bu maddesinin (a) fıkrasında, mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi 
halle geçirenlere, mücbir sebepler muvacehesinde bir günden on güne kadar, (b) fıkrasında ise, 
açık müesseselerde bulunanlara mahkûmiyet müddetinin yarısını iyi halle geçirmiş oldukları tak
dirde ve talepleri üzerine 72 saate kadar izin verileceği ve bu konudaki esasların tüzükte gös
terileceği kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının bu hükmü, ceza evinin disiplinini bozan hükümlülere verilecek inzi
batî mahiyetteki hücre cezalarını göstermektedir. 

Madde 16. — Bu madde ile, tatbikatta belirmiş olan ciddî mahzur önlenmek istenmiştir. 
Madde 17. — Bu madde ile, terbiye ve ıslah metotlarının en başında yer alan çalışmanın bü

tün hükümlülere teşmil edilmek gayesi güdülmüştür. 
Madde 18. — Tasarının bu maddesi, mütekabiliyet ve cezanın aynen tatbik olunacağı hususu 

taahhüdedilmek kaydiyle, infazın yabancının mensup bulunduğu Devletin müessesesine bırakıl
ması sağlanmıştır. 

Madde 19. — Tasarının getirdiği yeniliklerden biri de, şartla tahliye sistemindedir. Bu tasarı 
ile, infazla ilgili devreler kaldırılmış bulunduğundan, seyyanen bulundukları ceza evinde hüküm-
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lülük süresinin 2/3 ünü iyi halle geçirenlerin, talepleri olmaksızın şartla salıverilmeleri öngörül
müş ve özellikle eski sistemden daha da ileri gidilerek, bu nisbetin tâyininde hükümlünün tutuk
lu kaldığı günlerin dahi hesaba katılması derpiş edilmiştir. 

Uygulamada, infaz yeri ile hükmü veren mahkeme çoğu defa ayrı yerlerde bulunduğundan, 
hükümlü hakkında meşrutcn tahliyesine mütedair kararın zaruri gecikmesini bertaraf etmek için, 
söz konusu kararın hükümlünün bulunduğu yerdeki, hükmü veren mahkeme derecesindeki mah
keme tarafından ittihaz olunacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin bundan sonraki fıkrası ret kararının gerekçeli olacağını ve bu karar aleyhine kanun 
yollarım göstermektedir. 

Tasarının en mühim özelliklerinden biri de, müebbet ağır hapis cezasına hükümlü bulunan
ların da, mahkûmiyetlerinin 24 yılını iyi halle geçirdikleri takdirde, meşruten tahliyelerinin müm
kün olmasıdır. 

Tasarının 8 nci maddesinin" 1, 2 ve 3 ncü bendleri gereğince, kısa müddetli hürriyeti bağlayıcı 
cezaların infazına karar verilenler, gerek mahkûmiyetlerinin miktarı ve gerekse yararlandıklan 
hükümler dolayısiyle, bunların meşruten tahliyeden faydalanamıyacakları mütaakıp fıkrada der
piş edilmiştir. 

Muşrutan tahliyesine 15 gün kalan hükümlünün, normal hayata dönüşünde kendisine iş temin 
edebilecek imkânların verilmesi ve infaz sonrası yardım müesseseleriyle temasa geçebilmesi ba
kımından, izin verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkraları, halen uygulanan hükümlere paralel olarak sevk edilmiştir. 
Geçici madde 1. — Sürgün cezasının, insan haysiyetine uygun görülmemesi ve hükümlüyü se

falete mâruz bırakması sebepleri ile, bütün medeni memleketler tarafından peyderpey kaldırıl-
makta olması göz önünde tutularak, tasarının bu maddesiyle Türk Ceza Kanununda ve diğer hu
susi kanunlarda < yazılı sürgün cezaları kaldırılır." gtır. 

Geçici madde 2. — Tasarının 4 ncü maddesinde öngörülen tedbirlerin, suçlunun kişiliğine göre, 
mahkeme tarafından uygulanacağı nazara alınarak, tatbikatta bir karışıklığa mahal bırakılma
mak üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan mahkûmiyetler hakkında, 4 ncü 
maddenin tatbik edilmiyeceği, bu maddede ifade edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu madde ile, diğer kanunların bu kamına aykırı olan hükümlerinin 
uygulanmıyacağı esası kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanuna göre hazırlanması gereken tüzüğün, kanunun yayımı tari
hinden itibaren 3 ay içinde hazırlanıp yürürlüce konacağı, bu anadde ile tesbit edilmiştir. 

Geçici madd-3 5. —• Hazırlanması gereken tüzüğün yürürlüğe girmesinden evvel infazı gere
ken ölüm cezalarının, T. C. Kanununun 12 nci maddesindeki esaslar dairesinde yerine getiri
leceği, geçici 5 nci madde ile öngörülmüştür. 

Geçici made f>. — Bu kanunda gösterilen müşahede- merkezlerinin ikmaline kadar, gereken 
tecrit ve müşahedeye tabi tutulmak keyfiyeti im Adalet Bakanlığınca peyderpey tâyin ve tat-
'bikine dair işba intikal maddesi sevk olunmuştur. 

Madde 20. —• Bu kanuna göre hazırlanmadı gereken tüzüğün yürürlüğe girmesiyle alâkalı 
maddeler göz önünde tutularak, kanunun yürürlük maddeleri TDU hükümde tesbit edilmiştir. 

Madde 21. — Yürürlük maddesidir. 
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Adalet Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 28 . 5 . 1965 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/860 
Karar No. : 75 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza ve İnfaz Kanunu tasarısı, Adalet Bakanı îrfan Banan ve Ceza işleri Genel Müdürü Melih 
Ergü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Kemal Yumlu'nun şitirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edilerek : 

Cezaların infazında, toplumun intikam duygularını tatmin ve cezanın ibret olma esasını öngö
ren eski ceza hukuku anlayışı bugün tamamen .terk edilerek; yerine, «uç işliyenleri 'kişiliğine uy
gun terbiye, eğitim ve çalışma yollariyle ıslah edip, kendilerini tiopluma yararlı birer unsur haline 
getirme ilkelerine dayanan bir infaz sistemi, bütün Batı ülkeleri tarafından benimsenmiş bulun
maktadır. 

Ceza evinden çıktıktan sonra, nadim ve ıslah olmuş suçlunun izlenmesi ve korunması da bu 
sistemin kapsamı içine girmektedir. 

Esasları bu olan infaıî sisteminde, konu bütün ağırlığı ile yine ceza evlerinde toplanmakta ve 
ıslah problemi yanında ceza evlerinin içgüvenliği, hükümlü ve tutukluları sağlıklarının korunması 
ve kendilerine asgari hayat şartlarının sağlanması, başta gelen hususlardan bulunmaktadır. 

Memleketimizde de önemli ve önemli olduğu kadar ivedilikle çözümlenmesi gereken konular
dan biri, şüphesiz ki, cezaların infazı ve ceza evleridir. 

Genel olarak, yılda 250 - 300 bin kişinin ceza evlerine girip çıktığı ve her an ortalama 45 - 50 
bin şahsm ceza evinde bulunduğu göz önüne alınırsa, daha ayrıntılarına girmeden konunun ne 
kadar önemli olduğu ilk bakışta ortaya çıkar. 

Evvelce, birçok ülkelerde uygulanan terhibî sistemi ıslah konusunda yararlı olmadığı uzun 
denemelerden sonra anlaşılınca bu hususta yeni metotlar araştınlmış ve 1857 yılında Norfok'da 
denenen, bilâhara 1880 yılından itibaren Doğu İrlanda'da da uygulanan «tedrici serbesti sistemi» 
zamanla 'bütün dünyaya yayılmış tu*. 

1929 yılında bizde de hapishanelerin idaresi diğer uygar ülkelerde olduğu gibi Adalet Bakan
lığına intikal etmiş ve böylece infazın ilmî bir sis'em dâhilinde inkişafına bu tarihten itibaren 'baş
lanmıştır. 

Memleketimizde hürriyeti 'bağlayıcı cezalarda tedrici serbesti sistemine 303S sayılı Kanunla ge
çilmiş 3112, 6123, 6988 sayılı kanunlarla muhtelif değişikliklerle bugüne kadar tatibik edilegelmiş 
ise de T. C. Kanununun infaza ilişkin hükümlerin le yapılan değişikliklerin beklenilen faydaları 
sağhyamadığı sonucu bugün ortaya çıkmıştır. 

Halen, diğer ülkelerin cejza ve infaz kanunla 'mda. hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulama şe
killeri değiştirilerek; 

«Cezaların sahsileşiirilmesi prensibine paralel olarak, infazın da şahsilcştirilmcsi kabul edil
miş,» 

«Hücre sistemi kaldırılarak hükümlünün ahlâki temayülünü, hakkında tatbiki gereken ıslah re
jimini tâyin ve tes'büt etmek üzere bir müşahede devresinin tesisi,» 

«Kapalı ceza evleri yerine açık ve yarı açık müesseselerin artırılması,» 
«Süratle çoğalmakta olan hükümlü adedi ya'imda, malî kaynakların daha verimli kullanılma

sı, insan gücünün değerlendirilmesi ve çalışmanın'bütün kötülükleri önliyeeek bir ıslah vasıtası ol
duğu esasından hareketle, hükümlülerin tamamı m şâmil bir çalışma sistemimin ikamesi,» 

«Bâzı hallerede hükümlülere izin hakkının tanınması,» 
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Gribi hususlar değişik şekilleriyle kabul edilmiş, ayrıca ifade edilen bu 'değişiklikler yanında; 
«Kısa süreli hapis cezalarında, suçlunun kendi kendisini ıslaha imkân verme ve mümkün oldu

ğu kadar bu cezalar yerine elâstikî bir para cezası veya buna paralel diğer tedbirlerin uygulan
ması», 

«Bir daha suç işlemiyeeeği kanaatini hâsıl eden hükümlülerde tecil süresinin genişletilmesi», 
Gilbi hususlara da mevzuatta yer verilmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, hükümlünün ıslahı konusuyla ilgili olarak; 
«özellikle ceza evi personelinin, tanımlanan ıslah evi ülkesine uygun, yetenekli yetiştirilme

leri», 
«Ceza ve ıslah evlerinde özel servislerin kurulması», 
Gibi sorunlar da önemle ele alınmış bulunmaktadır. 
Bütün Batı ülkelerin ceza ve infaz mevzuatı ve memleketimiz gerçekleri göz önünde tutul

mak suretiyle hazırlanan bu tasarıda da genel olarak yukarıda özetlenen prensipler benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

Tasaranm Komisyon müzakeresi sırasında bâzı üyeler ölüm cezasına muhalif olduklarını ve bu 
sebeple bu tasarı içerisinde ölüm cezasının kaldırılmasını talebetmişler ise de sevk edilen tasarı ile 
istihdaf edilen neticenin istihsaline imkân olmadığı sonucuna varılarak, bu konu üzerindeki mü
zakerelerin devamına lüzum görülmemiş ve ancak Komisyonca ölüm cezasının ayrı bir tasarı ile 
Türk ceza mevzuatından çıkartılması temennisinin rapora dercedilmesine karar verilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan değişiklikler 

Tasarının unvanı: 
Komisyonumuzca, (Ceza ve infaz kanunu tasarısı) şeklind<e takdim edilen kanun unvanı ağır

lık noktasından infaza taallûku sebebiyle (Cezaların infazı hakkında kanun tasarısı) olarak de
ğiştirilmiştir. 

Tasarı Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesinin 6 ncı 'bendindeki ehliyet ve ruhsatnamenin 
müebbeten geri alınmasına dair hükmü ağır ve tatbikatta keyfiliğe yol açacağı gerekçesiyle tasrı. 
metninden çıkartılmış ve taksirli suçlarda; uzun süreli hürriyeti bağlayıcı (6 aydan fazla) ceza 
tertibedilmesi halinde dahi mahkemeye hürriyeti bağlayıcı cezayı takdirine göre paraya tahvil 
etme yetkisi veıilmiştir. 

Tasarı Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesinde, adlî sicil müdürlüğüne resen, adlî sicildeki 
hükümlülük kaydının silinmesi için mahkemeye müracaat yetkisi tanınmak suretiyle değişiklik 
yapılmıştır. 

Tasarı Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesinin ilk fıkrasında yazılı (Sanık) kelimesi yerine 
(hükümlü) kelimesi ikame edilmiş ve üçüncü fıkrasındaki ibir aylık hükümlülük süresi üç aya 
çıkarılmıştır. 

Tasan Madde 14. — Tasarının 14/a maddesinin ilk satırında mevcut (ve) kelimesi tasarının 
istihdaf ettiği gayeye uygun olarak (veya) şeklinde değiştirilmiştir.. 
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Tasarı Madde 19. — Yine tasarının 19 ncu maddesinin ilk satırında (Cezaya mahkûm) keli

mesinden sonra (olanlardan) kelimesi ilâve edilmek suretiyle maddeye vuzuh verilmiştir. 
öncelik, ivedilik ve Genel Kurul gündeminde bulunan diğer işlere takdimen görüşülmek üzere 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. Hakkı Tekinel 

Sözcü ve bu rapor kâtibi 
Elâzığ 

N. Güray 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuz 

R. Sezgin 

Giresun 
7 b. muhalifim söz 
hakkım mahfuzdur. 

A. Cüceoğlu 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz. 

K. Özele 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuz. 

A. ÖzdikmenU 

Manisa 
19/1 Söz hakkım mahfuz 

H. Okçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza ve infaz kanunu tasarısı 

Cezaların ayırımı 

MADDE 1. — İnfaz yönünden cezalar şunlardır: 
1. Ölüm, 
2. Uzun veya kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, 
3. Para cezası, 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi 

MADDE 2. — Ölüm cezası buna mahkûm olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesidir. 
Ölüm cezası, mahkûmun mesubolduğu din ve mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. 
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına duçar olanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz 

olunmaz. 
ölüm cezası, hükmolunan kimse hakkında mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesince tasdik ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine getirilmesine karar verildikten sonra nizamnamede tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde gizli şekilde infaz olunur. 

Uzun ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 

MADDE 3. — Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, müebbet veya muvakkattir. 
Müebbet ölünceye kadar devam eder. 
Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar. Altı aydan yukarı olanlardır. 
Altı aya kadar (altı ay dâhil) hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa sürelidir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı eczalar yerine uygulanabilecek cezalar 

MADDE 4. —• Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun ahvali mahsusasma ve 
suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 5 - 1 0 lira, cürümlerde 10 - 30 lira hesabı ile para cezası, 
2. Altı ayı geçmemek üzere Devlet, belediye hizmetlerinde İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

çalıştırmaya, 
3. Aynen iade veya tazmine, 
4. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslâh müessesesine devam etmeye, 
5. Bir yılı geçmemek kaydı ile muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve 

sanatı icradan men'e, 
6. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin müebbeten veya bir aydan bir yıla kadar muvakkaten 

geri alınmasına, 
Hükmolunabilir. 

Para cezalarının tarifi, tesbiti ve yerine getirilmesi 

MADDE 5. —• Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tâyin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgari ve âzami hadleri gösterilen para cezalarının miktarı, suçlunun iktisadi durumu aile 
sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve sağlık durumu, cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi 
hususlar göz önünde tutularak tesbit edilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Cezaların infazı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek cezalar 

MADDE 4, -r~ Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun ahvali mahsusasma ve 
8»çun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetleri no göre mahkemece; 

%. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 5 - 1 0 lira, cürümlerde 10 - 30 lira hesabı ile para ce-

2. Altı ayı geçmemek üzere Devlet, belediye hizmetlerinde İktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lıştırmaya, 

3. Aynen iade veya tazmine, 
4. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah müessesesine devam etmeye, 
5k Bir yılı geçmemek kaydiyle muayyen bir y ere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve sa

natı icradan men'e, 
6. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmoîunabilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa hakkında 

bu madde hükmü uygulanabilir. 

MADDE 5, — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tâyin edeceği sürelerde ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez. 
Hâkim hükmettiği para cezasının tahsilini sağlamak üzere hükümlünün ücret, maaş veya mev

cut ve müstakbel diğer ıgelirlerinin yüzde yirmi beşini aşmıyan bir kısmını, bunu ödıyecek bir 
kimse veya müessese tarafındam, göstereceği bir mercie yatırılmasına veya para cezası ödeninceye 
kadar hükümlünün taşınır veya taşınmaz inallarına, üçüncü şahıslar nezdindeki haklarına tedbir 
konulmasına da karar verebilir. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet Sav
cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

ödemeye malî kudreti müsaidolmadığı usulen tesbit edilenler hakkında hükmedilen para cezası 
hürriyeti bağlayıcı cezaya talh'vil edilemez. Bu takdirde, Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
belediye ve sair âmme hizmetlerinde bir yılı geçmemek üzere çalıştırılır. 

Rayice göre, emsallerine ödenen ücret tutarı hükmolunan para cezasına malhsubedilir. Çalış
tırma esnasında geri kalan parayı öderse tedbir kaldırılır. 

Çalıştırma süresi para cezasını tamamen karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili için 
ilâm Cumhuriyet Savcığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Maılmemurluğunca hapis 
ile tazyik hükmü ayrık olmak üzere Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümle
rine ıgöre infaz olunur. 

Para cezası kasden ve ihmal neticesi ödemediği takdirde dâvanın özelliklerine göre 1 yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Tecil 

MADDE 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmıyan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya altı aya kadar ağır hapis veya bir yıla 
kadar hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâki tema
yüllerine göre cezanın tecili ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolaeağı hakkında mahke
mece kanaat edilirse bu cezanın teciline hükmolunabilir. Bu halde tecilin sdbebi hükümde yazılır. 

Adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi 

MADDE 7. — a) Kabahat ile mahkûm olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene içinde 
bir cürüm veyaı evvelki hükmün verildiği mahaldeki asliye mahkemesinin kazası dairesinde diğer 
bir kabalhatten dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya, 

b) Zimmet, ilhtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan-
, ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasını müs-
telzim suçlar haricinde kalan bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse, 'hüküm tarihinden itibaren 
beş sene içinde işlediği bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veyahut ha
pis yahut ağır hapis cezasına mahkûm olmadığı takdirde, ilgilinin veyahut Cumhuriyet Savcısı
nın talebi üzerine, adlî sicildeki hükümlülük kaydının malhkemece silinmesine karar verilir. 
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Adalet Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncımaddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adlî sicildeki hükümlülük kaydının siUnmesi 

MADDE 7. — A) Kabahat ile mahkûm olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene için
de bir cürüm veya evvelki hükmün verildiği mahaldeki asliye mahkemesinin kazası dairesinde 
diğer bir kabahatten dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasını müs
tehzim suçlar haricinde kalan bir suçtan dolayı mahkûm olan bir kimse, hüküm tarihinden itiba
ren beş sene içinde işlediği bir cürjümden dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veyahut 
hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm olmadığı takdirde, ilgilinin veyahut Cumhuriyet Sav
cısının veya Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine, adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahke
mece silinmesine karar verilir, 
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Hükümetin teklifi 

Hükümlüler ile müesseselerin tasnifi ve infaz sistemi 

Kısa süreli cezaların yerine getirilmesi 

., MADDE 8. —• Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların sanık varsa kanuni vekili veya Cumhu
riyet Savcısının talöbi üzerine; 

1. Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya sıhhi durumu ceza evinde bulunmasına mâni olacak 
derecede bozuk olduğu tabip raporu ile tevsik edilmiş ve hükümlülük süresi 30 günü geçrncmişse 
oturduğu yerde. 

2. Hükümlülük süresi 30 günü geçmemesi halindo her hafta Cuma günleri en geç 19 da girmek 
vo Pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir ceza evinde, 

3. Hükümlülük süresi 1 ayı geçmemesi halinde serbestçe çalışabilmesini temin için her gün 
saat 19 da girmek ve sabahlan 7 de çıkmak suretiyle bir ceza evinde, çektirilmesine mahkemece ka
rar verilebilir. 

Yukardaki fıkralardan birinin tatbikatına ait karara hükümlü tarafından kasden veya ihmali ne
ticesi riayet olunmadığı takdirde 1 aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Geri kalan cezası da 
ayrıca çektirilir. 

Müşahedeye tabi tutulma 

MADDE 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
olanlar, haklarında tatbik edilecek rejimi ahlâki temayüllerini ve tefriki ieabcden müesseseyi tesbit 
için tecridedilmek suretiyle bir müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede müddeti 60 günü geçemez. 
Hükümlünün ahvali mahsusasma ve suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine göre 

icabında müşahedeye tabi tutulmıyabilir. 
Bakiye cezaları altı aydan aşağı bulunanlar müşalıadcye tabi tutulmazlar. 
Müşahede merkezinin mütalâasiyle alâkalı dosya bakanlığa tevdi olunur. Bakanlık, buna istina

den hükümlünün gönderileceği müesseseyi tâyin eder. 

MADDE 10. — Müşahede ve sınıflandırma merkezlerinin bulundurulacağı yer Adalet Bakanlığın
ca tâyin olunur. 

Müşahede ve sınıflandırma merkezinin kuruluş görev ve yetkileri işleyişi kanuna göre hazırlana
cak nizamnamede tesbit edilir. 

MADDE 11. — Çocuk, kadın ve diğer hükümlülere ait ceza evleri açık yarı açık ve kapalı olmak 
üzere sınıflandırılırlar. 

Hükümlüler 9 ncu maddede yazılı esaslar dâhilinde bu müesseselerden birine gönderilirler. 
Adalet Bakanlığınca hükümlünün ıslahmdaki inkişaf nazarı itibara alınarak bulunduğu mües

sesenin teklifi üzerine kapalı bir müesseseden yarı açık veya açık bir müesseseye naklolabileceği gibi 
gerektiğinde disiplin yönünden açık bir müessesede ise, yarı açık veya kapalı bir müesseseye nakle-
ditebilirler. 

MADDE 12. — Hükümlülerin ceza evlerinde gruplara ayrılması, bunlara tatbik edilecek meto
dun tesbiti, bulundukları ceza evleri veya müşahede ve sınıflandırma merkezleri tarafından tavsiye 
edilen ve Bakanlıkça kabul olunan ve nizamnamede yer alacalı esaslara göre yapılır. 

MADDE 13. — Tutuklular, hükümlülerden ayrı müesseselerde muhafaza edilirler. Bunlar için 
müstakil bir bina tefriki mümkün olmadığı takdirde bulundukları ceza evinde kendilerine ayrılan 
kesimlerde kalırlar. 

Hükümlülerle tutukluların birbirleri ile ihtilâtlanna müsaade olunmaz. 
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Adalet Komisyonunun değiştirici 

Hükümlüler ile müessesele in tasnifi ve infaz sistemi 

Kısa sureti cezaların yerine getirilmesi 

MADDE 8. —Kısa süreli hürriyeti ıbağlayı^ı cezaların hükümlü, varsa kanuni vekili veya 
Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine; 

1. Hükümlü 65 yaptı ikmal etmiş veya sıhhi durumu ceza evinde bulunmasına mâni alacak de
recede bozuk olduğu taibip raporu ib tevsik edil iiş ve hükümlülük süresi 30 güaü gegmemişse 
o';urduğu yerde. 

2. Hükümlülük süresi 30 günü geçmemesi ha'inde her hafta Cuma günleri en geç 19 da gir-
mek ve Pazar günleri aynı saatte çıkntak surctiy e bir ceza evinde, 

3. Hükümlülük süresi üç ayı geçmemesi halinde serbestçe çalışabilmesini temin için her gün 
saat 19 da girmek ve sabahlan 7 de çıkmak sure lyle bir cezaevinde, çektiriLmesine mahkemece ka-
raa' verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralardan 'birinin tatbikatına ait karara hükümlü tarafından kasien veya ihmali 
noticesi riayet olunmadığı takdirde bir aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Geri kalan cezası 
da aynca çektirililr. 

MADDE 9. — Tasarının 0 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarmın II inet maddesi ay ıen'kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tadarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynm kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 14. — Hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanlardan : 
a) Mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal ilo geçirenlere ana ve babasının, eşinin, kardeşinin 

voya çocuğunun ölümü yahut bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde veya zarara 
mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda mahfuzen veya ser
bestçe gitmek üzere bir günden on güne kadar, 

b) Açık müessesede bulunanlardan mahkûmiyet müddetinin yarısını iyi halle geçirenlere ayrı
ca 72 saate kadar, nizamnamede tesbit edilecek esaslar dâhilinde Adalet Bakanlığının tasvibi ile 
izin verilebilir. 

MADDE 15. — Hükümlü, ceza evi disiplinini bozan hareketlerden dolayı inzibati mahiyette 
olmak üzere her defasında onbeş günü geçmemek kaydı ile ve her türlü ihtilâttan önlenecek şekil
de hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolayı iki sene içinde üçten fazla hücre hapsi cezası 
almış olanlar, Adalet Bakanlığının tasvibi ile iyi hal göstermeye kadar inzibatî hücre şartla
rına tabi tutulurlar. Bu müddet altı ayı geçtiği takdirde keyfiyet yeniden gerekçesiyle birlikte 
Adalet Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 16. — Tüı-k Ceza Kanununun 54 ncü maddesine göre mahkûm edilmiş olupta bu ceza
nın infazına başlandığı sırada veya daha evvel ayrıca işlediği fiilden dolayı yaşı sebebiyle hak
kında T. C. K. 55 nci maddesinin tatbiki suretiyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmiş 
ise bu ceza infaza başlanılan ceza ile birlikte 55 nci maddede yazılı hükümler dâhilinde çektirilir. 

MADDE 17. — Mahkûm bulundurulduğu müessesede çalışmaya mecbur tutulur. Açık mües
seseye tefrik edilenlerden veya mahkûmiyet müddetinin en az 1/4 ünü iyi hal ile geçirenlerden, 
Adalet Bakanlığı, ziraat deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında çalışma ekip
leri teşkil edebilir. 

Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün kılacak müesseseler ikmal edilinceye kadar, şartla 
salıverilmelerine en fazla bir sene kalanlardan bu kanuna göre hazırlanacak nizamnamede tesbit 
edilecek yaş, meslek ve bedenî kabiliyeti haiz olanlarla tâyin olunacak suçların failleri resmî veya 
özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılabilirler. 

MADDE 18. — Andlaşmalarda öngörülen hük imler saklı kalmak şartiyle, yabancılar hakkında 
Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağla nci cezaların infazının, mütekabiliyet ve cezanın 
aynen tatbik olunacağı hususu taahhüdedilmek ka rliyle, yabancının mensup bulunduğu Devletin 
infaz müesseselerine bırakılmasına» Adalot Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar ve 
rilebilir. 

Meşrutan tahliye 

MADDE 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı -»^ava mahkûm bıVunduklan ceza evinde hüküm
lü1 iik ısiirnVnvn 2/3 nü iyi hal ile geçirenler t a l e p l i olmnksızm şartla salıverilirler. 

Bu nhbotin tâvin'ırle hükümlünün tutuklu ka T "rı günler de hesaba katılır. 
Sırtla ^a'ıvermevi gerektirir mahiyette ceza o "' i İaresi tarafından verilecek gerekçeli mütalâa 

hüVim1 ünün bu'unlıığu verinki hükmü veren m M-rwn derecelinde bu1 un an mahkemeye tevdi 
evTIK Mahkeme bu mütalâayı tasvibettiği takdir1* sırtla s^ı verme kararı derhal yerine getirilir. 

Mahkeme sırtla salıvermeyi tasvibetmediği ta' İ r le gerekçesini kararda gösterir. 
B ı karar aleyhine hükümlü veya vekili yahut kinimi mümessil ve Cumhuriyet Savcısı tarafından 

acele itiraz yohını başvurulabilir. 
Mahkûm oVlııVan mü^hVt ağır hapis cezası un 24 yılını iyi halle geçiren hükümlüler hakkında 

yu'kardaki fıkralar hükümleri uygulanır. 
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Adalet Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 14. — Hürriyeti bağlayıcı bir cezaya malhkûm olanlardan : 
a) Mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal ile goçirenlere ana veya babasının, eşinin, kardeşi

nin veya çocuğuunun ölümü yaihut bunlardan biri ı'ın ciddî veya ağır hsatahkları halinde veya za
rara 'maruz kaldıkları »büyük yangın, deprem, su baskını gi'bi afetlerin vukuunda mahfuzen veya 
serbestçe gitmek üzere bir günden on güne kadar, 

b) Açık müessesede bulunanlardan mahkûmi *ei müddetinin yarısını iyi halde geçirenlere ayrı
ca 72 saate kadar, nizamnamede tedbilt edilecek es ular dahilinde Adalet Bakanlığının tasvibi ile 
izin verilebilir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nsı maddesi ay ıen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay ıon kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Me§rutan tahliye 

MADDE 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı c >zaya mahkûm olanlardan bulundukları ceza evin
de hükümlülük süresinin 2/3 nü iyi hal ile geçiren sr talepleri olmaksızın şartla salıverilirler. 

Bu nisibetin tâyininde hükümlünün tutuklu ka lığı günler de'hesaba katılır. 
Şarbla salıvermeyi .gerektirir mahiyette ceza e i idaresi tarafından verilecek gerekçeli mütalâa 

hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren m \hkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edi
lir. Mahkeme bu mütalâayı tasviıbettiği takdirde «jvfcla sr'ıverme karan Iderhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıvermeyi tasvibetmediği takdirde gerekçesini kararda gösterir. 
Bu karar aleyhine hükümlü veya vekili yahut kanuni mümessil ve Cumhuriyet Sevcısı tara

fından acale itiraz yoluna başvurulabilir. 
Mahkûm oldukları müebbet ağır hapis cezasının 24 yılını iyi halle geçiren hükümlüler hak

kında yukandaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 982) 

file:///hkeme


. HükfttfsMifc tiekliâ 

Bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü foeıTefi gereğince kısa süreli hürriyeli bâğlayîöı ce
zaların infazına karar verilenler şartla salıverme len faydalanamazlar. 

Şartla salıverilmelerine 1-5 gün kalan hükümlü' >rs, normal hayata avdetlerini sağlıyacak ve iş te
min edebilecek imkânların verilmesi için kendi baş ırına veya infaz sonrası, yardım müesseseleri ile 
temasa geçmek üzere izin verilebilir. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverme müddetinin hitamına kadar T.C.K. 
riun 23 nci maddesinin 3 ve'"4ncü fıkraları hükü ileritatbik olunur. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinb şahü hakları tazmin etmesi şarttfîa talik edi
lebilir, 

Geçici hükümler 

OEÇtCt MADDE 1. — Türk Ceza Kanunu ile hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kaldırıl 
m-.ştır. 

GEOİOÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş bulunan mahkûmiyetler 
hakkında 4 ncü madde hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCÎ MADDE 3. — Diğer kanunların bu ka ıuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Bu kanuna göre hazır"anması öngörülen tüzük kanunun yayını tarihin
den itibaren üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tüzük yürürlüğe gi r ne den öntfe infazı ggrek«n Ölüm cezaları T.C.K. 
nun 12 nci maddesindeki esaslar dairesinde yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Müebbet ağır hapis ce asına mahkûm bulunanlarla uzun süreli hürriyeti 
ba^avıcı cezaya mahkûm olanlar hakkında tatbik îilecrfo rej'.min yalnız uzun süreli hürriyeti bağ
layıcı cezaya mahkûm olanlara münhasır olmak k .v.V.yle müşahede merkezleri ikmal edilinceye ka
dar işbu tecrit ve müşahedeye tabi tutulma keyfiye i Adalet Bakanlığınca peyderpey tâyin ve tatbik 
olunur. 

Son hükümler 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 20. — 4 ncü maddenin 2 ve 4 ncü bj illeri, 5 nci maddenin 7 nci fıkrasındaki (Devlet, 
îkbisadi Devlet Teşekkülleri, belediye ve sair âmme hizmetlerinde bir yılı geçmemek üzere çalıştırma
nın sureti tatbikine) dair hükümler ile 12, 14, 17 nei madde hükümleri tüzük ile birlikte diğer mad
deler ise kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini Ada'et Bakanı yürütür. 

14 . 5 . 1965 
Başbakan Devlet Bakanı ve .. . 

S.ll.Üryüplü .• -Başlı. Yardımcısı .- Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
* S. Demirci II. Ataman M. Altınsoy 

Devlet Bakanı .. Adalet Bakanı. Millî Savunma Bakanı. İçişleri Bakanı 
Ş. înal î. Baran ^ II. Dinçer t. II, Akdoğan 
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Adalet Komisyonunun değiştirişi 

Bu kanunun 8 nei maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bendtcri gereğinöe kısa süreli hürriyeti bağlayı
cı cezaların infazına karar verilenler şartla salı /örmeden faydalanamazlar. 

Şartla salıverilmelerine 15 gün kalan hükümlü ere, normal hayata avdetlerini sağhyacak ve iş 
temin edebilecek imkânların verilmesi için kendi başlarına veya infaz sonrası yardım müesseseleri 
ile temasa geçmek üître izin verilebilir. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverme müddetinin hitamına kadar 
T. C. Kanununun 28 nei maddesinin 3 ve 4 ncü âkralan hükümleri tatbik olunur. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbe 'inde şahsi hakları tazmin etmesi şartına talik edi
lebilir. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 6 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Al; Meclisi (S. Sayisi: 982') 
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Hükümetin teklifi 

Dışişleri Bakanı V 
S. Demirel 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Cîümrük ve Tekel Bakanı 
F. Sükan A. Topaloğlu 

Çalışma Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

En. ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut 

Trz. ve Tanıtma Bakanı İmar ve iskân Bakam V. Köy işleri Bakanı 
ö. Z. Dnrman Ş. İnal S. öztiirk 

»&<i 
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Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 981 
Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya 
Bölge Tayyare Tamir Fabrikası Tamirhanesine ait bir kerpiç depo 
ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 da yanması 
neticesi meydana gelen 515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında ka

nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2 /820) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası Tamirhanesine ait bir kerpiç depo ile içinde bulunan mal
zemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meydana gelen 515 925,44 kuruş alacağın 
affı hakkında kanun tekliffmiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerini saygılarımızla arz ederiz. 

Gaziantep Milletvekili 
K. Mavitan 

istanbul Milletvekili 
/ . Sancar 

Eskişehir 
A. Zeytinoğlu 

Çorum Milletvekili 
İV. ökten 

Denizli Senatörü 
M. E. Durul 

Manisa 
8. Çağlar 

Balıkesir Milletvekili 
A. 1. Kırımlı 

Elâzığ 
İV. Güray 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

içel 
Y. Dermancı 

İstanbul 
T. Ariburun 

Kayseri Milletvekili 
/ / . Gümüşpala 

Samsun 
H. Kiper 

Zonguldak Senatörü 
T. t-nci 

Tokat 
M. Kazova 

Rize Milletvekili 
E. Y. Akgal 

Rize 
C. Yalçi7i 

Maraş 
A. Karaküçük 

Konya 
A. Gürhan 

okunamadı 

Zonguldak Milletvekili 
K. Esengin 

Aydın Milletvekili 
/ / . Aydınger 

Ağrı 
N. Güngör 

Tabiî Üye 
8. Vlay 

içel Milletvekili 
C. Kılıç 

içel Senatörü 
T. özdolay 

Zonguldak Milletvekili 
R. Karakaşoğlu 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

Zonguldak 
Y. Z. Yücebilgin 

Bursa Milletvekili 
B. C. Zağra 

GEREKÇE 

Kars Milletvekili 
B, Vural 

Ağrı 
K. özcan 

Kastamonu 
F, Doğançay 

Maraş Senatörü 
C. Aksu 

içel 
M. Arıkan 

Kayseri 
A. Araş 

Kars Milletvekili 
N. Akan 

Antalya Milletvekili 
H. F. Boztepe 

Ankara Milletvekili 
N. Berkkan 

Eskişehir 
G. Uçagök 

1. — Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığına, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı 
gibi çeşitli makamlara yapılan sözlü ve yazılı müracaatlardan evvelce Hava Kuvvetleri Kumandanlı-
•ğı Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikasında görevli bulunan aşağıda adları yazılı 7 kişinin, Ta
mirhaneye ait bir kerpiç depo ile içinde bulunan malzemenin yanmasından dolayı 515 925,44 (beş-
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yüz onbeşbin dokuzyüz yirmibeş ve 44/00) lirayı müştereken ve müteselsil en ödemeye mahkûm edil
dikleri anlaşılmıştır. Bunlar : 

a) Binbaşı Kâmil Aksun : Fabrika Müdürü, 
b) Muamele Memuru, Nusret Aktulgalı: Depo Müdürü ve ayniyat muhasibi, 
e) Baş Gedikli Hakkı Arıburnu : Tecrübe pilotu, aynı zamanda itfaiye şefi, 
d) Baş Gedikli Selâhattin Soytürk : Kıta Kumndan vekili, yangın gümi nöbetçi subay görevlisi,. 
e) Baş Gedikli Mehmet Özkan : Yangın günü nöbetçi gedikli çavuşu, 
f) Sivil memur Mustafa Derme : İtfaiyeci olarak fabrikaya alınmış, 
g) Er ihsan Sarıgül : Yanan depoda hırsızlığa karşı yatan er. 
2. — Yangın 26 . 1 . 1949 gecesi saat 1.1.15 raddelerinde kerpiç depo binasından çıkmış, 'bina 

içindeki malzemenin bir kısmı kurtanldıktan sonra, yangının diğer binalara sıçraması önlenmiş 
ve yangın büyük gayret ve fedakârlıklarla söndürülmüştür. Tamirhanenin bağlı bulunduğu 3 neü 
Hava Tümen Kumandanı adlî âmir sıfatiyle yukarıda adı geçenleri Tümen Askerî Mahkemesine 
vermiş, mahkeme devam ederken 28 . 7 . 1950 senesinde çıkan af kanunu ile dâvanın cezai hüküm
leri mahkeme karara varmadan sükût etmiş ve dâva tazminat 'bakımından takibat için Malatya Ha
zine Avukatlığına intikal ettirilmiştir. Hazine avukatlığı 1 nci Askerî Hukuk Mahkemesinde bu 
yedi kişi aleyhine dâva açmıştır. 

3. — Aslında Malatya Tayyare Meydanını inşa eden iş Taburu hayvanlarının korunması için ya
pılmış olan bu kerpiç bina bilâhara bizzarure malzeme deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hü
kümlüler bu tamirhaneye geldiklerinde bu bina depo olarak kullanılmakta olduğunu görmüşlerdir. 
Depo binası olarak kullanılması caiz olmıyan bu binada ekli ehli hibre raporunda belirtildiği gibi 
hatalı inşaat bakımından çıkan yangın gecesi ısı (—13 —23) arasmda olmuş suların donmuş olma
sına rağmen elde mevcut mahdut araçla mümkün olan her şeyin azamisi yapılmış alınan tedbirlerle 
fabrika erleri komşu birlik erleri, fabrika müdürü, mühendis, subay ve gediklileri vaka yerinde hazır 
bulunarak bilfiil söndürme işine iştirak etmişlerdir. Bu hareketin hükümlülerin vazifelerine olan 
bağlılıklarını gösteren en iyi bir delil olarak alınması ve esas yangın sebebinin mahkeme dosyaların
da bulunan ehlihibre raporunda, inşaat hatasından geldiği belirtilmiş yine mahkeme dosyalarında bu
lunan İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün cevabi yazısında söndürme suyunun donmaması için kimye
vi bir madde bulunmadığının tebarüz ettirilmesi hükümlülerin bu işte suçlu olmadığını göstermek
tedir. Nitekim, Af Kanunu çıkmamış olsaydı askerî mahkemedeki dâvanın beraet ile neticeleneceği 
bedihidir. Bu husus hükümlülere idari ve adlî makamlarca defalarca söylenmiştir. 

4. Malatya Hazine Avukatlığmca Malatya 1. Askerî Mahkemesinde ikame ettiği tazminat dâ
vası 1949 senesinden 1962 senesine kadar 13 sene müddetle devam etmiş ve tezatlı ve elîm safhalar 
geçirmiştir. Bu kadar uzun süren bu müddet zarfında; 

Binbaşı Kâmil Aşkun 1961 de istifaen 
Başgedikli Arıburnu, tekaüt edilerek 
Başgedikli Selâhattin Soytürk, tekaüt edilerek 
Başgedikli Mehmet Özkan, tekaüt edilerek 
Muamele Memuru Nusret Aktulgalı, istifaen 
Sivil İtfaiye Memuru Mustafa Erdem ve 
Er İhsan Sarıgül terhis edilerek 
Hava Kuvvetleri Kumandanlığından ayrılmışlardır. Ve geçimlerini sağlamakla uğraşmışlardır. 
Malatya Hazine Avukatlığı dâvayı birince defa kaybetmiş bu husus dâvâlılara duyurulmuştur. 

Hazine dâvayı temyiz etmiş bozdurmuş ve tekrar yapılan ikinci mahkemede Hazine dâvayı kazan
mış ve temyiz de habersizlikten bozduran kimse olmadığından temyizce tasdik edilmiştir. Hükümlü
lerce kazanılması yüzde yüz mukadder olan bu tazminat dâvası, dâvanın başka bir şehirde olması, 
mahkeme yeri ile dâvâlıların bulundukları yer arasında 1 000 Km. den fazla mesafe olması geçim 
dertleriyle uğraşan bu şahısların 13 sene müddetle dâvayı lâyıkı ile takip için, bilhassa maddi im
kâna sahibolmamaları yüzünden netice aleyhlerine olmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 981 ) 
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5. Bu kararla müştereken ve müteselsil en ödenmek üzere : 
494 110,44 Lira esas borç 

18 358 Lira kanuni faiz 
100 Lira mahkeme masrafı 

3 357 Lira murafaa ücreti 
olarak bu şahıslardan talebedilmektedir. 
6. Hava Kuvvetleri Kumandanlığmdaki hizmetleri esnasında çalışkanlığı, dürüstlüğü ile takdir 

toplıyan bu şahısların yegâne suçu bulundukları yerden çok uzak olan ve 13 sene gibi insan ömrün
de mühim bir yer tutan bir zamanlar zarfında zaman, mekân ve bilhassa maddi imkâna sahip olma
malarıdır. Eğer bu imkâna sahibolup müdafaalarını yapabilmiş olsaydılar, beraet edecekleri muhak
kak idi. Bir kısmı mütekait maaşı ile dar bir durumda olan, ömürlerinin sonuna yaklaşan bu eski 
dürüs Devlet memurlarından yarım milyon lira üstünde olan hayalî bir meblâğın kesilmek isten
mesi, pratik olarak Hazineye bir menfaat sağlamamasına mukabil başkaca bir gelirleri olmıyan ve 
yaş itibariyle de çalışma kabiliyetini kaybetmiş olan 7 kişinin felâketine ve evlâdı ayallerinin de 
sefaletine sebebolacaktır. 

Bu bakımdan Sayın Büyük Millet Meclisi Senato azaları ve milletvekillerinden şanssızlık ve im
kânsızlıklar bakımından bu felâkete yuvarlanmış olan bu 7 kişiye yardım elinin uzatılmasını ve hük
mün tatbik edilmemesi hususunda karar alınmasını ve karar alınıncaya kadar Başkanlıkça tediye 
takibatının emri âhire değin durdurulmak üzere Maliye Bakanlığına bir pusla yazılmasını rica ve 
istirham eyliyoruz. 

Maliye Komisyonunun raporu 

10.5 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrika
sı Tamirhanesine ait bir kirpiç depo ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 da 
yanması neticesi meydana gelen 515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında kanun teklifi, ilgili Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Yangının hatalı inşaat neticesinde çıkması, Devletin tedbir almıyarak böyle kıymetli malzemeyi, 
bu tarzda binada muhafaza etmesi, mukadder olan yangının, yangın tazminiyle mükellef olanların 
kusurundan çıkmamış olup, tesadüfen onların nöbetine raslaması gerçekleri karşısında, çoğu emekli 
olan 7 ilgiliyi ve ailesini, ödemeleri kabil olmıyan bu kadar büyük meblâğın 1949 yılından beri maddi 
ve mânevi tazyiki altında bırakmayı adalet ve hakkaniyet duygularına uygun bulmıyan Komisyonu
muz, teklifi yerinde bularak maddelerin görüşülmesine geçmiş, başlığı ve birinci maddeyi değiştirerek, 
ikinci ve üçüncü maddeyi de aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı ve 

bu rapor Sözcüsü 
Edirne Adana Ağrı Manisa 
1. Ertem Y. Aktimur N. Güngör Y. Yakut 

İmzada bulunamadı 
Ordu Siirt Sivas 

O. N. Hazinedar II. özgen R. Çeltekli 
İmzada bulunamadı 

MiUet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 2/820 
Karar No: 61 

M. Meclisi ( S. Sayısı.: 981 ) 
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Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 28 . 5 .1965 

Esas No: 2/820 
Karar No: 54 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası 
Tamirhanesine ait bir kerpiç depo ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 da yan
ması neticesinde meydana gelen 515 925,44 lira alacağın affı hakkındaki kanun teklifi, Hükümet tem
silcilerinin do iştirakiyle incelendi ve görüşüldü: 

Teklif ile, yağında ve yağının söndürülmesinde, hiçbir kusurları bulunmadığı halde, bugün muhte
lif sebeplerle ordudan ayrılmış bulunan muhtelif rütbedeki yedi vatandaşın mahkeme safhalarında tş 
Taburu hayvanlarının korunması için yapılan kerpiç, binanın malzeme deposu olarak kullanıldığı ve 
depo olarak kullanılamıyacağma dair bilirkişi raporu ile söndürme suyunda antifiriz bulunmaması 
sebebiyle donduğu, bunda tazminata hükmedilen kimselerin kusurlu bulunmadığı, yangının söndürül-
meşindeki imkânsızlığa rağmen sirayetin önlenmesinde feragatle çalıştıkları anlaşılmış ve hükmedilen 
515 925,44 liranın affının sosyal bir atıfet olmaktan ziyade çaresizlikten kaybedilmiş bir hakkın iade
si. olacağı kanaatine varılmış ve teklif yerinde görülmüştür. 

Ancak; teklifte ve Maliye Komisyonunun değişti ı/işine bağlı kanun metinlerinin başlığında hâdise 
tarihi 25 . 1 . 1949 yazılmışsa da hakikî tarih maddesinde yazıldığı şekilde 26 . 1 . 1949 olduğundan 
başlık da bu şekilde değiştirilmiş maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
I. Seçkin 

imzada bulunamadı 
Çanakkale 

Ş. înan 
İstanbul 

M. Güven 

Sözcü 
Sakarya 

İV". Bay ar 

Aydın 
0. Apaydın 

Erzincan 
II. Atabeyli 

izmir 
N. Kürsad 

Mardin 
E. K. Aylar 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Balıkesir 
Sözüm saklı 
A. A. Bolah 

Erzurum 
A. Şlenyurt 

Kars 
K. Okyay 

Rize 
E. Y. AUal 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Sarıibrahimoglu 
Bursa 

A. Türkcl 
imzada bulunmadı 

Giresun 
/. E. Ktlıçoğlu 

Manisa 
II. Kubat 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

M. Meclisi. ( S. Sayısı : 981 ) 



Gaziantep Milletvekili Kudret I 
Mavitan ve 37 arkadaşının 

teklifi 

Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikası Tamirhanesine ait bir 
kerpiç depo ile içinde bu
lunan malzemeden bir kısmı
nın 25 . 1 . 1949 da yanması ne
ticesi meydana gelen 515 925,44 
kuruş alacağın affı hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Malatya Böl
ge Tayyare Tamir Fabrikasın
da 26 . 1 . 1949 tarihinde vu-
kubulan yangın neticesi tamir
haneye ait ibir kerpiç depo ile 
içinde bulunan malzemelerin 
yanması neticesi meydana gelen 
Hazine alacağı, kanuni faizi, 
mahkeme masrafı VQ, vekâlet 
ücreti dâhil olmak üzere borç
lularından iaranmaz. 

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

MADDE 3. _ Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 5 — 
Maliye Komisyonunun 

değiştirici 

Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikası Tamirhanesine ait 
kerpiç binada 25 . 1 . 1949 ge
cesi çıkan yangın neticesinde 
Hazine lehine doğan alacağın 
affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Malatya Böl
ge Tayyare Tamir Fabrikasın
da 26 . 1 . 1949 tarihinde vu-
kubulan yangın neticesi tamir
haneye ait bir kerpiç depo ile 
içinde bulunan malzemelerin 
yanması neticesi meydana gelen 
Hazine alacağı, kanuni faizi, 
mahkeme masrafı ve vekâlet 
ücreti dâhil olmak üzere borç
lulardan aranmaz. 

%̂ 
MADDE 2. — Teklifin 2 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikası Tamirhanesine ait 
kerpiç binada 25 . 1 . 1949 ge
cesi çıkan yangın neticesinde 
Hazine lehine doğan alacağın 

affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Maliye Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 981) 



Dönem : 1 
Toplantı .4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı 
arasında imzalanan «Merkezî Adiaşma Teşkilâtının) Millî Temsilci
leri ve Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında Anlaşma» ve eki 
mektuplarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /166) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 3 . 1932 

Kanunla- ve Ka:rarlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1547/967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı BaVaı^ar Kurulunca 
14 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Merkezî Andlaşma 
Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî Andlaş-na Teşkilâtının, millî temsilc'brin ve m"lletler?rası 
personelin statüleri hakkında-anlaşm°» ve eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı) gerekçesi ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

hereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsm^t İnönü 
Bzşbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi 24 Şubat 1955 tarihinde Tür' iye ile Irak arasında imzalanan «Karşılıklı İşbirliği 
Paktı» na sonradan üç devletin daha katılması üzerine end'aşmanm 5 nci maddesi gereğince Pakt 
için bir teşkilât ve sekreterya kurulmuş ve başlangıçta Bağdat'ta bulunan Sekreterya, Irak'ın 
Pakt'tan ayrılması üzerine Ankara'ya nakledilmiştir. 

Sekreterya, önce Bağdat Paktı ve halen Merkezî Andlaşma TeşMlâtı diye andan teşk'fâtm bir 
nevi icra organıdır. Bışında bir Gene1 Sekreter ve maiyetinde üye memleketler uyruklarından 
memurlar vardır. Teşki" ât tamamen miPetlerarası niteliği haizdir. 

Sekreterya kurulduktan sonra tıp1! NATO ve SEATO gibi benzeri Teşkilât Sekreteryaları 
için olduğu gibi o zamanki adı ile Bağdat Paktı Sekreteryası ve bu Sekreterya'da çalışanların hu
kukî durumlarını tesbit edecek bir Statü Anlaşmasının hazırlanması yolunda ç°l şarla~n ba~lan-
mış ve bu çalışmalar Pişikte sunulan Anlaşmanın üye memleketler arasında 9 Kssm 1960 tari
hinde imzalanması ile neticelenmiştir. în^e"enfesinden de görüleceği üzere OM Anlaşma : 

1. Teşkilâtın hukukî şahsiyetine, sahiboldu^u ayrıcalık ve dokrnulmazlıklara; 
2. Herhangi bir Âkıd Devlet tarafında-, başk1 bir Âkıd Devletin ülkesindeki trşkilât nezainde 

tâyin okunan temsi'ci ve refakatlerinde bulunan resmî sekreterlik personelinin faydalanacağı 
ayrıcalık ve dokunulmazlıklara; 

3. Teşkilât adına hareket ede a ve milletlerarası memur sıfatını haiz personel ve uzmanların 
Âkıd Devletler ülke1 erinde faydalanacakları ayrıcalık ve dokunulmazlıklara; 
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4. Teşkilâtın veya teşkilât adma hareket eden milletlerarası memur sıfatını haiz personel ve uz

manların taraf olacağı uyuşmazlıkların halline, ve; 
5. îşbu Anlaşmanın tadili için akdedilebilecek tamamlayıcı anlaşmalara 
Mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 
Anlaşmanın ekini teşkil eden ve Anlaşmanın 16 ncı maddesi gereğince Hükümetimizle Sekretarya 

arasında teati edilen mektuplar Anlaşmanın 17 nci, 18 nci ve 19 ncu maddelerinde anılan ayrıcalık ve 
dokunulmazlıkların Sekretarya'mn sivil ve askerî mensuplarından hangilerine ve hangi esaslar dairesin
de tanınacağı hususunu tesbit etmektedir. Sekretaryanm 7 - 10. derece memurlarına, subaylara ve 
Genel Sekretere 17 nci, 18 nci ve 19 ncu maddelerdeki ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, yani memleke
timizdeki yabancı misyonlarda vazife gören diplomatların istifade ettikleri ayrıcalık ve dokunulmaz
lıklar, tanınmaktadır. Bu dereceleri haiz olanlar esasen umumiyetle bulundukları memleketlerin 
Dışişleri Bakanlıkları veya dışarıya diplomatik unvanı haiz memur gönderen bakanlıklar mensupları
dır ve bu suretle durumları temsilciliklerinde çalışan meslektaşları ile aynı olmaktadır. 

Anlaşmanın 17 nci ve 18 nci maddelerindeki avrıcalık ve dokunulmazlıklar bâzı kısıntılarla 1-6 
ncı derece memurlarla astsubaylara tanınmaktadır. Bu avrıcalık ve dokunulmazlıklar gavet mahdut 
olup esasen bâzı farklarla memleketimizde diğer misvonlarda vazife gören yabancılara da tanınmakta
dır. 17 nci maddenin (a) fıkrasındaki dokunulmazlığın tatbikatta bâzı sakıncalar doğurabileceği dü
şünülerek ek mektuba aşağıdaki fıkranın ilâvesi tarafımızdan teklif ve Sekretarya'ca kabul edilmek su
retiyle bu dokunulmazlık reddedilmiştir. 

«3. 1 ilâ 6 ncı derecelerdeki Sekretarya personeli ile Müşterek Askerî Plânlama Grupunda çalı
şan astsubavlarm yetki sınırları içinde resmî sıfatları ile vâki yazılı veya sözlü ifade ve fiillerinden 
dolavı kazai dokunulmazlığı haiz olmalarına mütedair olarak, bu hükmün; Türkiye Hükümeti nezdin-
de akredite bulunan diplomatik misyonların aynı derecelerdeki diplomatik olmıyan personeline uygu
landığı şekilde yürütüleceğini anlamaktayım.» 

Bu arada, «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye'nin katıl
masına mütaallik 5598 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (d) fıkralarında demiş olunan ihti-
razi kayıtların işbu kanuna da derci icabetmekte ise de. bu kanuna «Sekretarya'mn Türkiye dâhilin
de görevlendireceği Türk vatandaşı memurlar, vatandaşlarının tabi tutulduğu verdilere tabi tutu
lurlar» şeklinde tek taraflı olarak bir ihtirazi kayıt ̂ konulması, Anlaşmanın 18 nci maddesinin (1) fık
rasında münderiç «Teşkilât memurlarına, görevleri dolayısı ile Teşkilâtça ödenecek maaşlar ile ödenek
ler vergiden muaftır...» hükmü muvacehesinde milletlerarası bütçelerden ödenecek maaş ve ücretlerin 
üye memleketlerden biri tarafından vergiye tabi tutulması: 

a) Milletlerarası Teşkilât masraflarının üye memleketler arasında evvelden tesbit edilmiş olan 
nisbetlere göre paylaşılması, 

b) Avnı derecedeki milletlerarası memurların eşit miktarda maaş almaları 
Prensini erine halel getirmesi dolayısı ile milletlerarası bir taahhüdün ihlâli mahiyetinde olacağın

dan Sekretarya'daki milletlerarası personel arasında bulunan Türk vatandaşlarının da emsali yabancı 
milletlerarası sıfatı haiz memurlar gibi Gelir Vergisinden muaf tutulmaları ve bu kanun tasarısına, 
merivet tarihîn» kadar tahakkuk ettirilmesi muhtemel vergi borçlarının terkini maksadiyle, bir geçici 
madde ilâve edilmiştir. 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere gerek Anlaşma gerek Anlaşmanın ekini teşkil eden mektupların 
ihtiva ettiği hükümler milletlerarası bir karekteri olan Sekretarya ile onun mensuplarının üve mem
leketler adına ifa ettikleri vazifelerini kolaylıkla yerine getirebilmelerini temin gayesini istihdaf et
mekte ve tanınnn hak, dokunulmazlık ve kolaylıklar da NATO üvesi memleketlerin ve bu arada 
Fransa'nın NATO Sekretarya'sı mensuplarına tanıdıklarından fafklı bulunmamaktadır. 

tsbu Anlaşma, memleketimizin yüksek menfaatlerinin yararına olarak, Merkezî Andlaşma Teşki
lâtı ile, müşterek savunma sahasında mevcut işbirliğini, geliştirecek ve kuvvetlendirecektir. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas : 1/166 
Karar No. : 67 

10 . 7 . 196S 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının. Millî Temsilcileri ve Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında Anlaş
ma» ve eki mektuplarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da nazarı itibara alınmış ve tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Bursa 

C. Perin 

Erzurum 
E. Akça 

Samsun 
/. Küıç 

Sözcü 
İstanbul 

C. Baban 

İstanbul 
8. Sarper 

Kâtip 
Sivas 

0. Sarısözen 

Kocaeli 
N. Erim 

Zonguldak 
K< Esengin 

Bursa 
M. Tayyar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Maliye Komisyonunun raporu 

Mület Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/166 
Karar No. : 136 

4 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaşma 
Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve Mili eti er ara
sı Personelin Statüleri hakkında Anlaşma» ve eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair -Dışişleri Komisyonundan muhavvel- kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilmekle 
beraber; Sekretaryada çalışan Türk vatandaşı memurların mevcut müktesebatlariyle emeklilik 
haklarının zayi olmamasını temin için yeniden bir madde tedvini uygun görülmüş ve bu madde 
tasarının 2 nci maddesi olarak konulmuş; ve bu haktan istifade eden memurların faydalanma
larının başlangıcı tarihi olarak da, teşkilâtta göreve başlama tarihi mebde kabul edilmiş ve bu 
husus geçici madde 1 de zikredilmiştir. 
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Tasarıdaki «geçici madde» ise «geçici madde 2»1 diye numara almış. 
Tasarının 2 nci maddesi 3, ve 3 cü maddesi de 4 ncü madde olarak değiştirilmiş, diğer mad

deler ise aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Adana Ağrı Bolu 
ve bu Rapor Sözcüsü Y. Aktimur N. Güngör K. inal 

Gümüşane 
N. Kügüker 

Muş 
S. Mutlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 15 . 5 . 1965 

Esas No. : 1/166 
Karar No. : 46 

Millet MeclM Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi Andlaşma 
Teşkilâtı arasında imzalanan» Merkezî And aşma Teşkilâtının, millî temsilcileri ve m'lletlerarası 
personeMn statüleri hakkında anlaşma «ve eki mektuplarının onaylanmasının uyguı bu'undu-
ğuna dair kanun tasarısı» rgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüş'ldü : 

Kanunun gerekçesinde de işaret olunduja üzere 24 Şubat 1955 de imzalanmış bulunaı Türkiye 
ile Irak arasında Karşılıklı îşb'rliğl Paktına Iran, İngiltere ve Pakistan'ın katılması üzerine an
laşmanın 5 nei maddesi uyarınca bir t~şklât ve Sekreterya kurulmuştur. Başlar gıçta Bağlat'ta 
bulunan teşkilâtın merkezi, Irak'ın Pakt'tan ayrılması üzerine Ankara'ya nakledilmiş ve Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtı adını almştır. 

Bütün milletlerarası teşekküller için olduğu gibi CENTO Teşkilâtının, bu teşkilât nezdiude 
va-zife gören mi'lî tem'i1ci1er'n ve teşkilâtta çalışan milletlerarası memurların hukukî durumla
rını ve ayrıcalık ve dokun^mazlıklannı tesbit zarureti hissedilmiş ve yapılan çalışmalar sonucu 
9 Kasım 1960 tarihinde üye memleke'le- arasında bir statü ankşması imzalanmıştır. 

Milletlerarası memurlar anlaşmadı iki kategoride mütalâa edilmişlerdir. Her kategori içi ı de
ğişik ayrıcalık ve dokunulmazlık tesb'dolunmuştur. Anlaşmanın 16 ncı maddesi de b ı kategori
lere hangi milletlerarası memur1 ar m gireceğinin, teşkilâtla Âkıd Devletler arasında ayrıca karar
laştırılacağım öngörmüştür. Anlaşmaya ekli mektuplar bu hususu temin eJmiş olup 7 - 10 ncu 
derece sivil memurlarla, subayların yabancı misyonlara tanınan diplomatik ayrıcalık ve muafi
yetlerden istifade edecekle: i, diğerlerinin ikinci kategoriye girecekleri hususunda mutabakata va
rılmış'ir. 

Ayrıca 17 nci maddede öngörülen kazai dokunulmazlığın millî menfaatlerimize uygun düşmi-
yeceği göz önünde tutularak teati ed'leı ni'-kruplara, 1 - 6 ncı derece memurlarla astsubayların, 
Hükümetimiz nezdinde akredite bulunan diplomatik misyonların aynı derecedeki diplomatik olmı-
yan per&onelıne uygulanan dokunulmazlık çerçevesi içinde bundan faydalanabilecekleri kaydı 
konmuştur. 

Anlaşmanın ve eki mektupların tasdikine dair kanun tasarısında ehemmiyeti haiz iki hüküm 
bulunmaktadır. Bunlardan biri mensuboldıkları Bakanlığın muvafakati ve Bakanlar Kurula Ka
rarı ile CENTO sekreteryasmda görev alaı Türk memurların derece ve meslek unvan ve kıdemle-
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rinm işüyeoeğine ve emeklilik haklarının saklı kalacağına dair madde T e bu madle hükmimin 
Türk memurlarına teşkilâtta göreve baş l a^a r ı tarihten itibaren uygılanacağma dair geçici mad
de olup yabancı memleketlerda ve yabancı dsvlet hizmetinde çalışacak Türk memur1 arı ile ilgili 
4489 sayılı Kanunun 1 nci Madde inin hızır'anması sırasında, o vakit memleketimizde milletler
arası bir teşekkül bulunmadığı c'hetle, derph edilmemiş bul inan bir durumu CENTO da çalışan 
Türk memurlar bakımından hükms bağ1 amayı rtihdaf etmektedir. 

Diğeri ise Anlaşmanın 18 nci maddesinde, teşkilâtta çalışan milletlerarası memurların ücret ve 
tah3*satlarmm Gelir Vergisinden muaf tutulacağı öngörülmüş olduğu cihette Anlaşmanın imzası 
ile tasdiki arasında geçen zaman zarfında milletlerarası memur sıfatiyle çalışan Türk memurla
rın ücret ve tahsisatları üzerinden tahakkuk ettirilecek gelir vergilerinin terkin olunacağına 
dair geçici maddedir. 

Filhakika CENTO beynelmilel bütçesi, üye memleketlerin eşit katılma paylariyle teşekkül et
mekte ve bu bütçeden yapılan ödemelerin bir memleket tarafından vergiye tabi tutulması, eşitliği 
boeacak olması bakımından olduğu kadar hükümranlık hakları zaviyesinden de, mümkün görüle
memektedir. Nitekim Fransız Hükümeti de NATO merkezinde çalışan Fransız memurlarına aynı ay
rıcalığı tanımaktadır. 

Diğer taraftan teşkilâtta çalışan memurlar, C ^NTO Malî Nizamnamesine göıc gerek teşkilât 
merkezi olan Ankara'da gerek tali organların bulunduğu İran'da yerli ve yabancı olmak üzere iki
ye ayrılmış olup, yerli memurların tahsisatları, mahallî şartları daha iyi bildikleri mülâhazasiyle, 
daha düşük tutulmuştur. Bu durumda, zaten eımallerine nisbetle ellerine daha az para geçen 
Türk memurlar bir do Gelir Vergisine tabi tutuldukları takdirde maddi ve manevi bakımdan vazife 
göremez bir hale getirilmiş olacaklardır. 

Maliye Komisyonunun yaptığı değişiklikler de uygun görüldüğünden müzakereye bu metin 
esas alınmıştır. Ancak; 2 nci madde olduğu gibi k bul edilirse mer'i mevzuata göre % 6 memur ve 
% 6 da Devletin ödediği primin tamamını yani % 12 yi memurun ödemesi gerekir ki, bu haksız
lık olur. Bu sebeple maddeye «... 4489 sayılı Kan m hükümleri daire.ı'nde» ve söz konusu krnııuım 
birinci maddesinin «(a) fıkrası kıyasen göz önü^ıe alınmak suretiyle...» ibaresi eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle Anlaşma ve eki mektupların onaylanmasına dair kanun tasarısı 
mezkûr değişiklikle komisyonumuzca da kabul edil mistir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
/. Seçkin 

Diyarbakır 
II. Güldoğan 

Konya 
II. C. Yılmaz 

Rizo 
E. Y. Akçal 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Gümüşane 
N. Küçüker 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı 

Erzincan 
II. Atabeyli 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
M.. Gürer 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Balıkesir 

A. A. Bolak 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Mardin 
E. K. Aybar 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
Çanakkale 

Ş. înan 

İstanbul 
M. Güven 

Mardin 
Ş. Aysan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 
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Hükümetin teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâ
tı arasında imzalanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası 
Personelin Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtı arasında 
9 Kasım 1960 tarihinde Ankara'
da imzalanan ilişik «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcüerin ve Milletlerarası 
Personelin Statüleri hakkında 
anlaşma» ve eki Mektupların 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu An
laşmanın 18 nci maddesinin 
1 nci fıkrası. hükmünün uygu
lanmasını sağlamak üzere Sckre-
tarya'da çalışan Türk vatandaşı 
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Maliye Komisyonunun değiş

tirdi 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Merkezi Andlaşma Teşkilâ
tı arasında imzalanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası 
Personelin Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —. Mensubolduk
ları Bakanlığın muvafakati ve 
Bakanlar Kurulu karariyle 
CENTO Sekreteryasında görev 
alan Türk vatandaşı memurla
rının derece ve meslek unvan 
kıdemleri işler ve emeklilik hak
ları saklı kalır. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — CEN
TO Merkezinin kuruluşundan 
beri mensuboldukları Bakanlığın 
muvafakati ve Bakanlar Kurulu 
karariyle Sekrteryada görev al
mış Türk vatandaşı memurlarına 
madde 2 hükmü işbu teşkilâtta 
göreve başlama tarihinden itiba
ren uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici maddesi 2 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu
nun değiştirişi 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâ
tı arasında imzalanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası 
Personelin Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulundur 

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mensubolduk
ları Bakanlığın muvafakati ve 
Bakanlar Kurulu karariyle 
CENTO Sekreteryasında görev 
alan Türk vatandaşı memurla
rının 4489 sayılı Kanunun hü
kümleri dairesinde söz konusu 
kanunun birinci maddesinin (a) 
fıkrası kıyasen göz önüne alın
mak suretiyle derece ve meslek, 
unvan, kıdemleri işler ve emekli
lik hakları saklı kalır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mali
ye Komisyonu değiştirişinin ge
çici 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici maddesi geçici 2 nci 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Hükümetin teklifi 
memurlann görevleri dolayısiyle 
Teşkilâttan aldıkları maaşlarına 
ve ödeneklerine tahakkuk ettiril
miş gelir vergileri terkin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

14.3.1962 

Başbakan 
İsmet înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Maliye ko. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü 
maddesi 4 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakam 
t. Sancar 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Ticaret Bakanı 
1. Gürsan 

Bütçe ve Plân ko. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü 
maddesi 4 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Sa. ve So. Yardım Bakanı 
8. Seren 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Buîadoğlu 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 

K. Evliyaoğlu 
tmar ve îskân Bakanı 

M. Güven 
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MERKEZÎ ANDLAŞMA TEŞKİLÂTININ, MÎLLÎ TEMSİLCİLERİN VE MİLLETLERARASI 

PERSONELİN STATÜLERİ HAKKINDA ANLAŞMA 

İşbu Anlaşmayı imza eden devletler; 
Görevlerini yapabilmeleri ve amaçlarına erişebilmeleri için, Merkezî And1 aşma Teşkilâtının. 

onun milletlerarası personelinin, Teşkilâtın topla rotalarına iştirak eden üye devletler temsilcileri
nin ve Teşkilât adına görevlendirilen uzmanların, aşağıda tesbit edilen Statüyü haiz olmaları 
gerektiğini göz önünde tutarak şu hususlarda mutabık kalmışlar dır : 

KISIM : I 

Genel 

Madde — 1. 

İşbu Anlaşmadaki; 
a) Teşkilât tabiriyle, Konsey ve onun tali organları da dâhil olarak Merkezî Andlaşma Teş

kilâtı kasdolunur. 
b) Konsey tabiriyle, 24 Şubat 1955 de Bağdat'ta imzalanan Karşılıklı İşbirliği Paktının 

6-ncı maddesine göre kurulan Konsey ve yardımcılar seviyesindeki Kor.sey kasdolunur. 
c) Tâli organlar tabiriyle, Konseyin bu An aşmanın uygulanması dışında kalmasına karar 

verdikleri haıicolmak üzere, Konsey tarafından veya onun otoritesi altında olmak üzere kurulan 
her hangi bir organ, komite ve daire kasdolunur. 

Madde — 2. 

Adlî işlerin lâyıkiyle görülmesini 'kolaylaştı: ma, polis tüzüklerine riayeti temin ve işbu Anlaş 
mada yazılı dokunulmazlık ve ayrıcalklarla ilgili her hangi kötü kullanmanın vukuunu önlemek 
için Teşkilât ile Âkıd Devletler her zaman işbirliği yaparlar. Âkıd Devletlerden ,biri, işbu An
laşma ile verilen her hangi bir dokunulmazlık veya ayrıcalığın kötüye kullanıldığına kanaat 
getirirse bunun vâki olup olmadığını tesbit, vâ ki olmuş ise tekerrür etmemesini temin için, bu Dev
let ile Teşkilât veya ilgili devletler arasında istişareler yapılır. Bir Âkıd Devlet yukaıdaki veya 
Anlatmamı hor hangi diğer bir hükmüne rapmen, her hangi bir şahsın, ikamet ayrıcalığını vrya 
işbu Anlaşma ile kendisine tanınan her hangi bir diğer dokunulmazlık veya ayrıcalığı kötüye kul
landığına kanaat getirirse, o şahsın topraklarını terk etmesini talebedebilir. 

KISIM : I I 

Teşkilât 

Madde — 3. 

Teşkilât huku'kî şahsiyeti haizdir; mukavele akdine, menkul ve gayrimenkul mal iktisap ve 
tasarrufuna ve mahkemelerde dâva açmaya ehi'diı*. 

Madde — 4. 

Teşkilât adına hareket eden Genel Sekreterin dokunulmazlıktan feragate açıkça müsaade ettiği 
her hangi bir hal müstesna, Teşkilât ile onun her hangi bir yerde ve her hangi bir şahıs elinde bu
lunan mal ve varlığı, kazai her türlü dokunulmazlığı haizdir. Bununla beraber, dokunulmazlıktan 
feragat, mallar hakkında her hangi bir icra ve el koyma tedbiri alınmasını şümulüne almaz. 
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Madde — 5. 

Teşkilâtın binalarına dokunulamaz. Teşkilâtın mal ve varlığı nerede olursa olsun ve kimin elin
de bulunursa bulunsun, arama, elkoyma, müsadere, istimlâk veya her hangi bir müdahaleden ma
sundur. 

Madde — 6. 

Teşkilâtın arşivleri ile Teşkilâta aidolan veya onun elinde, bıüunan bütün belgelere, nerede bib-
lunursa bulunsun, dokunulamaz. 

Madde — 7. 

1. Teşkilât, hiçbir malî kontrol, düzen ve moratoryum ilo tahdidedilmeksizin, 
a) Elinde her çeşit para bulundurabilir ve her çeşit para üzerinden hesap tutabilir. 
fa) Fonlarını serbestçe bir memleketten diğerine veya. her hangi memleket dâhilinde nakil ve 

elindeki paralan, halin icabına -göre* alım veya satım için en müsait resmî kambiyo rayici üzerinden 
diğer her hangi bir paraya tahvil edebilir. 

2. Teşkilât,, yukarda birkıei fıkradaki haklarını kullanırken her hangi bir Âkıd Devletin yapa
cağı müracaatları gerektiği gibi nazara alır ve fiilen mümkün olduğu nisbette uygular. 

Madde — 8. 

Teşkilât, varlığı, geliri, ve diğer mallan; 
a) Bütün Vasıtasız vergilerden muaftır. Bununla beraber, Teşkilât, âmme hizmeti mükellef*-

yetlerinden olan resim, vergi, veya harçlardan muaf tutulmayı talebetmez. 
b) Teşkilât tarafından resmî işlerinde kullanı'mak üzere ithal veya ihracediîeeek maddeler, it

halât ihracat ve üzerine konulan gümrük ve resim1 erinden ve miktar kısıntılarından muaftır; bu 
muafiyetlere dayanarak ithal edilmiş eşyalar, ithal edildikleri memleket dâhilinde, bu memleket hü
kümetinin tasvibettiğî şartlar dışında, satış veya hibe yolu ile üçüncü şahıslara' devredilemez. 

c) Teşkilâtın yayınlan, bütün gümrük resimlerinden ve ithalât ve ihracata konulan miktar kı-
smtılanndan muaftır. 

Madde — 9. 

Teşkilât, gerek kaMe olarak, menkul ve gayrimenkul malların satışı üzerinden alınan ve satış 
fiyatına dâhil bulunan İstihlâk. ve tntikjai vergile'indeiK muafiyet talebedemez. Bununla beraber,, 
Teşkilât, resmî işlerde allanılmak üzere, bu çeşit vergilere tabi mallardan mühim mubayaalar yap
tığı, takdirde, Âkıd Devletler, bu vergilerin alınmaması, veya iadesi için* mümkün oldukça, gerekli 
idari tedbirteri aharlar. 

Madde— 10v 

İ. Teşkilâtın resmî yazışma ve diğer resmî mıhaberesino sansür konamaz. 
2. Teşkilât, şifre kullanmak, kurye ile veya mühürlenmiş valizler içinde yazı gönderip, almak 

hakkına sahiptir. Teşkilâtın kuryeleri ve mühürlü valizleri aynen diplomatik kurye ve diplomatik 
valiz dokunulmazlık ve ayncalıklannı haizdirler. . . . . . . 

3. Bu maddenin hükmü, bir Âkıd Devlet ile TeşTtilât adına hareket eden Konseyin, aralarında 
aıılaşma. yolu ile kararlaştırriaoak uygun emniyet te^kisrinijv alınmasınar mâm şekilde tefsir edil
mez. 
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KISIM: III. 

Âkıd Devletlerin temsilcileri 

Madde — XI. 

Bir Âkıd Devlet tarafından başka bir Âkıd Davletin ülkesindeki Teşkilât nezdine daimi baştem-
silci tâyin olunan her şahıs ile onun resmî personelini teşkil edip bu ülkede ikamet eden ve kendi
lerini tâyin eden Devlet ile Teşkilât, ve Teşkilât ile ülkesinde ikamet edecekleri Devlet arasında 
mutabık kalınacak şahıslar, diplomatik temsilcilere ve onların muadili derecedeki resmî personelle
rine o devlette tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan faydalanırlar. 

Madde — 12. 

1. Bir Âkıd Devletin, Konsey veya Konseyin bir tâli organı nezdinde bulunup da 11 nci mad
denin şümulüne girmiyen her hangi bir temsilcisi, vazife ile başka bir Âkıd Devletin ülkesinde bu
lunduğu müddetçe, aşağıdaki dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan faydalanır : 

a) Yakalanma ve tevkif edilme hususlarında, muadil derecedeki diplomatik şahıslara tanınan 
aynı dokunulmazlık; 

b) Resmî sıfatla vâki yazılı veya sözlü ifade ve fiillerinden dolayı kazai dokunulmazlık; 
c) Bütün evrak ve belgelerin dokunulmazlığı; 
d) Şifre kullanmak, kurye ile veya mühürlü valizler içinde evrak veya yazı gönderip almak 

hakkı; 
e) Memlekete giriş tahditleri, yabancılara dair kayıtlar ve askerlik mükellefiyeti bakımından, 

eşi ile beraber, muadil derecedeki diplomatik personele tanınan aynı dokunulmazlık; 
f) Para veya kambiyo kısıntıları ile ilgili olarak muadil derecedeki diplomatik personele ta

nınan aynı kolaylıklar; 
g) Şahsi eşyası hususunda, muadil derecedeki diplomatik personele tanınan aynı dokunulmaz

lık ve kolaylıklar; 
h) Göreve başlamak üzere ilgili memlekete ilk varışında ev ve şahsi eşyasını Gümrük resim

lerinden muaf olarak ithal, ve görevin sona ermesinde yine Gümrük resimlerinden muaf olarak ih-
racetmek hakkı. Her iki halde de bu hakkın kullanılması, kullanıldığı memleketin hükümetince 
gerekli sayılan şartlara bağlıdır; 

i) Şahsi kullanma için, hususi motorlu binek arabasını Gümrük resimlerinden muaf olarak ge
çici ithal ve bilâhara yine resimlerden muaf olarak ihracetmek hakkı. Her iki halde de, bu hak-
kın kullanılması, ilgili memleketin hükümetince gerekli sayılan şartlara bağlıdır. 

2. İkamet şartına bağlı her türlü vergi mükellefiyetinde, bu maddenin şümulüne giren bir tem
silcinin başka bir Âkıd Devletin topraklarında görevli olarak geçireceği süre ikamet müddeti sayıl
maz. Bilhassa temsilcinin görevli bulunduğu bu sürelere ait maaş ve ödenekleri vergiden muaftır. 

3. Bu madde de geçen, «Temsilci» tâbiri, Delegasyonların bütün temsilcilerine, müşavirlerine 
ve teknik uzmanlarına şâmildir. Her Âkıd Devlet, ilgili diğer Âkıd Devletlere, talebettikleri takdir
de, bu maddenin şümulüne giren temsilcilerinin isimlerini ve bunların bu Âkıd Devletlerin ülke
lerindeki muhtemel ikametlerinin sürelerini bildirir. 

Madde — 13. 

Bir Âkıd Devlet temsilcisinin refakatinde bulunupta 11 nci veya 12 nci madde şümulüne gir
miyen resmî sekreterlik personeline, başka bir Âkıd Devletin topraklarında görevli olarak bulundu
ğu sürece, 12 nci maddenin 1 (b), (c), (e), (f), (h) ve (i) fıkralariyle 2 nci fıkrasında yazılı do
kunulmazlık ve ayrıcalıklar tanınır. 
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Madde — U. 

Âkıd Devletler temsilcilerine ve onların personellerine tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıklar, 
şahsi faydaları için değil, Merkezi Andlaşma Teş'ıilâtı ile ilgili görevlerini bağımsız olarak yerine 
getirmelerini sağlamak için tanınmıştır. Binaenaleyh, adaletin gerçekleşmesine engel olacağına ve 
ihdasındaki gayeyi ihlâl etmeksizin kaldırılmasının mümkün olacağına kaani bulunduğu hallerde, 
bir Âkıd Devlet için temsilcilerinin ve onların personellerinin dokunulmazlıklarından feragat et
mek, yalnız hak değil, aynı zamanda bir vecibedir. 

Madde — 15. 

Yukardaki 11 nci ilâ İ3 ncü maddelerin hükümleri, her hangi bir devletin, bu maddelerde atıf
ta bulunulan dokunulmazlık veya ayrıcalıklardan her hangi birisini, kendi vatandaşlarından veya 
temsilcilerinden veya onların personellerinden bir şahsa tanınmasını gerektirmez. 

KISIM : IV. 

Teşkilât adına görevli milletlerarası personel ve uzmanlar 

Madde — 16. 

17 nci ilâ 19 ncu maddelerin her bir Âkıd D3vlet ülkesinde Teşkilât memur kategorilerinden 
hangileri hakkında uygulanacağı Genel Sekreter ile bu Âkıd Devlet arasında yapılacak bir Anlaş
maya bağlıdır. Genel Sekreter, bu kategorilere dâhil memurların isimlerini Âkıd Devletlere bildirir. 

Madde —17. 

16 nci madde gereğince anlaşmaya varılmış olunan teşkilât memurları : 
a) Resmî sıfatlan ile yetkileri sınırı içinde yaptıkları yazılı veya sözlü ifade ve fiillerinden 

dolayı kazai dokunulmazlığı haizdirler; 
•b) Memlekete giriş tahditleri ve yabancılara dair kayıtlar bakımından, muadil derecedeki 

diplomatik personele tanınan dokunulmazlıktan eşleri ve kendileri ile beraber ikamet eden ve bak
makla mükellef oldukları yakın aile efradı ile birlikte aynen faydalanırlar; 

c) Para veya kambiyo kısıntıları bakımından, muadil derecedeki diplomatik personele ta
nınan kolaylıklardan aynen faydalanırlar; 

d) Milletlerarası buhranlarda yurda geri dönmede muadil derecedeki diplomatik personele gösteri
len kolaylıklardan, eşleri ve kendileri ile beraber ikamet eden ve bakmak mükellefiyetinde olduk
ları yakın aile efradı ile birlikte aynen faydalanırlar; 

e) Göreve başlamak üzere ilgili memlekete ilk varışlarında ev eşyalarını ve şahsi eşyalarını 
Gümrük Resminden muaf olarak ithal ve görevlerinin sona ermesinde yine gümrük resimlerinden 
muafiyetle ihracetmek hakkını haizdirler. Her iki halde de, bu hakkın kullandması kullanıldığı mem
leketin Hükümetince gerekli sayılan şartlara, bağlıdır. 

f) Şahsi kullanışları için hususi motorlu binek arabalarını Gümrük resimlerinden muaf olarak 
geçici ithal ve bilâhara yine resimlerden muaf olarak ihracetmek hakkını haizdirler. Her iki halde 
de, bu hakkın kullanılması ilgili memleketin Hükümetince gerekli sayılan şartlara bağlıdır. 

Madde —18. 

16 nci madde gereğince anlaşmaya varılmış olr.nan Teşkilât memurlarına görevleri dolayısiyle 
teşkilâtça ödenen maaş ve ödenekler vergiden muaftır. Görevleri bununla beraber, herhangi bir 
Âkıd Devlet, teşkilât adına hareket eden Genel Sekreterle, teşkilâtın milletlerarası kadrosunda çalışa
cak vatandaşının hepsini veya bir kısmını kendisinin görevlendireceğine ve tâyin edeceğine ve bun-
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ların maaş ve ödeneklerini kendi tesbit edeceği bir barem üzerinden kendi parasiyle ödiyeceğine dair 
bir anlaşma yapabilir. Bu suretle ödenecek maa.5 ve ödenekleri ancak ilgili Âkıd Devlet vergiye ta
bi tutabilir, diğer Âkıd Devletler vergi mükellef iyetıi yükliyemezler. Eğer'bir Âkıd Devlet böyle bir 
anlaşma yapar ve bilâhara 'bu anlaşma tadil olunur veya sona erdirilirse, Âkıd Devletler, vatan
daşlarına ödenen maaş ve ödenekleri bu maddenin /birinci cümlesi gereğince vergiden muaf tutmak
la bağlı kalmazlar, 

Madde — 19. 

Genel Sekretere ve her bir Âkıd Devlet Hükümeti ile Genel Sekreter arasında anlaşmaya varı
lacak teşkilâtın yüksek dereceli diğer memurlarına, 17 ve 18 nci maddelerde belirtilen dokunulmaz
lık ve ayrıcalıklara ilâveten, muadil derecedeki diplomatik personele; o memleket ülkesinde nor
mal olarak tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıklar tanınır. 

Madde — 20. 

1. Teşkilât adına görevlendirilmiş (17 ilâ 19ncu maddeler şümulüne giren memurlardan gay
rı) uzmanlar görev ile bir Âkıd Devletin ülkesinde bulundukları zaıman, görevlerini yapmaları için, 
bunu lâyıkiyle görebilmeleri için gerekli olduğu nisbette dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan fayda
lanırlar : 

a) Yakalanma ve tevkif edilmeleri ve zati eşyalarının müsaderesi bakımlarından dokunulmaz
lık; 

b) Teşkilâta ait resmî görevlerinin ifası sırasında vâki yazılı veya söalü ifade ve fiillerinden 
dolayı kazai dokunulmazlık; 

c) Para veya kambiyo kısıntıları ile zati eşyası bakımından, yabancı Hükümetlerin geçici res
mî görevle görevlendirilmiş memurlarına gösterilen kolaylıklardan aynen faydalanmak; 

d) Teşkilâtça verilmiş görevlere ait bütün evrak ve belgelerin dokunulmazlığı. 
2. Genel Sekreter bu maddenin şümulüne giren uzmanların isimlerini ilgili Âkıd Devletlere 

bildirir. 

Madde— 21. 

Memur ve uzmanlara tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıklar şahsi fay dalan, için değil, teşki
lâtın menfaatine olarak tanınmıştır. Konsey dokunulmazlığın adaletin gerçekleşmesine engel olaca
ğına ve onun kaldırılmasının teşkilâtın menfaatlerini haleldar etmiyeceğine kaani bulunduğu 
hallerde, herhangi bir memur veya uzmanın dokunulmazlığından feragat etme hususunda hem hak 
hem vecibe altındadır. 

Madde — 22. 

Yukardaki 17, 19 ve 20 nci 'maddeler hükmü hiçbir Devletin, bu maddelerde atıfta bulunulan 
dokunulmazlık ve ayrıcalıkları, aşağıdakiler müstesna, kendi vatandaşlarına tanınmasını gerek
tirmez : 

a) Teşkilâtça verilmiş resmî görevlerinin ifası sırasında vâki yazılı veya sözlü ifade veya 
fiillerinden dolayı kazai dokunulmazlık; 

b) Teşkilâtça verilmiş görevlere ait bütün evrak ve belgelerin dokunulmazlığı; 
e) Görevinin lâyıkı ile ifası için lüzumlu olduğu nisbette para veya Kambiyo kısıntıları Hu

susundaki kolaylıklardan faydalanma, 
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UYUŞMAZLIKLARIN HALLÎ 

Madde — 23. 

Konsey, 
a) .'Teşkilâtın taraf olduğu mukavelelerden veya özel mahiyetteki diğer uyuşmazlıklardan çı

kacak uyuşmazlıkların; 
b) Eğer 21 nci madde gereğince dokunulmazlıktan feragat edilmemiş ise, bu anlaşmanın 

IV ncü kısmının şümulüne giren ve resmî sıfatı dolayısiyle dokunulmazlıktan faydalanan teşki
lâtın herhangi bir memur veya uzmanının dâhil olduğu uyuşmazlıkların; uygun şekilde halleri 
için tedbir alır. 

TAMAMLAYICI ANLAŞMALAR 

Madde — 24. 

Teşkilât adına hareket eden Genel Sekreter her hangi bir Âkıd Devlet veya devletler ile, işbu 
Anlaşmanın bu Devlet veya devletleri ilgilendiren hükümlerini tadil eden tamamlayıcı anlaşmalar 
akdedebilir. 

KISIM • VII. 

Son hükümler 

1. işbu Anlaşma, Merkezî Andlaşma Teşkilâtına üye devletler ile bunların kabul ettikleri dev
letlerin imzalarına açık olacak ve onaylamaya tabi tutulacaktır. Onaylama belgeleri, her tevdi
den bütün imza eden devletleri haberdar edecek olan Türkiye Hükümetine tevdi edilecektir. 

2. iki imza eden Devletin onaylama belgelerini tevdi etmelerini mütaakıp, işbu Anlaşma bu 
devletler bakımından yürürlüğe girmiş olacaktır. Diğer her ÂkıÛ Devlet bakımından bu yürür
lük, onaylama belgelerinin tevdi tarihinden itibaren bağlıyacaktır. 

Madde — 26. 

işbu Anlaşma, her hangi bir Âkıd Devlet tarafından Türkiye Hükümetine yazı ile yapılacak 
fesih tebliği bildirisi ile sona erdirilebilir. Türkiye Hükümeti, bu şekilde yapılan her bildiriden 
bütün imza eden devletleri haberdar eder. Sona erdirme bildirimi Türkiye Hükümeti tarafından 
alındığı tarihten bir yıl sonra muteber olur. 

Bunu tasdikan, aşağıda imzalan bulunan murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
9 Kasım 1960 tarihinde Ankara'da, ingilizce olarak ve Türkiye Hükümetinin arşivlerinde hıf

zedilecek, tok nüsha halinde tanzim edilmiştir. Türkiye Hükümeti her imza eden Devlete tas
dikli bir örnek tevdi eder. 
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6 Nisan 1961 

Ekselans, 

Merkezi Ankara'da bulunan Merkezî Andlaşma Teşkilâtının statüsü hakkındaki Anlatmanın 
16 ncı maddesinin ifadesine ve aramızdaki yazışmalara uygun olarak, Anlaşmanın 17 nci ve 18 nei 
maddelerinde zikredilen ayrıcalık ve dokunmazlıklarm bu teşkilâtın aşağıdaki personeline de ta
nınmasını teklif etmekle şeref kazanırım: 

a) 1 ilâ 6 ncı dereceler (6 dâhil) deki Sekretarya memurları; 
b) Müşterek Askerî Plânlama Grupunun 1 ilâ 6 ncı dereceler (6 dâhil) deki sivil memurları 

ve Müşterek Askerî Plânlama Grupunda çalışan silâhlı kuvvetler mensuplarından astsubaylar. 
2. Bundan başka, Anlaşmanın 19 ncu maddecinde gösterildiği üzere, Sekretarya'da çalışan 7 

ve daha yukarı derecedeki memurlar ile müşterek Askerî Plânlama Grupunda vazife gören su
baylara, muadil derecedeki diplomatik memurlara normal olarak tanınan ayrıcalık ve dokunul
mazlıkların tanınmasını teklif ederim. 

3. 1 ilâ 6 ncı derecelerdeki Sekretarya personeli ile müşterek Askerî Plânlama Grupunda ça
lışan astsubayların resmî sıfatları ile yetkileri, sınırı içinde vâki yazılı veya sözlü ifade ve fiille
rinden dolayı kazai dokunulmazlıklarına dair hüküm anladığıma göre, Türkiye Hükümeti nezdin-
de akredite bulunan diplomatik misyonların aynı derecelerdeki diplomatik olmıyan personeline ta
nınan dokunulmazlık bakımından yapılan uygulamaya uygun olarak yürütülecektir. 

4. Eğer Ekselansları bu teklifler ile mutabık kalırsa, bu husustaki cevaplarını beklerim. Bu 
mektup, Ekselanslarının cevabı geldiğinde bununla birlikte, Türk Hükümeti ile Merkezî Andlaş
ma Teşkilâtı arasında, Statü Anlaşmasının 16 ncı maddesinde gösterilen anlaşmayı teşkil edecek
tir. 

5. Ekselans, derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 
M. O. A. Baig 
Genel Sekreter 

Ankara, 3 Mayıs 1961 
Ekselans; 

Aşağıda metni yazılı 6 Nisan 1961 tarih ve POL/5 sayılı mektubunuzu almakla şeref kazanı
rım; 

«Merkezi Ankara'da bulunan Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Statüsü hakkındaki Anlaşmanın 
16. maddesinin ifadesine ve aramızdaki yazışmalara uygun olarak, Anlaşmanın 17 ve 18. 
maddelerinde zikredilen ayrıcalık ve dokunulmazlıkların bu Teşkilâtın aşağıdaki personeline de 
tanınmasını teklif etmekle şeref kazanırım; 

a) 1 ilâ 6. dereceler (6 dâhil) deki sekretarya memurları; 
b) Müşterek Askerî Plânlama Grupunun 1 ilâ 6. dereceler (6 dâhil) deki sivil memurları 

ve Müşterek Askerî Plânlama Grupunda çalışan silâhlı kuvvetler mensuplarından astsubaylar. 
2. Bundan başka, Anlaşmanın 19. maddesinde gösterildiği üzere, Sekreteryada çalışan 7 ve 

daha yukarı derecedeki memurlar ile müşterek Askerî Plânlama Grupunda vazife gören subay
lara, muadil derecedeki diplomatik memurlara normal olarak tanınan ayrıcalık ve dokunulmaz
lıkların tanınmasını teklif ederim. 

M. Meclisi (S. Sayısı s 971) 
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3. 1 ilâ 6. derecelerdeki Sekretarya personeli ile müşterek Askerî Plânlama Grupunda çalı

şan astsubayların resmî sıfatları ile yetkileri sınırı içinde vâki yazılı veya sözlü ifade ve fiille
rinden dolayı kazai dokunulmazlıklanna dair h iküm, anladığıma göre, Türldye Hükümeti nez-
dinde akredite bulunan diplomatik misyonların aynı derecelerdeki diplomatik olmıyan personeli
ne tanınan dokunulmazlık bakımından yapılan uygulamaya uygun olarak yürütülecektir. 

4. Eğer Ekselansları bu teklifler ile mutabık kalırsa, fou husustaki cevaplarını beklerim. Bu 
mektup, Ekselanslarının cevabı geldiğinde bununla birlikte, Türk Hükümeti ile Merkezî Andlaşma 
Teşkilâtı arasında, Statü Anlaşmasının 16. maddesinde gösterilen anlaşmayı teşkil edecektir.» 

Ekselanslarına, Hükümetimin yukarıdaki hususlardaki mutabakatım bildirmekle şeref kaza
nırım. 

Ekselans, derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 
Cahit S. Hayta 

Genel Sekreter Siyasî 
tşler Yardımcısı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 971) 



Dönem : 1 
Toplantı :3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi 
eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması
na dair 1 7 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân* 

komisyonları raporları (1 /676) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 4 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 69-817/1132 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırılan 
«Millî Mücadele Kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 .1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun birin
ci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Millî Mücadele 
kahramanlarından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin dul eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifleri üzerine, 1 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren yürürlüğe giren 330 sayılı Kanunla vatanî hizmet tertibinden hayatta kaldığı sürece ayda 
250 lira aylık bağlanması kabul edilmiştir. 

Sözü geçen kanun teklifi yapılırken Nesibe adı yanlışlıkla Hasibe olarak yazılmış ve kanun 
bu şekilde çıkmış bulunmaktadır. 

Adı geçenin, ilişik nüfus kaydı örneğinden adının Nesibe olduğu anlaşıldığından, yapıları 
bu yanlışlığın düzeltilmesi ve sözü geçen kanunla tahsis edilen 250 lira aylığı kanunun yayı
mı tarihini takibeden ayın başı 1 . 10 . 1963 tarihinden itibaren almasını sağlamak üzere bu ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 9.4. 1964 
Esas No. : 1/676 
Karar No. : 91 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırı
lan «Millî Mücadele Kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi Eşi Hasibe Martonal-
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tı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında» kanun tasarısı komisyonumuzda görüşül
dü : 

Gerekçede izah edilen hususlar komisyonumuzca da benimsenmiş ve tasarı aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonunu tevdi buyu ruhu ak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

» 
ve bu rapor sözcüsü 

Muş Adana Adana Gümüşhane 
.Sait Mutlu Ahmet Topaloğlu Yusuf Alrtimur Necmeddin Küçiiker 

Ordu Sivas 
Orhan N. Hazinedar Rahmi Çeltekli 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu . 19.6. 1964 

•Esas No. : 1/676 
Karar No. : 38 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 17.9.1963 
tarihli ve 330 sayılı kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki «Kanun tasarısı» 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

17 . 9 . 1963 tarih ve 330 sayılı Kanunla yukarda adı geçen kişiye 250 lira aylık bağlanmıştır. 
Kanun tasarısı hazırlanırken mezkûr kişinin adı «Nesibe» olduğu halde «Hasibe» yazılmış ve ta
sarı bu yanlış isme göre kanunlaşmıştır. 

Daha evvel, yapılan vatani hizmetin değeri ve bağlanan maaşın isabeti Yüce Mecliste tartışı
larak kabul edildiğinden, maddî hata olarak mütalâa edilen tashihin yapılmasını derpiş eden kanun 
tasarısı komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağamoğlu 
Ankara 

N. Berkkan 
Gümüşano 
S. Savacı 
Niğde 
R. S oy er 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sakarya İzmir Yozgat 

İV!, Bayar N. Mirkelâmoğlu C. Sungur 
Ankara Artvin Balıkesir 
M. Ete S. O., Avcı A. A. Bolak 
Kırşehir Konya Mardin 

A. Bilgin R. Özal Ş„ Aysan 
Siirt . Trabzon Yozgat 

A. Ya§a A. E. İTzuner V. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 720 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi Eşi Ilasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına da
ir 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonatk'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci maddesin
deki «Hasibe» adı «Nasibe» olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 24 . 9 . 1963 tarihi
ni takibeden ay başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

2 . 4 . 1 9 6 4 
Devlet Bakanı ve 

Başlbakaın Başıb. Yardımcım 
İsmet înönü K. Satır 

Devle/t Balkanı Devlet (Balkanı 
î. S. Omay M. Yolaç 

Devlet Bakanı 
A7. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Ticaret Bakanı 
F. lslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

»>«-:< 
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