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3.6.1971 Perşembe 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 5 $ 
1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Bil

ginin, Bingöl ve çevresinde vuku bulan 
deprem felâketi ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirlere dair gündem dışı de
meci. 5:6 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/554) 6:7 

3. — Bir toplantı yılında İM aydan çok 
izin alan Bitlis Milletvekilli Zeynel AJbidin 
İnan'a Ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/555) 7:8 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan 
çok izin alan istanbul Milletvekili Orhan 
Kabibay'a ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/556) 8 

t 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
8:4 
4:'5 

-

5. -
seçimi, 

rv. 

Sayfa 
- Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 

8:9,25 

— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 9 

1. — Salihli ilçesinin, Eskicami ma
hallesi 1028 hanesinde naklen kaydedi
len Ali Naoioğlu Ayşe'den doğma 20.10.1945 
doğumlu Kâmil Akman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/46) 
(S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) 9:11 

2. — Van'ın, Gürpınar ilçesi Hoşap bu
cağı Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 
52 de kayıtlı Necmettinoğlu, Emine'den 
olma 1.1.1947 doğumlu Nurettin Kahra-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet. 
Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 46 
ya 1 nci ek) 11:12 
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Sayfa 
3. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy ha

ne 18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı 
Hüseylnoğlu, Fatma'dan olma ,13.3.1940 
doğumlu Kemal Uluköylü'nün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/47) (S. Sayısı : 47e 1 nci ek) 12:13 

4. — îzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin 
Merkez Çiftlik köyü nüfusunun .101 ha
ne, 7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı 
Şükrüoğlu, Zehra'dan doğma 10 . 8 . 1929 
doğumlu Mahmoıt vYel'in, ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) 13:14 

5. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 
90, cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, 
Ali Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9.11.1948 
doğumlu Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık .tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci ek) 14:15 

6. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 
848 hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakupoğlu Ya-
şa'dan doğma 1.9.1936 doğumlu Faik Var-
tekli, Turgutlu Hamidiye mahallesi 846 
hane^ cilt 27, sayfa 20 de nüfusa kayıtlı 
olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahal
lesi 295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, 
Yasemin sokak 8 numarada oturur Ya-
kup kızı Yaşa'dan doğma 1.4.1947 do
ğumlu Kadriye Partici'nin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/204) (S. Sayısı : 160 a 1 nci ek) lö:10 

7. — Sakarya iline bağlı Akyazı kaza
sının Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt 
ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nu-
rioğlu Selfinaz'dan doğma 1927 Şavşat do
ğumlu Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin E-
renler köyü 581 hane, 88/107 cilt ve say
fa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, 
-Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Sayfa 
Adalet Komisyonu raporu (3/44) (S. Sa
yısı : 159 a 1 nci ek) 16 

8. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiye
sine bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 
30, sayfa 8, numarasında kayıtlı iken ay
nı ilçenin Kale mahallesi 127 nci hanesi 
.nüfusuna naklen kayıt ve tescil edilmiş 
Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 6.5.1933 
doğumlu Mehmet Karabaş'in, ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/388) (S. Sayısı : 294) 16:17 

9. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez 
bucağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane, 
7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa 
kayıtlı Ahmedoğlu, Ham'diye'den doğma 
1938 doğumlu Cemil Yıldız'in ölüm ceza
sına çaptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/52) (S. Sayısı : 295) 17:21 

10. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin 
Bozan köyü hane 66, elit 51, sayfa 158 de 
nüfus siciline kayıtlı Mehmet ve Habibe'-
den doğma 10 . 4 . 1946 doğumlu Nail 
Kır'm, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) 21:22 

11. — Düzce'nin Gölkaya bucağının 
Hacı Süleymanbey köyü hane 106/2, cilt 
19, sayfa 60 numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mehmet Alioğlu, Şerife'den doğ
ma 1 . 8 . 1330 Tonya - îskenderli do
ğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/233) (S. Sayısı : 301) 22:23 

12. — Bartm ilçesi Tuzcular köyü ha 
ne 15, cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğ-
Ju Hatice'den doğma Şubat 1946 Bartın 
doğumlu Ahmet Balıkçı'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/258) (S. Sayısı : 302) 23:24 

13. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü 
ilçesinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 
19 sayfa numarasında nüfusa kayıtlı îb-, 
rahimoğlu, Hikmet'ten doğma 1.7.1948 do 
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Sayfa 
ğumlu Hüseyin Bulut'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/280) (S. Sayısı : 303) 24:25 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi M. Halûk Berkol ve İstanbul Millet
vekili Orhan Cemal Fersoy'un, ekspres 
yollar ve İstanbul çevre yolu projesi sa 
hasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa, Maliye, 
İmar ve İskân, Bayındırlık ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. 
Sayısı : 312) 26:28 

1.— 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Tarım 

ve Orman 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, 

Maliye, 
Edirne Milletvekili Cevat Saym'm, Kitap

lık Karma, 
Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu'nun, 

da İmar ve İskân ile Köy İşleri komisyonların
dan çekildiklerine dair önergeleri ile 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu'nun, 6/79 sayılı sözlü sorusunu geri aldı
ğına, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6/67 sa
yılı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine 
ve 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, El
bistan - Nurhak dağında aranan (gerilla kam
pı) hakkındaki yazılı sorusunu geri a ldır ın 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Millet Meclisi daimî komisyonlarındaki açık 
üyelikler için yapılan seçim sonucunda adayla
rın gösterdikleri komisyonlara seçilmiş olduk
ları bildirildi. 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 657 
sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu hizmet
leri için alınan personel ile bunların istihdam
larına dair Başbakandan sorusuna Devlet Ba
kanı Doğan Kitaplı, 

Sayfa 
15. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 

8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlar-
da değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/436) (S. Sayısı: 314) 28:34 

16. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üni
versitesi Kuruluş Kadroları Kanununa 
ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/417) (S. Sa
yısı : 317) 34:35 

17. — Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 
a 1 nci ek) 35 

Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga'nm, Bur-
sa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair sorusuna 
İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroglu, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Sakarya'nın, Akyazı - Dokurcun bucağı arasın
daki yolun asfaltlanmasına dair sorusunu Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakaş, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Ba
rış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gönderilen 
Amerikalılara dair sorusuna İçişleri Bakam 
Hamdi Ömeroğlu, 

İzmir Milletvekili Kemal önder'in Ege tü
tün piyasasının açılmasına ve mahsulün değer
lendirilmesine dair sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakanı Haydar Özalp, 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, PTT da
ğıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Halûk Arık, 

Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, 
Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon eksik
lerinin giderilmesine ve 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Ma
raş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman he
kimin vazife gördüğüne dair sorularına da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Ak-
yol cevap verdiler. 

' Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde dağıtılan 

G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 
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tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanından ve 
Çorlu'da öğrenim yapılmakta olan veya in

şa halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine 
dair Millî Eğitim Bakanından, 

Sivas1 Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
lu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Bozkurt 
köprüsünün inşasına dair Bayındırlık Bakanın
dan, 

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, Ege tü
tün piyasasının ne zaman açılacağına ve mah
sullerin değerlendirilmesine dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından ve 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, gümrük
lerde bekliyen ithal mallarına dair Maliye ve 
Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü sorula
rı, soru sahipleri Genel Kurulda iki defa hazır 
bulunmadıklarından, düştü. 

6/10, 6/12, 6/13, 6/22, 6/60, 6/61 sayılı so
rular, soru sahipleri, 

6/18, 6/35, 6/44, 6/46, 6/49, 6/51, 6/56, 
6/62, 6/63, 6/64, 6/65 ve 6/74 sayılı sorular, 
İlgili bakanlar, 

6/23, 6/25, 6/39, 6/47, 6/52, 6/53, 6/54, 
6/57, 6/58, 6/59 ve 6/66 sayılı sorular, soru sa
hipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurula hazır 
bulunmadıklarından, 

6/7, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33 ve 6/37 sa
yılı sorular, soru sahipleri izinli bulundukların
dan gelecek soru gününe bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 
6/173 sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 9 Temmuz 
1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son ver
mesi gereken özel yüksek okulların bir çözüme 
bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi, önerge sahibinin talebi üzerine, geri-
verildi. 

îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, tarihî 
eser kaçakçılığının önlenmesi aınaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi, yapılan gö
rüşmelerden sonra, kabul olundu ise de, bu ko
nuda bir Meclis Araştırma Komisyonunun ku
rulması reddolundu. 

3 . 6 . 1971 Perşembe güııâi saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime 18.57 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Boğan 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 

Eski Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral Cemal 
Gürsel'in mezarının yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/562) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Millî İstihbarat Teşkilâtının Genelkurmay Baş
kanlığına bağlanmasının düşünülüp düşünül

mediğine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/563) 

3. — Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 
bâzı şirketler tarafından imal edilen alkid reçi
nelerinin Gider Vergisine tabi olması tesbit 
edilmiş bulunduğu halde, bu verginin adı geçen 
madde üzerinden kaldırılma nedenine dair ya
zılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/564) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 220 üye

sinin, 9 Temmuz 1961 tarihli, 334 sayılı Türki

ye Cumhuriyeti Anayasasının 56 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/526) (Anayasa Komisyonuna) 

— 4 — 
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Raporlar 
2. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimse

lere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki »özleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111 e 1 nci ek) 

3. — Sosyal güvenliğin asgari normları hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112 ye 1 nci ek) 

CUMHURİYET SENA! 

Tasarı 
5. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 

hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin 

1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin'in, 
Bingöl ve çevresinde vukubulan deprem felâketi 
ve bu konuda alınması gerekli tedbirlere dair 
gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, 13 sayın milletvekili 
gündem dışı söz istemiştir. Gündemimizde Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeliğine seçim bulun
maktadır. Bunun yanında Genel Kurulun itti
haz etmiş bulunduğu karar veçhile çalışma sü
resinin çok sınırlı bulunuşu ve çıkacak kanun
ların önemi karşısında münhasıran Bingöl dep
remi ile ilgili Sayın Mehmet Bilgin'e söz vere
ceğim. Bu açıklamam karşısında 13 sayın mil
letvekilinden hiçbirini hiçbirine tercih edemi-

4. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Üzeke ve îzmir Milletvekili Burha-
nettin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Millet
vekili Hasan Körkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayı
lı Kanunla değiştirilen, 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
41 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/463, 
2/487, 2/512) (S. Sayısı : 337) 

3UNDAN GELEN İŞ 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/78) 
(Plân Komisyonuna) 

yeceğim cihetle, olaya önem vererek, Sayın 
Mehmet Birgin'e kısa olmak kaydıyla söz ve
receğim ve bilâhara seçimlere geçeceğim. 

Buyurun Sayın Bilgin. 

MEHMET BÎGİN (Bingöl) — Saym Baş-
mulhterem milletvekilleri; 

Evvelâ Meclisin bu yüklü programı muva
cehesinde lütfederek (bana söz verdikleri' 
için Sayın Başkana teşekkür etmek isterim. 

22 Mayıs 1971 günü saat 18,45 sıralarında 
Bingöl'de bir deprem olduğu malûmu âliniz-
dir. ISık sık memleketimizde bu depremler oldu
ğu için bu hususta geniş tafsilât verilmiştir. Bu 
bakımdan kıymetli vakitlerinizi fazla israf 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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etmek istemem. Ancak güzel yurdumuzun 
bir 'bölgesi olan Doğu - Anadolu'da ve özellikle 
Bingöl'de büyük Ibir tahribatın olduğunu, 
yine sayın üyelerimizin, gerek TRT den ve 
ıgerekse gazetelerden izlediklerini hepimiz bi
liyoruz. 

Bir gazetecinin tâbiri ile; «Binlgöl yok ol
muştur.» Şu âna kadar teslbit edilen, köyler
de 4 000 hane ağır hasar, merkezde ise 2 000 
hane ağır hasara uğramış ve yıkılmıştır. Bu
nun 15 000 e çıkacağı resmî ağızlardan ifade 
edilmiştir. 

'Gerek sayın Hükümet Başkanının, gerek 
içişleri Bakanının, gerek Sağlık Bakanının 
ve gerekse tmar ve İskân Bakanının Bingöl'e 
teşrifleri, Binlğöl'e teselli bahşetmiş ve aynı 
zamanda bu elîm ve (feci yaranın (giderileceği 
hususunda Binlgöllülerde katî kanaat hâsıl ol
muştur. 

Hükümetin kısa zamanda memleketin bun
dan önceki yaralarını sardığı gibi, Bingöl'ün 
de yaralarını saracağından eminiz, Üzüntü
müz, Burdur felâketinden sonra Bingöl'de 
hemen bir felâketin vukubulması ve stokların 
'Burdur'a kaydırılması yüzünden Bingöl'e ge
rekli yardımın zamanında, yapılmamasından-
dır. Bugün Bingöl'e asıgari 15 000 çadır lâ
zımken, ancak 0000 çadır (gelebilmiştir. Fakat 
peyderpey gelmektedir ve geleceğinden de emi
niz. 

Bingöl'ün önemli sorunları vardır; bunları 
Heyeti Celileye arz etmek ister ve Hüküme
tin dikkatini bilhassa bu hususlara çekmek 
isterim : 

1. Malûmu âlileri olduğu veçhile, Bingöl 
soğuk bir bölgedir, inşaat mevsimi ancak 3 
ilâ 4 aydır. Bu kısa zaman zarfında konut
ların yapılması ve ailelerin hepsinin hiç ol
mazsa Jbaşmı sokacak bir yuvaya sabibolması 
lâzımdır. Bugün IBinlgöl'de hemen hemen tü
ten bir ocak yok ıgiibidir. 

2. Köylere, yine TRT den ve gazeteler
den takilbettiğiniz veçhile, ancak helikopter
lerle yardım yapılabilmektedir; yani ulaşım 
yoktur. tBinaenaleyh, biran önce yolların 
köylere ulaşması icabetaıektedir. Bunu da bil
hassa sayın Hükümetimizin ve parlömanter-
lerimizin nazarı dikkatine arz etmek isterim. 

3. Bimgöllülerin çocuklarının bu anda 
okumasına imkân yok /gibidir. Çünkü bir mi
sâl olmak üzere arz edeyim : Bir yerde du
ran bir beye baktım,, hayalet ıgibiydi âdeta. 
Sordum, «neyiniz var?» Bir çocuk ayağına sa
rılmıştı : «Yalnız ben ile bu oğlum kurtul
duk, 7 kişilik aile yok oldu.» dedi ve itimat 
buyurun ekseriyeti âdeta uyur gezer gibidir
ler. Bu haleti ruhiye içinde öğrencilerin 
imtihanlara girip kazanmaları bir hayaldir. 
Onun için ricamız; bilhassa Millî Eğitim Sa
kalığının pek az olan, 50 kişi ve 60 kişilik 
IBimgöllü öğrencilere hiç olmazsa bâzı fakülte
lerde kontenjan tanıması ve diğer öğrencilere 
de burslar ve pansiyonlarda kalmaları için 
imkânlar tanımasıdır. 

Programın yüklü olduğunu biliyorum; Bin-
ıgöl'ün dertleri ise daha önce olduğu gibi, 
bulgun daha fazla ve yüklüdür. Oraya ihti
yari -zahmet edip gelen Sayın Başbakana, 
İmar ve iskân Bakanına, içişleri Bakanına, 
Sağlık Bakanına ve partilerin göndermiş ol
dukları heyetlere, yurdumuz içindeki gerek 
özel teşekküller ve gerekse resmî teşekküller
den yapılan yardımlara ve bilhassa yurt dı
şından yapılan yardımlara, oraya gelen bü
tün heyetlere Bingöllüler adına teşekkürleri
mi huzuru âlilerinizde arz etmekle en zevkli 
vazifeyi ifa etmiş olduğumu beyan eder ve 
bütün Türk Milletinin kalbinin bugün Bin
göl'de çarptığını, elem ve ıstıraplarını pay
laştığını ve bundan önceki bütün yaralannı 
sardığı gibi, bugün Bingöl'ün yarasını da 
saracağına katî inancımı belirtmek ister, He
yeti Celileyi saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
2- — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesine, dair Başkanlık tezkeresi. (3/554) 
BAŞKAN — Hastalıkları sebebiyle mezu

niyet istiyenlere dair Millet Meclisi Başkan
lığının tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 2 . 6 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinle iarz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
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Balıkesir Milletvekili Osman Tan 30 gün 
hastalığına binaen, 4 . 5 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Malatya Milletvekili I. Hakkı Şengüler 29 
gün hastalığına binaen, 17 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Bitlis Milletvekili Z. Abidin İnan 20 gün 
hastalığına binaen, İ3 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Mardin Milletvekili Seyfi Güneşban 10 gün 
hastalığına binaen, 20 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Osman Özer 15 gün 
hastalığına binaen, 24 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay 10 gün 
hastalığına binaen, 24 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren, 

izmir Mdmetvekiü Burhanettin Asuıfaay 15 
gün hastalığıma binaen, 29 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

Yozgat Milletvekilli Abdullah Baştürk 15 
gün hastalığına binaen, 28 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker 22 gün 
ibastalığına binaen, 24 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca 14 gün 
hastalığına binaen, 6 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi izin taleplerini teker te
ker okutup oylarınıza arz edeceğim. 

«Balıkesir Milletvekili Osman Tan, 30 gün 
hastalığına binaen, 4 .5 .1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Malatya Milletvekili ismail Hakla Şengü-
ler, 29 gün, hastalığına binaen, 17 . 5 . 1971 ta
rihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Bitlis Milletvekili Zeynelabidin iman, 20 
gün, hastalığına binaen, 13 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kaimi edilmiştir. 

«Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan, 10 
gün, hastalığına binaen, 20 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenle:'... Kabul edilmiştir. 

«istanbul Milletvekili Osman özer, 15 gün, 
hastalığına binaen, 24 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenlei'... Kabul edilmiştir. 

«istanbul Milletvekili Orhan Kabibay, 10 
gün, hastalığıma binaen, 24 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenlei'... Kabul edilmiştir. 

«izmir Milletvekili Burhanettin Asubay, 15 
gün, hastalığına binaen, 29 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 15 
gün, hastalığına binaen, 28 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«istanbul Milletvekili Reşit Ülker, 22 gün, 
hastalığıma binaen, 24 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 14 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Bitlis Milletvekili Zeynelabidin İnan'a öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/555) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Bitlis Milletvekili Zey
nel Abidin İnan'a ödeneğinin verilebilmesi, İçtü-
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züğüm 107 nci maddesi 'gereğince 'Genel Kuru
lun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yük
sek tasviplerinize arz olunur. 

İSabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın İnan'm hastalığına bina
en izin süresi iki ayı tecavüz etmektedir. Ken
disine ödenek verilmesi 'hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'a öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. _ 
(3/556) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle ıbir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili 
Orhan Kabibay'a ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yük
sek tasviplerinize arz olunur. 

İSabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Sayın Kabibay'm hastalığına 
binaen izin süresi iki ayı tecavüz etmiştir, öde
nek verilebilmesi Genel Kurulun kararına va
bestedir. ödenek verilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. —• Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Yüksek 'Hâkimler Kurulunda münhal, konten
janımızdan seçilmesi gereken üç asil ve bir ye
dek üyelik için seçim yapılacaktır. 

İSeçime geçmeden evvel, adaylığını koymuş 
bulunan Ankara Hâkimi ISabri Özbek tarafından 
verilmiş olan bir dilekçe vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Anayasanın 143 ncü maddesi uyarınca Yüce 

Meclisinizden Yüksek Hâkimler Kuruluna seçi
lecek asil üyelik için adaylığımı koymuş idim. 
Bu maksatla adaylar arasında yapılan birkaç 
oylamada oyların dağıldığını, tamsayının salt-
çoğunluğunun sağlanmadığını öğrendim. Sırf 
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seçimin kolaylıkla yapılmasını, kısmen de olsa, 
teminen adaylıktan sarfınazar ettiğimi, adımın 
aday listesinden çıkarılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Ankara Hâkimi 
M. ISabri Özbek 

İBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimiyle 

ilgili, Başkanlığın bir sunuşu vardır, Genel Ku
rula arz ediyorum. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
ve seçimi Millet Meclisi Genel Kurulunca ya
pılacak olan üç asil ve bir yedek üyelik için 
Başkanlığımız bu konudaki tezkerelerin gel
mesinden sonra Resmî Gazete ve radyolarla ge
rekli ilânları yapmış ve isteklilerin 9 Nisan 1971 
akşamına kadar başvurmalarını duyurmuş idi. 

Başkanlığa 9 Nisan 1971 akşamına kadar üç 
asil üyelik için, bu kere istifa eden müstesna, 
25 ve bir yedek üyelik için de 4 aday başvur
muş olup, adaylara ait listeler bastırılarak sa
yın üyelere dağıtılmış ve 24 . 5 . 1971 tarihin
de seçimlere bağlanmıştır. 

'24 . 6 . 1971 ve 31 . 5 . 1971 tarihli 104 ve 
105 nci birleşimlerde yapılan seçimlerde, seçil
me nisabı elde edilemediğinden seçimlere devam 
olunmaktadır. 

Ayrıca Yüksek Hâkimler Kurulunda açık 
bulunan üç asil ve bar yedek üyelik için Cum
huriyet Senatosu da seçimlere başlamış, fakat 
bugüne kadar bir sonuç alamamıştır. 

Ancak, Haziran 1971 de Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyelerinden 12 sinin daha değişmesi 
zorunluğu karşısında, Yasama Meclislerince 
yapılması gerekli seçimler netdoellenemedıiği 
takdirde Kurulun çahşamıyaoak bir duruma 
düşeceği ortadadır. 

Bu sebeple Yüksek Meclisin, bu ıseçimıleria 
biran önce sonuçlandırılması hususunda gere
ken gayret ve ilgiyi göstermelerini Başkanlık 
olarak önemle rica ediyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş
kan, bir hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Geçen oy

lamalarda baştan itibaren en çok oy alanlar
dan on tanesinin isimlerini bilmek neticeye 
biran evvel ulaşabilmek bakımından yararlı 
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olur kanısındayım. Bu hususun Yüce Meclise 
'açıklanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, her seçimde 
alınmış bulunan tasnif sonucu Genel Kurulun 
bilgilerine arz edilmektedir. Teklifiniz olum
ludur, yapıcı bir tekliftir, teşekkür edeniz; fa-
Ikat bunu takibeden sayın milletvekili arkadaş
larımdan diğer milletvekili arkadaşlarımın öğ-
renmesıi mümkündür. Çünkü öğrenmek istedi
ğiniz husus Genel Kurula arz edilmiş ve zapta 
geçmiştir. Tekrar iş'arı Başkanlıkça uygun 
görülmemektedir. 

Muhterem milletvekilleri, tasnif sonucun
da tahassun eden iptaller vardır. Bunu arz 
edeyim. Bu, tahmin ediyorum hatalı oy ver
meden ileri gelmektedir. Bu sebeple, bir kâğı
da asal üye için üç isim, diğer mühürlü kağıda 
da bir yedek üye ismi yazılacaktır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yedek 
adaydan bir daha okur musunuz? 

BAŞKAN — Yedek adayları bir daha oku
yorum: 

Mehmet Akıncı; Samsun Hakimi. Mesut 
Alpbaz; Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyesi. 
Hasan Mestçi; Afyon Hâkimi. Ragıp Oltu; 

Yargıtay üye yardımcısı. 
Her iki seçimin birlikte yapılmasını ve tas

nifin de bir heyet tarafından yapılması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Salihli ilçesinin, Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm'ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı is
mail Hakkı Teldnel yerine sözcü Tevfik Kor-
altan tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek 

işler bölümünün 5 nci sırasında kayıtlı Kâmil 

(1) 30 ve 30 a 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zilar tutanağın sonuna eklidir. 

Ta%nif Heyetini teşkil edecek üç sayın mil
letvekilini tesbit için ad çekiyorum: 

Sayın Kemal Yılmaz?... Yok. Sayın Kâmil 
Kınkoğlu?.. Yok. Sayın Salih Zeki Köseoğlu?.. 
Yok. Sayın ismet Angı?.. Yok. Sayın Emin 
Turgutalp?.. Yok. Sayın Necati Kalaycıoğlu?.. 
Yok. Sayın Ata Topaloğlu?.. Yok. Sayın Salih 
Aygün?.. Yok. Sayın Şevket Asbuzoğlu?.. Yok. 
Sayın Abdurrahim Türk?.. Yok. Sayın Bekir 
Sıtkı Karacaşehir?.. Burada. Sayın Lebit 
Yurdoğlu?.. Yok. Sayın Mehmet Aksoy?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Burada. Sayın Faruk 
Sükan?.. Yok. Sayın Ahmet Zeydan?.. Burada. 

Tasnif Heyeti seçilmiştir. 
Oy verme işlemine Diyarbakır Milletvekili 

Nafiz Yıldırım'dan başlanacaktır. 
Birinci sepet asü, ikinci sepet yedeklere 

aittir. Zarfların sepetlere Başkanlıkça görüle
cek şekilde atılmasını rica ederim. 

(Diyarbakır milktvekülerinden başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın... 
Tasnif yapılırken biz de gündemimize de

vam edeceğiz efendim. 
Genel Kurulun itiraz etmiş olduğu karar 

gereğince gündemimizde uzun süreden beri 
bekliyen idamlarla ilgili müzakerelere geçiyo
ruz. 

Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki (Sıra Sayısı : 30) Adalet Komisyonu ra
porunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 
Sivas 

Tevfk Koraltan 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı burada
lar, Sayın Komisyon burada. Bütün işlere tak-
dimen ivedilikle görüşülmesi hususu Komis
yon tarafından talebedilmektedir. Oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum efendim. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 9 — 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Özgüııer, 

buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Millet Meclisinin bu döneminin açılışından 

bu yana böyle bir tasarı ilk defa görüşülü
yor. Hattâ gecikmiş olarak gelişi Adalet Ko
misyonunca da belirtilmektedir. 

. Arkadaşlarım, evvelâ şunu arz edeyim ki, 
bütün idam cezalarından düyada dönülmek
tedir. Esbabı mucibesini buradan alarak Yü
ce Meclise bu konuda intikal eden tasarı ve 
tekliflerin bulunduğunu hatırlatarak sözleri
me başlıyorum. 

Yüce Meclise birçok gruplardan, bu arada 
bizim grupumuzdan bâzı arkadaşlarımız, idam 
cezalarının kaldırılması yolunda teklifler yap
maktadırlar. Bütün dünyada idam cezalarının 
kaldırılması yoluna gidilmektedir. Buna para
lel olarak da Türk Ceza Kanunundan idam ce
zasının çıkartılması için teklifler yapılmıştır. 
Bu yoldaki teklifler Adalet Komisyonuna inti
kal etmiş ve gündemde sıra beklemektedir. Bun
lar, gündeme geldiği zaman müzakeresi yapı
lacaktır. 

Dünyanın birçok memleketleri, idam infa
zını insan haysiyeti ile bağdaştıramamaktadır-
lar. Ne var ki, toplumların tümünü yıkmayı he
def alan, şehvet hissi ile işlenmiş, canavarca 
bir hissin zebunu olarak ika edilmiş bir suçda 
idam cezasının yerine getirilmesi münaka
şa edilebilir. Günümüzde toplumu hedef itti
haz eden Devleti tüm yıkmaya kasteden dav
ranışlar idamı gerektirir. Kamu oyunun bu 
noktada birleştiği bir hakikattir. Ne var ki, 
toplumların temelinde yatan sosyal ve ekono
mik nedenlerle ilenmiş cinayetleri ayırmak 
gerekir. Toplumların da birçok kere münaka
şa edilemiyecek kadar kusurlu olduğu halleri 
görmemezlikten gelemeyiz. Toplumun bir ferdi
ni ipe çekip, canını alıvermekle tabandaki me
seleleri halletmeye imkân yoktur. 

Arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun özel
likle 450 nci maddesi idamı esas almaktadır. 
Bu maddenin fıkralarını tetkik ettiğimiz za
man görürüz ki, bugün üzerinde münakaşa 
edilebilecek ve toplumumuzun tabanında ya
tan sosyal ve ekonomik birçok nedenler hal
ledilmedikten sonra idamı öngören tatbikat-
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la bunlar halledilemez. Bundan sonra gelecek 
ve idamı öngören kanunlarla da halledilemez. 
Yarayı merhemle kapatmaya çalışmadıktan 
sonra gerisinin gelebileceğine inanmak müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, o sebeplerle idam 
cezalarının insan haysiyetine yaraşır bir ha
reket olavûiyacağı münakaşa edilmekte olan 
dünyamızda geriye dönüş vardır. Medeni mem
leketlerinde, Garb memleketlerinde idam ceza
larından geriye dönülmektedir. 

işte huzurumuza gelen tasarı ile Kâmil Ak-
man'm, paraya temaen işlediği suça verilen 
idam cezasının Yüce Meclisten tasdiki isten
mektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, ne siz, ne ben Kâmil 
Akman'ı ne tanırız, ne biliriz. Biz burada Kâ
mil Afemanlar işin konuşuyoruz. Bu, Yüce 
Meclisin tasdikinden geçtikten sonra, öbür dos
yalar için konuşmak gereksizdir. Çünkü, Kâmil 
Akman için verilecek rey, diğerleri için de ay
nı olacaktır. Tabanda yatan sosyal ve ekonomik 
sebeplerle suç işlemiş, cinayete gitmiş olan bir 
şahsın idamı, Yüce Mecliste derinliğe inilme
den reylerinizle gelip geçecek. Ancak, şunu bi
lin ki, yeniden Kâmil Akmanlar gelecektir. 

Tekrar ediyorum, tümü ile idamın karşısın
da değiliz. Ama ölüm cezası topluma bir şey ka
zandıracak ise getirelim, Yüce Meclisten geçi
relim. Kanunlar toplumlar içindir. Kanunlar 
toplumlara karşı değildir. Toplumun ufacık bir 
kusuru varsa, toplum o ferdi ihmal etmiş ve eli
nin tersi ile itmiş ise, kadere boyun eğerek bir 
cinayet işlemiş ise sadece ve sadece o şahsı me
sul görmek yetmez. Toplum, biraz da 'bu kusuru 
kendinde aramalı. Onu idama götüren sebepleri 
tabanda aramak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bundan sonra gele
cek dosyaların münakaşasına imkân verebilmek, 
hele Yüce Meclise gelecek olan tekliflerin de
ğerlendirilmesi iğin bu mâruzâtta bulundum. 
Yüce Meclis, g*ünün birinde belki çok yakında 
Devletin hayatiyetiyle veya şehvet hissiyle işlen
miş bâzı suçları istisna ederek bir yöne giderse çok 
isabetli karar almış olur. Bundan aylar sonra 
bir Kâmil Akman dosyası değil, bundan sonra
ki dosyalar da buna emsal olacaktır. Yüce Mec
lis, kamu oyunda münakaşasız beliren kimseler 
hakkında idam cezasını onaylamalıdır. Bunların 



M. Meclisi B : İÖ7 

dışında kalanları, toplumun tabanında yatan ne
denlerle işlenmiş suçların idam ©ezalarını ka
bul etmemenizi rica ederim. Bunda, toplumun 
zararı değil, yararı olacağına kanaat getirmiş 
olarak konuşuyorum. Böyle kabul etmenizi rica 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Kâmil Akman hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
1 . 7 . 1967 gün ve esas 1967/1707, karar 
1967/1742 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzurum 
Ağır Ceza Mahkemesinin 11 . 4 . 1967 gün ve 
esas 1967/25, karar 1967/25 sayılı hükmü ile T. 
C. Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 7 numa
ralı bendleri uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan sicilli nüfusta Gördes ilçesinin 
Kavakyeli nüfusunda kayıtlı iken Salihli ilçesi
nin Eskicami mahallesi cilt 61, sayfa 78 ve 1028 
hanesine naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, Ayşe'
den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil Ak
man hakkında işbu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür . 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?... Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Van'ın Gürpınar ilçesi . Ho§ap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1. 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ve 46 ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün 6 ncı sırasında kayıtlı Nurettin 
Kahraman'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki (S. Sayısı 46 ya 1 nci ek) Adalet Ko
misyonu raporunun öncelik ve. ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Takrirde bahse konu hususun 
bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi talebedilmektedir. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
1 . 6 . 1968 gvm. ve esas: 167/2478, karar: 
968/1646 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Van Ağır 

(1) S. Sayış* 46 ve 46 ya 1 nci ek olan bas-
mayazilar tutanağın sonuna eklidir. 
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Ceza Mahkemesinin 7 . 8 . 1967 gün ve esas: 
1967/31, karar: 1967/77 sayılı hükmüyle T. 0. 
Kanununun 450/8 nci maddesi hükmünce ölüm 
cezasına (mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfus
ta Van'ın Gürpınar ilçesi, Hoşap bucağı, Işık-
pmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı 
Necmettuıoğlu, Emine'den olma, 1 . 1 . 1947 do
ğumlu Nurettin Kahraman hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum, Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.., Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?... Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 (e nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Basbakanhk tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş bir takrir vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümü 7 nci sırasında kayıtlı Ke
mal Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki (S. Sayısı 47) Adalet Komisyonu 

(1) 47 ve 4'/ ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar tutanağın sonuna eklidir. 
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raporunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Takrirle bahse konu meselenin 
öncelikle ve ivedilikle bütün işlere takdimen 
görüşülmesi komisyon sözcüsünce talebedilmek-
tedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?,., Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
14 . 10 . 1967 gün ve 1967/698 esas, 1967/2368 
karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sakarya Ağır 
Ceza Mahkemesinin 13 . 2 .1967 gün ve 1966/203 
esas, 1967/10 karar sayılı hükmüyle T. C. Kanu
nunun 450/4 ncü maddesi hükmünce ölüm ce
fasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfus
ta Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü, hane 18, cilt 
8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan 
olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal Uluköylü 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; görülüyor ki 
bugün Meclisimiz ölüm cezasına çarptırılanların 
kararını vermektedir. 
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Adlî mercilerin verdikleri kararın burada 
yeniden müzakeresi belki mümkündür; ama 
hâdisenin oluş tarihinden beş, sene, altı sene ve
ya on sene geçtikten sonra, bu, havasını kay-
metmiştir ve burada münakaşanın elbette ki 
hiçbir yeterliği görülmez. 

Meselâ, bu konu da 1906 yılının hemen Şu
bat ayında olan hâdise; ağır ceza mahkemesin
ce ve Yargıtayca 1967 yılında kesinleşmiş olma
sına rağmen, tünü nedenlerle dört senedir, bek
lemiş, şimdi Meclisimize geliyor. 

Geri kalmış olan ülkemizde, eğitilmeye muh
taç bir toplumumuzda suç işliyenlere, adlî mer
cilere verilen cezasının dört sene sonra görü
şülmesi, Meclise gelmesi çok acıdır. Biz, böyle 
hareket edersek, Temyiz Mahkemesinin verdiği 
karardan dört sene sonra bir karar Meclise ge
lirse, «Biz, halka güven verici bir adlî merci yü
rütüyoruz» iddiasında bulunmaktan çok uzak
ta kalırız kanısındayız. 

Çok kıymetli ve takdir ettiğim Sayın Ada
let Bakanımızdan, bu gibi kararların Meclise 
daha erken gelmesi için kanunlarımızda gere
ken değişikliği de yaparak, yapılmasına önayak 
olmasını temenni ederek huzurunuzdan saygı ile 
aynlhrım. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 
milletvekili?... Y:)k. Birinci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etraıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?... Yok. Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve \ 
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45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 19.29 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş bir takrir vardır, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin «ikinci görüşmesi yapı

lacak işler» bölümü 8 nci sırasında kayıtlı Mah
mut Yel'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki (S. Sayısı 77) Adalet Komisyonu raporu
nun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Gündemimize kayıtlı, önergede 
bahse konu meselenin bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu talebe-
dilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan $zgx-
ner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Demin bir dosya hakkında konuştuğumu 
teyit ve samimiyetimi ispat için, bu dosyada 
tam aksine ve işte bu tür dosyalardan idam ge
reğinin müdafaasını edenlerdenim, onu arz edi
yorum. 

Arkadaşlarım, «Bâzılarına istisna yapmak 
lâzım ve hakikaten de idam gereklidir» demiş
tim. Şimdi okuduğumuz dosya, fiilî Hvata sure
tiyle öldürmek... Bu, şüphesiz idamı gerektirir. 

(1) 77 ve 77 ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zilar tutanağın sonuna eklidir. 
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Kısaca arz ©diyorum, buna parmak kaldıracak
lardan biriyim. Bunu belirtmek için söz aldım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş
mek istiyen savın milletvekili?... Yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
•hul edilmiştir. 

Maihmüt Yel hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
11 . 4 . 1969 gün ve esas: 969/527, Karar: 
1969/1075 sayılı ilâmı ile kesinleşen, izmir Ağır 
Ceza Mahkemesinin 30 . 12 . 1968 gün ve esas: 
1968/96, karar: 1968/315 sayılı hükmiyle T. C. 
Kanununun 450/9 ncu maddesi hükmünce ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfus
ta izmir'in Çeşme ilçesi, Merkez Çiftlik köyü, 
hane 101, cilt 7, sayfa 45 te kayıtlı ŞüJkrüoğ-
lu, Zehra'dan olma, 10 . 8 . 1929 doğumlu Mah
mut Yel hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyla
rımıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. ~ 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?... Yok. Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
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oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsünün 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin, iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün 9 ncu sırasında kayıtlı, Hüse
yin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki (S. Sayısı 78) Adalet Komisyonu rapo
runun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — önergede bahse konu hususun 
'bütün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle 
görüşülme hususu talebedilmektedir. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti

yen sayın milletvekili?... Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasının yerine 

getirilmesine dair Kanun 
Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 

11 . 11 . 1909 gün ve esas 969/603 karar: 
969/2927 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Yalvaç Ağır 
Ceza Mahkemesinin 22 . 1 . 1969 gün ve esas: 
968/67, karar: 969/4 sayılı hükmüyle T. C. 
Kanununun 450/0 nci maddesi hükmünce ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfus
ta Yalvac'ın To^macık köyü, hane 90, cilt 22, 
sayfa 146 da kayıtlı Ali Osmanoğlu, Ayşe'den 
olma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hüseyin Sesli hak
kındaki işjbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

(1) 78 ve 78 e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar tutanağın sonundadır, 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen saym üye?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tüı-ıü üzerinde görüşmek istiyen 
ısayın milletvekili?... Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmıyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak b numarada 
oturur Yakupoğlu Yasa'dan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik VaHekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dola,yısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakupkızı Yasa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı: 160 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsünün 
bir önergesi var, okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin, iki defa görüşülecek 

işler bölümünün 10 ncu sırasında kayıtlı, Faik 
Vartekli ile, Kadriye Partici'niıı ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (S. Sayısı 160) Adalet 
Komisyonu raporunun öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

(1) 160 ve 160 a 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazılar tutanağın* şonundadır. 

BAŞKAN — önergede bahsedilen işin, bü
tün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususu talebedilmektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Faik Vartekli ve Kadriye Partici haklarındaki 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
18 . 12 . 1969 tarihli ve .esas 1969/2780, karar 
1989/3350 sayılı ilâmı ile kesinleşen Manisa 
Ağır Ceza Mahkemesinin 13 . 5 . 1969 gün ve 
esas 968/79, karar 1969/90 sayılı hükmü ile 
T. C. Kanununun 61 ve 450/7 nci maddeleri 
hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan sicilli nüfusta Turgutlu'nun Hamidiye ma
hallesi 846 hane, 27 cilt ve sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı Yakupoğlu Yasa'dan doğma 1 . 9 . 1936 
doğumlu Faik Vartekli ile T. C. Kanununun 64 
ve 450/7 nci maddeleri gereğince ölüm cezası
na mahkûm edilmiş bulunan sicilli nüfusta Tur
gutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 hane, 27 cilt, 
sayfa 20 de nüfusa kayıtlı Yakup kızı Yasa'
dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Par
tici haklannldaki işbu ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?... Yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ©diyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz «diyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?... Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kdnlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı, ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'mn ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsünün 
önergesi var, okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin, iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün 11 nci sırasında kayıtlı, Mevlût 
Balcı ile Zekeriya Balcı'mn ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki (S. Sayısı 159) Adalet Ko
misyonu raporunan öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — önergede bahsedilen hususun 
bütün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi talebedilmektedir. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti

yen sayın milletvekili? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 159 ve 159 a 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zilar tutanağın sonundadır. 

Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı haklarında ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
10 . 5 . 1968 tarihli ve esas 1967/2557, karar 
1968/1301 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sakarya 
Ağır Ceza Mahkemesinin 15 . 8 . 1967 gün ve 
esas 1966/244, karar 1967/150 sayılı hükmü ile 
T. 0. Kanununun 64 ve 450/9 maddeleri hük
münce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan 
sicilli nüfusta Sakarya iline bağlı Akyazı kaza
sının Kanlıçay köyü, 48 hane, 34/67 cilt ve say
fa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfi-
finaz'dan doğma, 1927 Şavşat doğumlu Mevlût 
Balcı ile T. C. Kanununun 64 ve 450/9 ncu mad
deleri gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Sakarya ilinin Erenler 
köyü, 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa numarasın
da nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'dan doğma, 
1939 doğumlu Zekeriya Balcı haklarındaki iş
bu ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen saym milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Budak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
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6.5. 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'ın, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı: 294) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsü ta
rafından verilmiş bîr önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin, İM defa görüşülecek iş

ler bölümünün 12 nci sırasında kayıtlı, Mehmet 
Karabaş'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki (S. Sayısı: 294) Adalet Komisyonu rapo
runun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Yerine 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — önergede bahse konu işin bü
tün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görü
şülmesi hususu talebedilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili... Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mehmet Karabaş (Karataş) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
19 . 0 . 1970 gün ve Esas 969/2416, Karar 
970/1979 sayılı ilâmı ile kesinleşen Niğde Ağır 
Ceza Mahkemesinin 19 . 3 . 1969 gün ve Esas 
966/136, Karar 969/48 sayılı hükmü ile T. 0. K. 
nun 418/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkum edilmiş bulunan, sicil nüfusta Bor il
çesinin Kemerhisar Nahiyesine bağlı Badak kö
yünün hane 12, cilt 30, sayfa 8 numarasında 

(1) 294 S. Sayılı bmmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

kayıtlı Mehmet oğlu Hüsne'den doğma 6.5.1933 
doğumlu Mehmet Karabaş (Karataş) hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler.,. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili... Yok .Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler.,. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerin'de görüşmek istiyen 
sayın milletvekili... Yok, Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler,., Kabul 
etmiyenler,, Kabul edilmiştir. 

9. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane, 7 cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, ffamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'ın, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş takrir vardır, okutuyorum 
efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek 

işler bölümünün 13 ncü sırasında kayıtlı Cemil 
Yıldız'ın ölüm cezasına' çarptırılması hakkındaki 
(S. Sayısı : 295) Adalet Komisyonu raporu
nun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Yerine 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

(1) 295 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Takrirle, gündemimizde bulu
nan kanun teklifinin bütün işlere takdimen ön
celikle ve ivedilikle görüşülmesi talebedilnıek-
tedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon raporunu okutuyorum efendim : 
(Adalet Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek is-

t'iyen sayın milletvekili... 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; mahkeme
lerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine karar vermek üzere, aşağı yu
karı onbir kadar kanun teklifinin huzurunuz
da bulunduğu malûm. 

Ben, hukukun tatbikatını yapmış bir avukat 
arkadaşınız olarak Mecliste bulunuyorum. 

ölüm bir kanun gereğidir, dem Kanunu
nun 450 nci maddesinin içerisindeki şartlara 
göre, suçun vasıf ve mahiyeti nazara alınarak, 
bu vasıf ve mahiyet içerisinde işlenmiş olan 
suçların, duruşmasının yapıldığı mahkemeler 
tarafından suçluya ölüm cezasının verileceği 
bahsettiğim ikanun maddesinin gereğidir. 

Ancak, dikkat ederseniz bu suçlar 1966 hat
tâ 1965 yıilını içine alan, çok geriye doğru gi
den suçlardır. Halen 1971 yılının 6 ncı ayında 
bulunuyoruz. Ben ölüm cezasının aleyhinde 
olan bir arkadaşınız değilim. Kanun, 450 nci 
maddesindeki şartlara göre, yapılan tahkikat 
sonucunda bir suçlunun işlediği suçdan dola
yı; suçun taammüden işlenmiş olması, suçun 
canavarca bir hissin saikiyle işlenmiş bulunma
sı veya gasp, ırza geçme ve yalanlardan (ana, 
babadan) birisi aleyhine işlenmiş olması gibi 
tadat ve tasrih edilen ve mezkûr maddenin 
fıkraları içerisinde görülen birçok suçlar için 
ölüm cezasını koymuştur. 

Ben, sırf zabıtlara geçsin ve zabıtlara inti
kal etisin düşüncesiyle huzurunuzda bâzı mese
lelere dokunup ineceğim. 

Şöyle ki; 
Halen yapmakta olduğumuz görev Anaya

sanın 64 ncü maddesinin bir gereğidir. Ana
yasanın 64 ncü maddesi gayet açık ve sarih ola

rak, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine karar vermek 
fonksiyonunu Yüce Meclisimize vermiştir. 

Bir suç işlendiğinde, evvelâ suç. belediye 
hudutları haricinde işlenmiş bir suç ise jan
darmanın, belediye hudutları dâhilinde işlen
miş ve meşhûden işlenmiş suçlardan ise sav
cıların ve polisin el ikoymasiyle basılar ve 
Ceza Mahkemeleri Uısulu Kanununa göre ha
zırlık safhasından geçer. Bu safha bittikten 
sonra, bir suçu tavsif durumuyla bir talepna
me açılır, ilk tahkikat başlar. Sorgu hâkimi, 
suçun vasıf ve mahiyetine göre suçlunun daha 
lehine veya aleyhine olan delilleri toplar ve 
böylece bir iddianame tanzim edilir. Tanzim 
edilen iddianameyi savcılık bu defa sorgu hâki
minin bir karariyle, yani son tahkikat kara-* 
riyle ilgili mahkemesine gönderir, t lgil mah
keme suçun vasıf ve mahiyeti gereği (ısuç ağır 
cezalık mevaddandır) suçun işlendiği yer ağır 
ceza mahkemesince enine - boyuna tahkik edilir 
ve böylece suç mahkemede karara bağlanır. 

Suçun vasfı icabı, yani 20 seneyi aştığın
dan bu karar re'sen temyize tabidir. Re'sen 
temyize tabi olan bu karar taraflarda da tem
yiz edilirse Yüce Yargıtay'a gider. Yargıtay, 
esas mahkemesi gibi dosyayı enline - boyuna 
tahkik eder, araştırır ve böylece hükmünü ve
rir. Bu huzurumuza gelen kararlar, Yargı-
taydan da geçmiş kararlardır, kesinleşmiş 
olan kararlardır. Bununla da, yani Yargıtayın 
ketsin karariyle de yetinilmemiş^ Anayasanın 64 
ncü maddesi gereğince ölüm cezasını gerekti
ren bu kararların Yüce Meclise aksetmesi ve 
kanuniyet kesbetmesi esası konmuştur. 

Yüce Meclisimizin adına, yani bizlerin 
adına ilgili komisyonlarımız tarafından bu dos
yalar üzerinde gerekli ıtetkikalan enime - bo
yuna yapıldığına kaaniiz. Yüce Meclisin adı
na çalışan komisyonlar, bu dosyalar üzerinde 
belki günlerce çalışmış, her biriısi birer yastık 
kadar ağır ve hacimli olan dosyalar üzerinde 
bütün delilleri, aşağı - yukarı esas mahkeme
si gibi araştırmış ve neticede Yüce Heyetimi
ze bir kanun teklifi halinde infaz için talepte 
bulunmuştur. 

Fakat 'dikkatimi celbeden husus şudur: Biz 
seçilmeden evvelki bir Meclisin gündeminde 
bu kanunlar dururken, hattâ bizden evvel se
çilmiş olan arkadaşlarımızın zamanında günde-
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me alınmış iken, her nedense bu kanunlar 
Divanca kararlaştırılıp buraya getirilmemiş ve 
gün olarak bugün serilmiştir. 

Arkadaşlarım, bu seçiliş çok mühimdir. 
Bunun bizim tarafımızdan yerine getirilip ge
tirilmemesi belki Yüce Meclisi ilgilendirmez 
ama, seçiliş üzerindeki bu kanaatimi, bu dü
şüncemi özel surette belirtmek mecburiyetin
deyim; şahsan bunu hissediyorum. 

İkinci bir husus-
Bir suç işlendiği zaman infazı aynı zamanda 

yapılırsa müeyyidesi yönünden toplum için ge
rekli olan ödevıi yapar. Suç ne zaman işlen
miş? 1966 yılında. 1966 yılında İşlenmiş bir 
suçun 1971 yılında infazı icra ediliyor. Ölüm 
cezasının infazı suçlunun asılması şeklinde olur, 
hayatına 'asılmak suretiyle son verilir. 

Aziz arkadaşlarım, 
1966 yılının bir yerinde, tahsisen şimdi gö

rüştüğümüz kanunda Bor'da işlenmiş olan, ya
hut Mardin'in Ömerli kazasında işlenmiş olan 
bar suça verilen cezanın Mardin ili hudutların
da tesir icra edebilmesi için bu suçun iş
lendiği anda infazının yapılması gerekirdi. 
Altı yıl sonra yapılmış olan bir infaz müeyyi
de bakımından tesir icra etmez, kanaatim bu
dur. 

Bu itibarla Meclisimize gelen bu kabil 
şeylerin bekletilmeksizin, bugün olduğu gibi, 
ivedilikle ve öncelikle Yüce Meclise getirilme
si ve infazların suçun işlendiği zamana, hiç ol
mazsa tahkikatın tamamlanıp hükmün kesin
leştiği ana raslatılması lâzımdır kanaatinde
yim. Müeyyidenin tesiri bakımından bu zo
runludur, dünyanın her yerinde tatbikat böy
ledir. 

Şimdi Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez 
bucağı Hırbabellik köyüne kayıtlı Cemil Yıl-
dız'm ölüm cezasının, bir evvelki cezalar gibi, 
burada parmak kaldırmak suretiyle infazına 
dair olan kanuna oy vereceğiz. E, bizim vic
danımız sızlıyor arkadaşlar. Vicdanımız şu 
bakımdan sızlıyor- Suç ağırdır, suç idamlıktır, 
suç Yargıtaydan geçmiş, komisyondan geç
miş, bütün detaylariyle incelenmiş ve kesin
likle tasdik edilmiş olan bir idamdır. Fakat 
müeyyidesi zayıftır. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun acilen te-
kabbül edip ve ivedilikle buraya getirdiği bu 

/ 

gibi kanunların bundan sonraki gelecekler için, 
iliç olmazsa zabıtlara intikal ettirdiğim bu söz
lerimin doğrultusunda daha dikkatli olmasını 
diler, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karaman. 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 

Sayın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 
Hiç şüphe yoktur ki, adaletin süratle tecel

lisinde memleketin sayılmıyacak derecede fay
daları vardır. Bilhassa tatbikattan gelen hu
kukçular, idamlık bir suçun, hemen suçun iş
lendiği tarihten sonra kısa bir zaman içerisin
de infaz edilemiyeoeğini çok iyi bilirler. Suçun 
işlendiği zamanda infazın yapılması esasen 
mümkün değildir. Zira, bilhassa ölüm cezası
nı mutazammın bir suçun tahkikatı için geçir
diği safhalar yine hukukçular tarafından ma
lûmdur. Yalnız şu hususta muhterem Aytuğ'-
un fikirlerine iştirak etmemek de mümkün de
ğil: 

Türkiye'de adalet mekanizması maalesef çok 
yavaş çalışmalktadır. 1966 yılında suç işlemiş 
ve idama mahkûm olmuş bir insanın cezasının 
1971 yılında infazını istemek ve Büyük Meclis 
tarafından böyle bir idam cezasının tasdikline 
mütedair bir (karar veya kanun çıkarılması, 
hakîkaten doktrin yönünden, fikir yönünden 
müspet karşılanacak bir durum değildir. Zira 
cezalarda bir ibreti müessire vardır, işlenen 
suçun hemen akabinde bunun cezasının veril
mesinde ibreti müessire hassasının daha fazla 
hissedileceği doğrudur. Suçun üzerinden yıl
lar geçmiştir, adam tam altı yıldan beri içerde 
yatmaktadır ve suçtan zarar gören kimsenin 
yaraları da küllenmiş durumdadır. Haddizatın
da maznuna verilen bu ceza, suçtan zarar gö
ren kimsenin öç alma hissini tatmin değil de, 
adaletlin tecellisi yönünden verilmiş olan bir 
cezadır. 

Bu itibarla infazların muayyen safahattan 
geçmesi normaldir. Tabiî ki bidayet mahke
mesi, ağır ceza mahkemesi tetkik edecektir, 
idam cezası verecektir, bölâhıara Yargıtaya in
tikal edecektir, Yargıtay da bunu enline bo
yuna tetkik edecektir, ondan sonra da Anaya
sanın öngördüğü prosedür içerisinde yüksek 
huzurlarınıza gelecektir. Bu, tabiî ki bir za
man ziyama sebebolmaktadır. Bu zaman kay-
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bmda Büyük Meclisin veya Divanın gündeme 
alma mevzuunda, Sayın Aytuğ'un ileri sürmek 
istediği hususları kabul etmeye imkân ve ihti
mal yoktur. Bu, adaletin yavaş yürümesinin 
bir neticesidir. Ben Türkiye'de adalet camia
sının çok yavaş çalışmakta olduğunu, yıllarda 
avukatlık yapmış bir arkadaşınız olarak şahsan 
yaikinen müşahade etmiş durumdayım. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Daut buyurun. 
MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 

Sayın B'aşkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; 

Bugünkü oturumda, şu gündemdeki 13 ncü 
sırayı işgal eden ölüm cezası kanun teklifi 
üzerine gelinceye kadar sekiz tane ölüm cezası 
kanunu çıkardık, hiçbir arkadaşımız söz al
madı. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Aldık efen
dim, zabıtlara geçti. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Devamla) — 
Sayın Özgüner ben dinlemedim, o zaman sizi 
hariç tutuyorum. 

Fakat gündemin 13 ncü sırasını işgal eden, 
Bor ilç-ssinden Cemil Yıldız hakkındaki ölüm 
cezası kanunu görüşülürken arkadaşlarım hu
kukî yönden bâzı aksaklıkların olduğunu, bil
hassa ölüm cezasının verildiği tarih ile kanu
nun çıkması arasındaki müddeti çok uzun ol
duğunu ve bu uzunluk sebebiyle de hâdisenin 
tesiri kaybolduğundan istenilen neticenin alı
namadığı şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır. 
Aynen iştirak ediyorum. Ancak, gündemin 
13 ncü sırasını işgal eden bu ölüm ezası kanunu 
hepinizin çok iyi bildiği, bileceği meşhur Sa-
buncufoeli soygunu ile ilgilidir. 

Hâdisenin akabinde, birkaç saat sonra biz
zat oraya yetişmiş bir arkadaşınız olarak ve 
ölen Naim Kulaksız'ın çocukluk ve okul arka
daşı olan bir insan olarak sizleri bir nebze ay
dınlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hayatında karıncayı dahi incitmiyen, ek

mek parasını şoförlükten kazanan bu arkadaş 
o gün Manisa ve izmir arasındaki soygunda, 
bu şakilerin soygununda, virajlı ve rampalı 
bir yolda otobüsünü durdurabilmek ve yolcu
ların can emniyetini temin edebilmek için el 
frenini çekmiş ve el freninin çıkardığı ses 
neticesinde korkan şakiler, her hangi bir silâh 
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çekiyer endişesi ile bunu ve bunun yanında 
oturan bir yolcuyu öldürmüşlerdir. Bu arkada
şımız Naim Kulaksız, geride bir dul kadın ve 
dört tane de yetim çocuk bırakmıştır ve be
nim köylümdür. Halen o muhitin bütün insan
ları bu ölüm cezasını sabırsızlıkla betklemekte-
dirler. Hâdise küllenmemektedir, bilâkis ada
letin tecellisini, adaletin kendilerine verdiği 
hakkın ne.zaman kullanılacağını sabırsızlıkla 
beklemektedirler. Ben zamanın geçişi dolayı-
siyle cezanın müessiriyetiînin azalacağını hâdi
seleri yaşamamış bölgeler için kabul ediyorum, 
ancak hâdiselerin, yaşanan bölgelerde zaman 
geçse de külleneceğini kabul etmek mümkün 
değildir. 

Onun için derim ki, Sayın Aytuğ'un ve Sa
yın Karaman'ın fikirlerine kısmen iştirajk et
mekle beraber ve bundan böyle ölüm cezaları 
kanunlarının uzun müddetler sonunda Meclise 
getirilmesinin aleyhinde olmakla beraber; «hâ
dise küllenmiştir» bilhassa Sayın Karaman 
arkadaşımın dediği gibi; «mağdur olanlarda 
da bu küllenme varittir, netice hâsıl olmamak
tadır» şıeklindeki ifadesine iştirak etmek müm
kün değildir. Bu kanunun üzerinde söz alış 
sebebim de; arkadaşlarımın meseleyi hukukî 
yönden dile getirmeleri neticesinde aksi bir ka
rarın çıkması endişesindendir. Arkadaşları
mın, hâdiseyi, tam olmasa bile bir nebze hafıza
larında canlandırmaları için birkaç noktasına 
işaret ettim. 

Kanunun lehinde oy kullanacağımı ve jkul-
lanmanızı istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştk. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Jkanun 

Madde 1 — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
27 . 9 . 1968 gün ve Esaıs 988/513, Kanar 
968/2337 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Manisa 
Ağır Ceza Mahkemesinin 21 . 11 . 1967 gün ve 
Esas 967/8, Karar 967/219 sayılı hükmü ile 
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T. 0. K. nun 450/4 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta 
Mardin ilinin Ömerli ilçesi HırbabeHk (Siv-
ritepe) köyü hane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 nu
marada kayıtla Ahmet oğlu Hamdiye'den doğ
ma 1933 doğumlu Cemil Yıldız hakkındıafki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları-
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek da-
tiyen sayın milletvekili?.. Yök. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmejk istiyen 
sayın mlületvekü?. Yok. Kanunun tümünü oy-

10. — Eski§ehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsünün 
bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün 14 ncü sırasında kayıtlı Nail 
Kır'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
(S. Sayısı 296) Adalet Komisyonu raporunun 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine 

İSiıvas 
İTevfik Koraltan 

(1) 296 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim ive
dilik hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir hakkında mı efendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — önerge ön

celik ve ivedilik talebini havi olduğu için bu 
hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okunan takrir aleyhinde buyu
run efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — «ayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

İçtüzükteki öncelik ve ivediliği gerektiren 
hallerin neler olduğunu burada tekrar tadadet-
mek zaman almak olur. Ancak, isminden de 
açıkça anlaşıldığına göre, «öncelik ve ivedilik» 
denilmektedir. E, şimdi 1960 larda veya ondan 
az evvel, az sonra işlenmiş suçların kesinleştiği 
tarihlere bakınız, gene bundan 4 - 6 sene evve
lini göstermektedir. 4 - 5 sene evvel, yani üçün
cü dönemde bulunduğumuza göre, bunlar ikin
ci dönemin gündemine girmiş dosyalardır. O 
zamandan bu zamana öncelik ve ivediliği gerek
tiren hal olmamış da bugün mü olmuş arka
daşlarım? 

Komisyonun ve iSayın Adalet Bakanının lüt
fen, bugün öncelik ve ivediliği öngören bu ça
balarının ne olduğunu anlamak isterim. Yüce 
Meclise öncelik ve ivedilik iddiası ile geliniyor, 
ama bu, dünden bugüne değişen bir şey değil. 
Bizden evvelki seçimden evvel, ikinci dönemin 
gündemine girmiş, komisyonlardan geçmiş, 1960 
larda işlenmiş cinayetlerin cezası nihayet kesin
leştikten sonra, yani bundan 4 - 5 sene evvel 
Yüce Meclise gelip Adalet Komisyonundan geç
miş, yine senelerce ikinci dönemin Yüce Mecli
sinin gündeminde beklemiş olan dosyaları, biz 
üçüncü dönemde ikinci senemizi bitirmek üze
reyiz, bu ikinci senenin bitişi sırasında, bu ka
dar sene sonra öncelik ve ivediliği anlamak 
hem mümkün değildir, hem de bundan sonra 
öncelik ve ivedilik iddiasını, - kusura bakma
yın - ciddiye almak mümkün değildir, eğer bu 
böyle geçerse. Ama, «Bunda özellikle bugün için 
öncelik ve ivedilik gereklidir, çünkü esbabı 
mucilbesi şudur» desinler bilelim, zabıtlara geç
sin. Bunu açıklamalarını istiyorum. Bunu lüt
fen açıklasınlar ve zabıtlara geçsin. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim bir hususu arz edece-
I ğim. Muhterem hatip arkadaşlarımın elinde ka-
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nun teklifinin metni bulunmadığı için, hepsinin 
çok uzun zaman evvel Meclisimize intikali kana
atinde olduklarını müşahede ediyorum. Şu an
da müzakere ettiğimiz husus 12 . 6 . 1970 tari
hinde komisyonumuza gelmiş ve Genel Kurulu
muza da 24 . 2 . 1971 de, yani aşağı yukarı 
dört ay kadar evvel havale edilmiş ve gündem
de yerini almıştır. Kıymetli milletvekili arka
daşlarımın beyanlarında bâzı hakikatler vardır, 
ama bâzı dosyalar hakkındadır, genel değildir. 
Bu, bu dönem içinde gelmiştir ve geldiğinden 
3 - 4 ay sonra da müzakeresi yapılmaktadır. 
Bunu arz edeceğim efendim. 

Milletvekillerirnizde metinler bulunmadığı 
için bu tafsilâtı bilmiyorlar. Tahmin ediyorum 
meseleyi gündemden istihraç ettikleri için bu 
kanaate varıyorlar. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Dosyaların 
çoğu ikinci dönemden kalma değil mi Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Çoğu değil. Bu anda konuştu
ğunuz için, yani bununla ilgili olarak konuştu
ğunuz için ben de bu dosyanın durumunu arz 
ettim efendim. Okuyoruz zaten ve okuduğumuz 
zamanda muttali oluyorsunuz, hanıgi safhadan 
geldiğine, hangi tarihte komisyonumuza geldi
ğine. 

Adalet Komisyonu sözcüsü tarafından veril
miş bulunam önerge ile, bahse konu teklifin bü
tün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi ta-
lebedilmiıştir, Sayın özgüner aleyhte fikirlerini 
beyan etmiştir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
KaJ^ul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 6 . 3 . 1970 gün ve Esas 969/1397, Karar 
970/629 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Eskişehir 
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Ağır Ceza Mahkemesinin 31 . 1 . 1969 gün ve 
Esas 969/2, Karar 969/5 sayılı hükmü ile 
T. C. K. nun 450/4 maddesi uyarınca ölüm ce
zasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfus
ta Alpu nahiyesinin Bozan köyü hane 66, cilt 
51, sayfa 158 de kayıtlı Mehmet oğlu Habibe'-
den doğma 1 0 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır hak
kındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... (Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.., Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11. — Düzce'nin Gölkaya bucağının Hacı Sü
leyman köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 nu
marasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1.8. 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek 

işler bölümünün 15 nci sırasında kayıtlı Hacı 
Ahmet Tonya'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki (!Sıra Sayısı : 001) Adalet Komis-

(1) 301 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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yonu raporunun öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
[Başkanı yerine 

iSivag 
Tevfik Koraltan 

{BAŞKAN — önerge ile gündemde T>ulunan 
ibaih.se konu teklifin, (bütün işlere takdimen ve 
öncelikle görüşülmesi talebedilmektedir. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 27 . 1 . 1970 gün ve esas 1969/3519, karar 
1970/271 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Düzce Ağır 
'Ceza Mahkemesinin 18 . 9 . 1969 gün ve esas 
1967/136, karar 1969/87 sayılı Hükmü ile 
T. C. K. nun 450/9 delaletiyle aynı maddenin 
son fıkrası uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicil nüfusta Düzce 'nin Gölkıa-
ya Bucağınııf Hacısüleymanbey köyü hane 
106/2, cilt 19 ve sayfa 60 da kayıtlı Mehmet 
Ali oğlu Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 doğum
lu Hacı Ahmet 'Tonya hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

İBAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet 
Balıkçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/258) (S. Sayısı : 302) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün 16 ncı sırasında kayıtlı Ahmet 
Balıkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki (Bira Sayısı 302) Adalet Komisyonu 
raporunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sivas 
'Tevfik Koraltan 

İBAŞKAN — önergede gündemimizde bulu
nan bahse konu teklifin bütün işlere takdimen 
ve öncelikle görüşülmesi talebedilmektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde gö

rüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 27 . 1 . 1970 gün ve esas 1969/1327, karar 

(1) 302 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın 
sonuna eklidir. 
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1070/272 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Bartın Ağır 
Ceza Mahkemesinin 14 . 2 . 1989 gün ve esas 
1908/92, karar 1969/9 sayılı hükmü ile T. C. 
Kanununun 4B0/4-5 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta 
Bartın ilçesi, Tuzcular köyü, hane 15, cilt 19 ve 
sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'den doğ
ma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet Balıkçı 
hakkındaki iş bu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

13. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi
nin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hikmet'-
ten doğma, 1.7. 1948 doğumlu, Hüseyin Bu-
lut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/280) (S. Sayısı: 303) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü ta
rafından verilmiş bir önerge, vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün 17 nci sırasında kayıtlı Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında-

(1) 303 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

ki (S. Sayısı : 303) Adalet Komisyonu raporu
nun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Yerine 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — önergede bahse konu işin bü
tün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi ta-
lebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is

tiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 31 . 5 . 1969 gün ve esas 968/3044, karar 
969/1695 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Kastamonu 
Ağır Ceza Mahkemesinin 24 . 9 . 1968 gün ve 
esas 966/206, karar 968/191 sayılı hükmü ile 
T. O. Kanununun 450/4 - 5 maddesi uyarınca 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil 
nüfusta Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi
nin Çoroğlu köyü, hane 13, cilt 8 ve sayfa 19 da 
kayıtlı ibrahimoğlu, Hikmet'ten doğma 1.7.1948 
doğumlu Hüseyin Bulut hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. 
rütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5, — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
(Devam) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
asil ve yedek üyelik için yapılan seçim sonucu
na ait mazbata gelmiş bulunmaktadır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

3 asil üyelik için yapılan seçime (234) üye ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan aday
lar hizalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

Bekir Sıtkı Karacaşehir Sabahattin Savcı 
Eskişehir Diyarbakır 

Üye 
Ahmet Zeydan 

Hakkâri 

Kadir Danışoğlu^ 
Rahmi Ergil 
Oelâl öncel 
Ekrem Yurdakaş 
Osman Tolun 
Lütfi Erdemir 
Hasan Karcaoğlu 
Hasan Basri İnce 
Celâl Erdoğan 
Nedim Derici 
Necati Benderlioğlu 
İsmail Mutluay 

99 
98 
75 
61 
60 
51 
42 
38 
34 
32 
22 
18 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ahmet Gevdet Ercan 
Enver Karahan 
Enver Koçak 
Abdülgâni Seyithanoğlu 
Arslan Yılmaz 
Naci Ağaoğlu 
Fevzi Peşkircioğlu 
Sabri Özbek 
Boş 

17 
12 
10 
5 
4 
1 
1 
1 
5 

Yüksek Bagkanhğa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

1 yedek üyelik için yapılan seçime (228) üye 
katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulu
nan adaylar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye üye 
Bekir Sıtkı Karacaşehir Sabahattin Savcı 

Eskişehir Diyarbakır 
Üye 

Ahmet Zeydan 
Hakkâri 

Mehmet Akıncı 104 
Mesut Alpbaz 48 
Ragıp Oltu 24 
Hasan Mestçi 17 
Boş 14 
Muteber olmıyan 8 

BAŞKAN — Her iki seçim için yeterli sa
yı sağlanamamıştır. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

25 — 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Or
han Cemal Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu "projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuurlu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (1) 

BAŞKAN — 40 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Deniz tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün 28 nci sırasında bulunan, Cum
huriyet Senatosu İstanbul üyesi Haluk Berkol 
ve istanbul Milletvekili Orhan Cemal Fersoy'
un ekspres yollar ve İstanbul çevre yolu pro
jesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifinin, gündemdeki bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

40 Nolu Geçici Komisyon 
Başkanı 

Kastamonu 
Orhan Deniz 

BAŞKAN — 40 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı tarafından verilen önerge ile, günde
mimizin 28 nci sırasında kayıtlı kanun teklifin 

bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususu teklif olunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum, önce
likle körüşülmesini kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması 

hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul 
edenler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaş
tırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

(1) 312 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

İŞLER (Devam) 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu pVojesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı 
Kanunun kapsamına giren veya girmiyen ve 
23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözü gezen kanu
nun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Gerekli giderler Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümlerin
den (Kamulaştırma ve satınalma tertipleri dâ
hil) tefrik edilerek bütçe kanunları gereğince 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel tertiple
rine intikal ettirilecek ödeneklerle sağlanır. 

inşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin ikinci fıkrası uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nuna göre yaptığı konut ve altyapı tesisleri
ni, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis 
edilmek üzere, imar ve iskân Bakanlığına dev
reder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının vere
ceği listedeki sıra uygulanır, imar ve iskân 
Bakanlığı, borçlandırmayı ve diğer işlemleri 
kendi usullerine göre yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Birinci maddenin kapsamı 
içindeki hak sahiplerinden evini kendi yapmak 
üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler için, 
T. O. Emlâk Kredi Bankasında, 775 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş i 
olan fondan ayrılacak veya Karayolları Genel 
Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede belirti- j 
len tertiplerinden bankaya yatırılacak paralar
la Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon tesis j 
edilir. T. C. Emlâk Kredi Bankası, Bayındırlık 
Bakanlığının izni ile, bu fondan yapılacak öde- j 
meleri, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 15 noi 
maddesinde bahsi geçen usullere ve yönetme
liğe göre yürütür. Bu işlemlerde 3 ncü madde 
hükümlerine göre İmar ve iskân Bakanlığına 
devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Diğer kanunlardaki bu kanu
na aykırı hükümler uygulanmaz. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- ' 
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

DENİZ (Kastamonu) — Sayın Başkan müsaa
de ederseniz bir hususu arz edeceğim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Deniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

DENİZ (Kastamonu) — Burada «Türkiye Cum
huriyeti Emlâk Kredi Bankası» deniliyor. Bu-
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nun, «Türkiye Emlâk Kredi Bankası» şeklinde 
olması gerekmektedir. Bir matbaa hatası ol
muştur, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, «Türkiye Cumhuri
yeti Emlâk Kredi Bankası» bulunmadığını, 
«Türkiye Emlâk Kredi Bankası» bulunduğunu 
ve matbaa hatası olduğunu beyan etmektedir. 

Kanunun maddelerinde geçen «Cumhuriyeti» 
kelimesinin kaldırılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu gekilde tashihlidir. 

Kanunum tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım, görüşül
müş bulunan kanun teklifi, Boğaz Köprüsü in
şasının biran evvel yapımı ve hizmete girmesi 
ile yakından ilgili olan bir kanundur. 

Hatırlanacağı üzere, Boğaz Köprüsü proje
si tahakkuk edinceye, temeli atılıncaya, inşası 
başlanıncaya kadar ve hattâ devamı esnasında 
bir çok çevreler tarafından, bu köprünün Tür
kiye için bir lüks olduğu, buraya sarf edilecek 
paraların memleketin diğer zaruri ihtiyaçları
na sarf edilmesi gerekeceği hususunda, gerek 
muhalefet çevrelerinden ve gerekse dışarıdan 
pek çok itirazlar vâki olmuş ve Boğaz Köprü
sünün inşasına karşı çıkılmıştır. 

Esasında Boğaz Köprüsü, Türkiye ekonomi
sinde birinci derecede rol oynayacak ve aynı 
zamanda enternasyonal karakteri haiz bulu
nan ve bu yönü ile de Türkiye'ye pek çok fay
dalar sağlıyacak olan bir projedir. 

Dolayısiyle, Boğaz Köprüsü ile ilgisi olan 
çevre yollarının biran evvel tanzimi ve bu yol
ların tanzimi için bu semtlerde yer almış bu
lunan gecekonduların, Anayasa ve kanun çer
çevesi içerisinde, tasfiye edilerek köprüye ya
rarlı olacak olan bu geçit yollarının, anayol
ların biran evvel tanzimi bu kanunla imkân 
dâhiline girmiş bulunuyor. 

Yüksek Heyetiniz, bu kanunu kabul etmiş 
olmakla, Boğaz Köprüsünün inşasına ve mem-
leeket hizmetine girmesine yeni bir katkıda da
ha bulunmuş oldunuz. 



M. Meclisi B : 107 3 . 6 . 1971 O : 1 

Binaenaleyh, ileride bu köprü in§a edildiği, 
bu çevre yolları açıldığı zaman memleketin bu 
köşesinde meydana gelecek olan bu güzel ge
lişme, bu bayındırlık: hareketlerinin, memleke
timizin tümü üzerinde çok büyük güzel etkiler 
yapacağını ve bu yönü ile memleket ekonomi
sine geniş hizmetlerde bulunacağını ve yurt 
kalkınmasında birinci derecede rol oynayaca
ğını bir defa daha hatırlatmamızda fayda var
dır. 

Bu sözlerimi, boğaz projesine itirazda bulu
nan çevrelere karşı tescil edilmek üzere arz et
miş bulunuyorum. 

Kanunun, memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bayındırlık Bakanı Karakaş, buyurun 
efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHÎT KARA
KAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, huzurunuzda bugün görüşülüp ka
bul edilmiş bulunan bu kanun teklifi ile, Sayın 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun da 
'belirttiği gibi, ikinci Beş Yıllık Plân döne
mimde büyük eserlerden biri olarak zikredilecek 
Boğaz Köprüsü ve çevre yollarının tesbit edil
miş program ve plân gereğince ve yine tesbit 
edilmiş müddet zarfında bitirilmesi için büyük 
bir engel teşkil eden ve güzel istanbul'umuzun 
her tarafta olduğu gibi, büyük dertlerinden biri 
olan gecekondu probleminin de bir bakıma çö
zümü temin edilmiştir. Bu kanun teklifi ile Bo
ğaz Köprüsü ve çevre yollarının probleminin 
'büyük müşkülâtı giderilmiş olacaktır. Ayrıca 
çevre yolu üzerinde bulunan pek çok gecekon
du sâlkini vatandaşlarımızın tedirginlikleri, 
'huzursuzlukları da giderilmiş olacaktır. 

Yüce Meclisin, bu hususta göstermiş olduğu 
yüksek anlayışa, Bayındırlık Bakanlığı olarak, 
teşekkürlerimi sunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Teşekkür ederim. 

15. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 
8.6. 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/436) (S. Sayısı : 314) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu günkü gündemin, birinci görüşmesi ya

pılacak işler bölümünün 31 nci sırasında yer 
alan, 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8.6.1959 
tarih ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının, müsta
celiyetine binaen gündemdeki diğer bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayım 

Başkan, Plân Komisyonu halen toplantı ha
lindedir. Şimdi arkadaşlarımıza haber gönder
dik, gelecekler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Gündemimizin 31 sıra numarasında kayıtlı 

1235 ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının bütün iş
lere takdimen gündemin en ön sırasına alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi sayın 
Millî Eğitim Bakanı tarafından istenmekte
dir. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz etmiyorum, komisyon 
üyesinin gelmesine değin okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş

mek üzere (buyurun Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8.6.1959 

tarüh ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân Komisyonları raporu üzerinde kı
saca görüşlerimi arz etmek için söz aldım. 

Bu kanun tasarısı ile bâzı kadrolar isten
mekte ve Bursa'daki akademi de hedef alın-

(1) 314 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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mak suretiyle memleketin Batı Bölgesinde, 
Marmara Havzasında yüksek kaliteli, kalifi
ye yönetici yetiştirmek hedefinin güdüldüğü, 
ibu kanun tasarlısının esbabı mucizesinde gös
terilmiştir. 

Ortaöğrenimi bitirmiş ve yüksek öğrenim 
yapmak istiyen (binlerce, onbinlerce gençlerin 
bulunduğu malûmudur. Plân hedeflerine uygun 
olarak okuma imkânlarını artırmak ve yüksek 
öğretim şartlarım yaratmak devletlerin ve hü
kümetlerin bilhassa bu politikasını taMbeden 
Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Kamu ve özel sektör alanında, daha doğru
su millî kalkınmayı temin ve millî gelire katkı
da bulunmak için yöneticilerin yüksek öğre
nim görmüş vasıf lı, bilgili ve iyi yetişmiş olma
ları şartır. Bunlar, öteden beri ortaya atılan 
ve ileri sürülen esaslardır. Bunun için, yur
dun birçok bölgelerinde bölge üniversitesi ve 
yüksek okulları açmamın lüzumunu biz de ka
bul ediyoruz ve esasında beş yıllık plânlarda da 
bunlar gösterilmiştir. Sadece yüksek okul aç
mak, üniversiteleri çoğaltmak kâfi değildir. 
Bunların yurt .sorunlarına cevap verecek şe
kilde hem nevilerini, hem de kuruluş yerleri
nin tesbitinde de zaruret vardır. Hangi eleman
lara ne kadar ihtiyaç vardır; bunun bilinmesi 
lâzımdır. Bugün yüksek okullara girmek isti-
yenlerin sayıları geçen sene 70 - 80 bini bul
muştu. Böyle bölge akademilerinin açılmış 
olmaları liseyi bitirmiş kişiler için açılmış bir 
kapıdır. Ancak, kâfi değildir. Her şeyden ev
vel ortaokul ve üniversite arasındaki meslek 
okullarını yaygın hale getirmek bugün memle
ketimizin öteden beri özlediği gerçek ihtiyacı
dır. Yoksa, her bölgede üniversite açmak, ya 
da her bölgede yüksek okul açmak, bizim gibi 
geri kalmış memleketlerin ihtiyaçlarını gide
remez. Yüksek yönetici, »evk ve idareci diye 
telâkki ettiğimiz kişilerin, çoğu Avrupa'da tah
sil görmüş, Devletin çeşitli kolları tarafından 
gönderilmiş, burs verilmiş, fakat Türkiye'ye 
döndüğü zaman gönderildiği ihtisas kolu ile 
ilgisi olmayan yerlerde çalıştırıldıkları da bir 
gerçektir. Evvelâ bunu kabul etmek zorunda
yız. Yani, sevk ve idareci olan yöneticilere ih
tiyaçlarımız var mıdır, varsa miktarı nedir? 
Yoksa, açılmış veya açılacak olan akademileri, 
üniversiteleri, yüksek okulları çoğaltıp burala

ra bol miktarda kadrolar tahsis etmek hiçbir 
şey temin etmez arkadaşlarım. 

Evvelemirde üniversite ve yüksek okulla
ra girmek için uygulanan test usullerinin değiş
tirilmesi gerektir. Tesadüflere, tahminlere, 
şansa, daha doğrusu yazı - turaya bırakılan üni
versite giriş sistemini değiştirmeden yüksek 
okulların açılmasının bir faydası yoktur ve 
bunlara kadro verilmesinin de faydası yoktur, 
îyi kaliteli meslek sahibi insan yetiştirmek için 
herkesin istediği yere girmesini asgari ölçüler 
içinde temin edici usule dönmek mecburiyeti 
vardır. Edebiyatçı olmak istiyene mühendis, 
doktor olmak istiyene madenci kapısı açıla
maz. 

Bir de bu açılacak yüksek okulların kuru
luş yerleri tesbit edilmelidir. Plân döneminde 
üç tane fakülte açılacaktır, üç tane akademi 
açılacaktır, iki tane üniversite açılacaktır, den
mekte, ama yerleri tesbit edilmemektedir. 
Bunlar daha önceki yılardan tesbit edilmelidir. 
Bölgelerarasında denge böyle sağlanır. Halbuki 
Ege Üniversitesi vardır. Bugün Bursa, Balıke
sir, Manisa ve civar vilâyetler heran için Ege 
Üniversitesinin bütün fakültelerinden istifade 
edebilirler, bunlara gidebilirler. Biz, Bursa^da 
bir akademinin kurulmasını çok görmüyoruz, 
fakat ihtiyaçlara cevap verecek durumdan 
uzaktır. Bugün Türkiye'nin esas ihtiyaçları 
meslek okullarıdır, teknik okullardır. Kim 
ne derse desin, bunu bugün içinde bulunduğu
muz ekonomik durum ortaya koymaktadır. Bu
nu, Millî Eğitim Bakanlığının politikası ve di
ğer Devlet dairelerinin dış ülkelere gönderdiği 
yüksek tahsil yapmış, doktora yapmış, çeşitli 
ihtisas diploması almış ve Türkiye'ye geldiği 
zaman aynı dalda ve kolda çalışamayan yüz
lerce kişinin mevcudolması göstermektedir, ama 
biz burada bunları konuşurken elbette memleket
teki dengeli kalkınmadan, plân hedeflerine var
madan ve memleketin muhtelif bölgelerindeki 
binlerce gencin ihtiyacına cevap vermekten 
bahsederiz, ama gerçek ihtiyaç nedir?. Eğer, 
herkes orta öğretimi bitirdikten sonra üniver
siteye gidecekse bu memleket teknik elamanı 
nasıl yetiştirecek, nereden bulacak?. Çeşitli ik
tidarlar zamanımda vazife almış olan Millî Eği
tim bakanları bu kürsüden devamlı şekilde söy
lemişlerdir ; «Memleketin her şeyden evvel tek-
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nik elemana ihtiyacı vardır, sanat okullarına 
ihtiyacı vardır, meslek okullarına ihtiyacı var
dır, Türkiye şantiye dönemini yaşıyor, Türki
ye kalkınma zorundadır.» 

O halde Türkiye nasıl kalkınacak? Akade
mileri, yüksek okulları artırmak suretiyle mi 
kalkınacaktır?.. Yüksek okullar daha ziyade elit 
yönetici yetiştirmek için açılıyorsa, onların da 
meslek okulları vardır. Bu yöne (bilhassa muh
terem arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyo
rum. 'Kaldı ki, liseden mezun olan arkadaşları
mızın miktarları Iher yıl ortada. îlk ve orta
okuldan beri, doktor olacağım, mühendis ola
cağım diyen ve sınıfını birincilikle bitiren ve 
sonra liseyi bitiren bir talebe bakıyorsunuz, ya
zı - turaya tabi tutulmak suretiyle, şans usulü 
bir sistemle isteği ile hiç ilgisi olmayan bir ye
re gidiyor. Diğer taraftan 11 dersten ikmalli 
olan bir talebe bu giriş sınavlarında 500 
puvan alıyor. Bunun mantıkla, akılla, illimle, 
çalışma ile ilgisi, irtibatı yoktur ve bunu ka
bul etmek de mümkün değildir. Ben bu konu
yu alâkalılara, îniktarlariyle isimleriyle ve 
nevileriyle açıklayabileceğim bir mesele olduğu 
için arz. ediyorum. Yani, bu meseleler sadece 
iktisadi ve ticari ilimler akademileri açmakla, 
yüksek okullar açmakla ve bunlara bol mik
tarda kadro vermekle halledilemez. Eğer, yük
sek vasıflı sevk ve idareci, yüksek tahsil gör
müş yönetici yetiştirmek istiyorsak evvelemir
de onun menşeinde o ımesleke azrulu ve istekli 
kişilerin oraya girmelerini sağlayıcı usulleri 
bulup' getirmemiz lâzımgelir. Bunu yapma
dan ne kadar akademi ve yüksek okul açarsa
nız acınız hu mesele halledilmez; ancak, tesa
düflere bağlı olarak kişiler oraya gider ve ora
da arzusu hilâfına okumak mecburiyetinde ka
lır ve «ne yapalım, başka yere giremedim, mec
buren yüksek tahsil yapmak zorundayım, be
nim puvanım da burayı tuttuğu için buraya de
vam ediyorum» der. Bunun misâllerini her se
ne görüyoruz. Asgari 8 - 10 bin kişi arzusu hi
lâfına başka fakültelere girmek zorunda kal
mıştır ve yeniden üniversite giriş imtihanlarına 
girmek istemektedir. Bu da gösteriyor ki, ev
velemirde gençlerin arzularına uygun fakülte
lere girmelerini temin edecek usulleri getirmek 
sorundayız. Bunu getirmeden yeniden yüksek 
okul açmanın bir faydası yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz bilhassa, 
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının da bu
rada bulunmuş olmasını bir fırsat bilerek, bu 
vesileyle üniversitelere giriş test usullerinin 
sakatlığına dokunmak istedim. 

Bölgeler arasındaki dengeye gelince; Ana
yasa Mahkemesi tarafından özel yüksek okul
ların bir-iki noktadan Anayasaya olan aykı
rılığı sebebiyle verilmiş olan karar hepimizin 
malûmudur. Zengin olan bölgeler, Bursa, Ba
lıkesir, îsmir gibi zencin bölgeler, kapitalistle
rin bulunduğu bölgelerdir. Ayrıca buraları 
özel okulların açılmasını sağlıyacak imkânlara 
sahibolan kişilerin de bulundukları bölgeler
dir. 

Halbuki, yüksek okulların, üniversitelerin 
açılması icabeden bölgeler arasındaki dengeyi 
düşünmek zorundaysak, her şeyden evvel tabi
atın fakir olarak yarattığı bölgeleri, her ola
naktan yoksun olan bölgeleri düşünmeliyiz. Bun
lar. Karadeniz sahilleri. Doğu ve Orta Anadolu 
mmtakalandır. Devletin esasında buralara el 
atması gerekir. Orta Anadolu'ya 'sanat okul
larını, sanat okullarının her dalını götürmek 
mecburiyetindeyiz. Yoksa Bursa gibi on tane 
ilimizde yüksek ticaret akademisini açmak 
Türkiye'ye hiç bir şey kazandırmaz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yur""".1? eferıdi"!. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir yüksek okulun kadrosuyla ilgili olarak 
hazırlanmış bulunan tasarıyı görüşüyoruz. 

Dikkatimi çeken husus; bugün yüksek okul
lar Ankara, istanbul, izmir'de toplanmıştır. 
Bugün anarşinin kaynağı da, yüksek okulları 
buralarda toplayıp memleketin diğer yerlerini 
kısır bir şekilde bırakmamızdır. Kaymaların 
bundan sonra da Bursa'ya olduğunu görmekte
yiz. Bu iktisadi ve ticari ilimler akademisinin 
münhasıran Bursaida açılmasına Millî Eğitim 
Bakanlığınca daha önceden karar veriliyor, 
bugün de kadro için huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. 

Marmara bölgesinde Bursa'ya nazaran daha 
müsait iller olabilir. Bırakınız bunu, bugün 

I Bursa gibi, izmir gibi imkânları müsaidolan 
illerimizin çocukları her zaman her ilde oku-
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mak imkânını bulabilir. Bu gibi müesseselerin 
Doğu - Anadolu, İç Anadolu veya Güney -
Anadolu bölgesindeki ilerimizde açılması dü
şünülmüş olsa, hem kalkınma imkânından mah
rum olan, arazisinin verimi az, nüfus kesafeti 
fazla olan bu bölgedeki illerimizin umumi kül
türlerinin artmasına yardım edilmiş olur, hem 
de oradan yetişmiş olan çocukların memleketi
mizin zengin olan diğer bölgelerinde hizmete 
hazırlanmalarına yardımcı olunabilir. 

Şimdiye kadarM tatbikat bu şekilde oldu. 
Temennimiz, bundan sonra her türlü, imkândan 
mahrum olan vilâyetlere de bu kültür merkez
lerinin götürülmesidir. Bu müesseseleri orala
ra götürelim, oralara yayalım ki, hiç değilse 
oradaki çocuklar okuma imkânı bularak hem 
kendilerine, hem de memlekete büyük fayda
lar sağlıyacak duruma gelsinler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz, buyurunuz 
efendim. 

OBHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlaırtan; Bursa'da 1970 - 71 
öğrenim yılında faaliyette geçen ve Devlet Plân
lama Teşkilâtının onayı ile çalışmalarına baş
layan, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademiler 
arası Kurul kararına dayaman ve tamamen üni-
versiteır seviyedeki Akademinin çalışması, Aka
demiler Arası Kurulca sağlanmış bulunmakta
dır. Bugün, yanılmıyorsam 400' ün üzerinde lise 
mezunu genç bu müessesede öğrenimleri'ne baş
lamış bulunmaktadır. Ancak, bunlara ilişkin 
kadrolar bugüne kadar Yüce Meclisten çıkama
mıştır. Bugün Yüce Meclisin tasvibini istihsal 
eıttikten sonra Bursa İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi de kendi özel kadrolarına kavuş
muş olacaktır. 

Arkadaşlarımın biraz önce temas etmiş ol
dukları bir nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Yüksek öğretim kuruluşlarımı yurt sathına 
yaymak zarureti vardır. Bujgün bu tip müessese
leri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illeri
mize yayma mecburiyetini hepimiz hissediyo
ruz, kabul ediyoruz. Ancak, bunları bölgelerin 
kalkınması yolunda birer vasıta olarak kullan
manın doğru olmayacağı, iktisadî olmayacağı, 
rasyonel olmayacağı kanaatini de burada belirt
mek mecburiyeti vardır. Bir bölgenin iktısaden 
gelişmesi için bâzı sınai kuruluşlar bâzı 

turistik kuruluşlar yapılabilir. Ancak, üni-
versiter Seviyedeki müesseseleri bölgeler lâ-
alettayin dağıtmak mümkün değildir. Da
ğıttığınız takdirde, belli ölçüde israfa yol 
açmış, pahalı denemelere girişmiş olursu
nuz. Onum içindir ki, malî imkânı Türkiye'ye 
nazaran çok daha farklı olan, çok daıha geniş 
olan ülkelerde dahi üniversiter öğretim kuruluş
ları daha ziyade büyük ilim merkezlerinin çev
relerine yayılmakta ve etap etap yurt sathına 
dağıtılmaktadır. Bu, bugüne kadar bulunan en 
rasyonel yoldur. 

Yüksek seviyede sevk ve idareci yetiştirecek 
olan bu kuruluşun Bursa'da faaliyete geçmesi, 
elbette diğer orta kademede teknik elemanların 
yetişmesine engel teşkil etmemektedir. Sayın 
İşgüzar arkadaşımız, Türkiye'nin teknik öğre
tim alanımda daha ziyade orta seviyedeki ele
manlara ihtiyacı olduğunu belirttiler. Bu bir ih
tiyaçtır, amma bunu açmak yoluyla o ihtiyacı 
karşılamak da mümkün değildir. O bakımdan iki 
şeyi birbirine karıştırmamak mecburiyeti var
dır. 

Diğer taraftan, Bursatâa açılacak bu ku
ruluş 1971 icra programına girmiş bulun
maktadır. Marmara üniversitesinin nüvesini 
teşkil edecektir. Yurt sathında açılacak diğer 
yüksek öğretim kuruluslariyle üıulversiteler 
zaman içerinde bölgelere yayılmış olacaktır. 
Burada, sayın İşgüzar'ın belirtmiş oldukları 
bir hususa katılmak imkânı yoktur. Biliyorsunuz 
Anayasa Mahkemesi, özel okulların açılmaları
na ve çalışmalarına dair 625 sayılı Kamunun bâzı 
maddelerini iptal etmiştir. Şu halde, zengin olan, 
potansiyeli bulunan bölgelerde özel yüksek okul
ların açılması bundan böyle sureti katiyede söz 
konusu değildir. O bakımdan özel yüksek okul 
hiç bir zaman asılamayacaktır. Bunun dışında, 
biz, yüksek öğretimi daha ziyade hayat ile ara
sımda köprü kurabilecek nitelikteki müessesele
rin varolduğu bölgelerde görmek istiyoruz. Ya
ni, kurulan müesseseler, ekonominin ihtiyacımı, 
iktisadî kalkınmanın ihtiyacını karşılar nitelik
te olmak zorundadırlar. Bugün Marmara Bölge
si, bir sınai merkez olma yolunda oldukça bü
yük yol katetmiştir. Şu halde, burada kurulan 
endüstrinin işletmeciye olan ihtiyacını karşıla
yacak nitelikteki yüksek seviyede sevkü idareci 
yetiştirecek müesseselerin bugünden kurulması, 
yarım orada faaliyetlerini genişleten müessese
lerin ihtiyaçlarına uygun elemanların bugünden 
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hazırlanması demektir. O bakımdan bu bölgeyi 
yersiz bulmak mümkün değildir. 

Açılan, faaliyete ıgeçem bu müessesenin, çok 
kısa zamanda Marmara Bölgesinde diğer bilim 
merkezlerini de tesis etmek suretiyle Marmara 
Üniversitesini meydana getireceğini limit ve te
menni ediyoruz. Bunum gibi, Anadolu'mun da 
imkânı olan, potansiyeli olan diğer bölgelerinde 
buna parelel, Ibuna benzer yüksek seviyede, orta 
seviyede, öğretim ve eğitim kuruluşlarının bir 
an önce gerçekleşmesini diliyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Tufan 
Doğan Avşargil, (buyurunuz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde çalıştığımız kanun, daiha evvel Bur
sa'da açılmış 'olan ve anormal çalışan, üniversiter 
seviyede olduğunu benim de müşahade ettiğim 
Bursa Akademisine kadro verilmesiyle ilgili bir 
kanundur. Dana önce kurulmuş, olan bu müssese, 
memlekete hizmet eden, memleketin okuyamayan 
çocuklarını, imtihana girmiş başarı kazanmış 
çocuklarını okutmak, eğitebilmek, memlekete 
işıgücü olarak katabilmek için açılmış olan 
bir kurumdur. Buraya verilecek kadrolar, 
elbette burada çalışacak çok değerli ilim 
adamlarımızı bu memlekete daha çok faydalı 
'hale getirme imkânını sağlayacaktır, a-ma bu 
tip okulların yalnız Bursa'da değil, daha önce 
açılmış olduğu yerler vardır. Meselâ, İzmir, 
istanbul Ankara'da vardır; memleketim muhtelif 
köşelerine yayılması elbette temennimizdir. Üni
versiteleri, bu tip yüksek okulları bir noktada 
toplamanın faydalı olmayan tarafları da vardır. 
Okulu vatandaşın ayağına götürmek, eğitimde 
başlıca prensiplerden bir tanesi olmalıdır; velev 
ki masraflı da olsa. Buığün, Ankara'da, İstanbul'
da veya belli noktalarda üniversiteleri, yüksek 
okulları teksif ettiğimiz zaman, diğer bölgeler 
bundan mahrum kalmaktadır. Bir okul, bulun
duğu bölgede, bulunduğu çevrede etki yapa
rak, oranım sosyal yaşantısını, o bölgenin ya
şantısını medeni seviyede, uygar seviyede 
müspet yönden el|kiliyecektiir. 

Önemli olan nokta, bu okullara alınacak 
öğrencilerin imtihanları konusudur ki, bunu 
bir arkadaşımız testler diye vasıflandırdılar, 
elbette bugünkü öğrencilerimizi değerlendir-
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mek bakımından uygulanan testler, memleket 
gerçeklerine uygun değildir. Çünkü, bugün 
A lisesinden mezun olan, Anadolu'nun veya 
Doğu - Anadolu'nun her hangi bir köşesinde 
fen dersi öğretmenleri bulunmıyan bir öğren
ci ile Ankara'da Atatürk Lisesinden, istanbul'
da filân liseden, tam Ikadro halinde çalışan bir 
okuldan mezun olan bir öğrencinin kapasitesi 
araısnıda elbetteki fark vardır. Bu, memle
ketin gerçeğidir. 

iki çocuğu, şartlar uygun olmadığı halde, 
bir terazinin kefelerinde tartmaya çalışmak 
aslında yanlıştır. Hattâ aynı amıftajki çocuk
ları dahi aynı ölçüler içerisinde değerlendirme-
nıin de mahzurları eğitim bakımından büyük
tür. Ama bugünkü imkânlar buna müsait ol
madığı için Devlet bir yol tutturmuştur ve 
bütün üniversite öğrencilerini, Türkiye'nin 
hangi köşesinden, hangi noktasından gelirse 
gelsin, testle imtihana tabi tutar ve başarı 
gösterenleri sıraya dizer, sırada kazanmış 
olanları üniversiteye alır, bir kısmı açı|kta ka-
lu. Böylece de okumak istiyen vatandaş ço
cukları, ben okumak işitiyorum, diyor ve özel 
okullara kayıyor. Özel okulların durumunu 
zaten biliyoruz. Yüce Senatonun bir araştırma
sı vardır. Yüce Senatonun yaptığı araştırma
da; «özel okulların bugünkü şartlar içerisinde 
bugünkü tutumlariyle faydalı olmadıklarını, 
birçok yönleriyle mahzurlu olduklarını, bir öl
çüde ticaret zihniyeti ile çalıştıklarını» tesbit 
etmiştir ki, bu okulları açanlar da haklıdır. 
Elbette bünyelerinde bir kâr gayesi buluna
caktır. Hiç kimse Ahmet veya Mehmet'in aç
tığı özel okulun münhasıran bu memleketin 
faydası için açılmış olmasını istiyemez. Okul
ları açanlar, hem eğitim ölçüsünden faydalı 
olayım ve hem de para kazanayım diye açmış
lardır. Nitekim yapılan araştırmalarda; mese
lâ Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde bir öğ
rencinin yılda cani masrafı 11 400 lira olduğu 
halde, özel okullarda 2 600 lira, 2 850, 2 090, 
1 075 ve 3 200 liraya kadar düşmektedir. Bir 
Devlet üniversitesinde 11 bin lira, 12 bin veya 
9 700 lira olduğu halde öbür taraftan özel okul
lardaki masraf bir öğrenci için 1 075 liraya 
kadar inmektedir. Bu paranın içinde bir de 
kâr payı vardır. 

Bu bakımdan, bu tip yüksek okulları aç
manın elbette büyük faydası vardır, ama meni-
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leketin sathına, memleketin gerçeklerine uy
mak kayıt, ve şartiyle dağıtmak, balkın ayağı
na götürmekte elbette fayda vardır. 

Bh:, ne zamana kadar bekliyeceğiz? Doğu 
Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya bir üniversite ya
pacağız; ama israf olacaktır, öğretim elemanı 
bulamıyacağıs diye Türkiye yularca beklemi-
yeoektir. Şartları öğretim elemanının çalışa
bileceği hale getirmek de Devletin başta gelen 
görevleri, arasında olmak gerekir. 

Bu tasarı ile Bursa'da 'daha önce açılmış ve 
tedrisat yapmakta olan okulun değerli yöneti
ci ve öğretim elemanlarına kadro vermiş olu
yorum. Yüce Meclis tensip buyurduğu takdir
de elbette bu kadrolar o fakülte ve akademi* 
için faydalı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın milletvekilli?.. Yok. 

Buyurun Sayın Okyayuz. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CAVlT 

TEVFlK OKYAYUZ (îçel) — Sayın Başkan, 
çok aziz arkadaşlarım; Sayın işgüzarı, Başer'ıi, 
Sayın Profesör Oğuz'u ve Avşargiil'i dikkatle 
dinledim. 

Arkadaşlarımızın, gerçekten hep yapıcı 
ve memleketin hayrına olan istikamtte birleş
miş olmaları çok sevindirici bir haldir. Sa
yın arkıadaş]ıarımın da vukufla ifade ettikleri 
gibi, 7334 sayılı Kanunla, hepimizin bildiği 
gibi, Akademiler Arası Kurula akademi açmak 
hakkı verilmişti. Zata. bu akademi açılmıştır. 
Bu kanunla, «açılan bu akademiye yalnızca 
kadro vermekteyiz. 

Hepimizin, hep birden büyük bir sevinç ve 
saadetle tebit ve müşahade ettiğimiz gibi, mem
leketimizde iktisadi ve endüstriyel büyük bir 
gelişme vardır. Ancak, laçtığımız, açmayı dü
şündüğümüz bütün bu müesseselerin memle
ket kalkınmasında hayırlı ve yararlı, müessir 
ve muzaffer bir şekilde çalışabilmelerini sağ-
lıyabilmek için, şüphe yok ki, bu hizmeti bi
len, bu hizmeti yürütebilmek vukufuna sa-
faıibolan insanlara ihtiyacımız vardır. 

Bu kanunla, sevkü idare adamları yetiştiril
mek istenmesi, kanaatlimiz, inanışımız odur ki, 
bu gerçeği kapsıyan bir davranış olarak mem
leket ölçüsünde büyük bir ihtiyaç karşılanmış 
olacaktır. 
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Sayın îşgüzar'ın endişeleri, memleket öl

çüsünde hepimizin, hep birden dikkat ve alâ
ka ile değerlendirdiğimiz mevzularımızdır. On
ları, eğitimcilerıimiain gerçek ihtiyaçları kar-
şılıyaoak tedbir ve tertipleri kıymetlendirip de
ğerlendirerek en iyi şekilde halledeceklerine 
biz inanıyoruz. Problemlerimizi, fikrî ve ah
lâkî kifayetle halledebilecek elemanların her 
sahada yetişmesi, yetiştirilmesi hepimizin mil
let olarak en yürekten arzumuzdur. 

Bu sebeple; 
Bu kanunun, bu istikamette her yönü ile ya

pıcı olan hükümlerine Sayın Meclisimizin rey-
leriyle kıymet ve kuvvet vermesini arz ve is
tirham ©diyor, hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görü
şecek sayın mileltvekiıli?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8 . 6 . 1959 ta
rih ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 
Madde 1. — ilişik 1 ve 2 sayılı cetvellerde 

göteterlen kadrolar, 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 
sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri' 
Kadro Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere 
«Bursa iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi» 
başlığı altında eklenmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 7334 sayılı Kanunun 5 noi 
maddesinin (.a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. — a) Akademide bölüm, kür
sü, enstitü kurmak ve Akademiye bağlı yük
sek dereceli öğretim, eğitim ve araştırma ku
rumları açmak, bu kurumları birleştirmek, kal
dırmak veya mevcut kurumları Akademiye 
bağlamak ve sair her türlü akademik çalışma
larla ilgili hususlar hakkında karar vermek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MaJdde 3. — Bu kanun yayımı (tarihinde yü
rürlüğe girer. 

IBAŞKACN — Madde üzerinde görüşmek 'is
tiyen ısaym üye?.. Yok. 

Maddeyi toylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... (KaJbul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun 'hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde [görüşmek is-
ı tiyen ısaym üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul. 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerimde görüşmek 
istiyen ısaym üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının 'tümünü raylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

16. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı ve 'Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/417) (S. Sayısı : 317) (1) 

BAŞKAN — ISayın Cavit Tevfik Okyayuz 
tarafından verilmiş bir Itakrir vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün 84 ncü isırasmda bulunan 5246 
sayılı istanbul 'Teknik üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının, gün
demdeki bütün işlere takd'imen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe IPlân Komisyonu Başkanı 
içel 

CaVit Okyayuz 

BAŞKAN — Gündemimizin 34 ncü sıra nu
marasında kayıtlı ve 'Genel Kurulca ittihaz 
edilmiş kararın şümulü içinde bulunan, 5246 sa
yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek kanun tasarısının bütün 
işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi hususu Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
tarafından talebedilmektedir. 

Takriri oylarınıza arz ©diyorum. KaJbul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 317 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Genel Kurulca Komisyon raporunun okunma* 
ması kararlaştırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-t 
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
« kadroları Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi uyarınca istanbul Teknik 
Üniversitesinde açılan Gemi inşaatı Fakültesi
ne ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar, 5246 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerle eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5246 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvellerin Makina Fakültesi kısmına 
«Sanayi Mühendisliği» adı ile yeniden kurulan 
bölüme ait ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

2 nci maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen: 
sayın milletvekili? Yok. 

34 — 
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Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

17. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları, (1/198) 
(S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 İnci ek) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonu Başka
nı Sayın Okyayuz tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün 3 ncü sırasında bulunan Harcırah 
Kanununa ek kanun tasarısının gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı 

İçel 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bura
da. 

Sayın Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
tarafından, gündemimizde bulunan ve Genel 
Kurulca çalışma programı içimde mütalâa edi
len tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususu talebedilmekttedir. 

Bütün işlere takdimen ve ivedilikle (görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul buyuranlar... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması 
Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekili? Yok. 

Maddelere 'geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

219 ve 219 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Harcırah Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 10 . 2 . 1954 tarjhli ve 6245 sa
yılı Harcırah Kanununa aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

Ek Madde 1. — Yüksek Hâkimler Kurulun
ca denetimle görevlendirilecek üst dereceli hâ
kimlerle Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin 
yevmiye ve masrafları 6245 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı olan
lar gibi ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylafmıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Gündemimizde görüşüp müzakere edeceği

miz kanun tasarımız mevcut değildir. Esasen 
çalışma süremiz de bir hayli ilerlemiş, normal 
mesai süremizin bitmesine çok az zaman kal
mıştır. 

4 Haziran Cuma saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,18 



I 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

107 NCÎ BİRLEŞİM 

3 . 6 . 1971 Perşembe 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — iş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. •—: Bursa Milletvekili Kasım Önaidım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Bize Milletvekili Erol Akçal'm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkında Cumhuriyeıt 

Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan" değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 241 e 1 nci .etk; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1,550) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1971) 

3. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldogan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 



Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

8. — T. B. M. M. Symanlığınm Araluk 1970, 
Ocak, Şubat 1971 ayıları hesabıma ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/15) 
(S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

©. — Millet Meclisi İdare Âımiınl erinin1, 
5 . 1 . 1961 'tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eMenımosine dair kanun teklifi halikında 
Cumhuriyet Sena/tosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/421; Cuhmuriyet Senato
su 2/309) (Millet Meclisi S. Sayısı : 332 ve 275; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1529) (Dağıt
ma tarihi : 29 . & . 1971)' 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 noi ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da 
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği-* 
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

5. —• Salihli ilçesinin, Eskicami mahallesi 
1023 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Tşıkpmar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başjbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 .2 .1971) 

, 7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal 
Ulnköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başlbakanhk tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
4'5 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın Tokmıafeçıık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/midiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 do-



ğuımlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8. 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'ın, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Maırtin illinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'ın, ölüm cezasına çaptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. — Düzce'nin G-ölkaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - İs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu illine bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) . 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

19. — B u r s a Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık 'kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu G-eçdci Komisyoaı raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

20. — Asayişe müessir bâzı fiillerim önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

21. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztüfk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Bursa Milletvekili Kasum Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
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Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — İstanbul Milletvekilli Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında göı>ev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kar'a-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma. 
Adalet, Maliye ve Plân kömisyomlarımdam seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967- tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
tamir Milletvekili Burhamettiım Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plânı komisyon
larından 8 «r üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö-, 
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Or
han Cemal Persoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun {aşarisi ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 

(S. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) 

30. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kamunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1971) 

31. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 
' 8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/436) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1971) (Gündeme) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinim değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 

. önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

34. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa ek kamum ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/417) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1971) 

35. —• Türik Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıasbedilemlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kamun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşınım, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

36. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/450) (S. Sayısı : 319) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971) 



X 37. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalınması için goleeek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971) 

38. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının- değiştirilmesi hakkımda kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 
raporlan (1/384) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 5 . 1971) 
' 39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili ismet Angı, 
Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 ar
kadaşı, Cumruriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke-
ımal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley ve istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Emimsulann zararlarının gideril-
ınıesd hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 37 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 2/300, 2/361) (S. 
Sayısı : 322) (Dağıtıma tarihi : 15 . S . 1971) 

X 40. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 e 1 nci efe) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1971) 

41. — Hart) okulları kanunu tasarısı ile is
tanbul Milletvekilli Ilhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

X 42. — Çocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/380) (S. Sayısı : 324) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 . 1971) 

X 43. — Bâzı ölümlerin teshitine ait Sözleş-
ımıenin onaylanmasının uygun bulunduğuma dair 

kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/379) (S. Sayısı : 325) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 . 1971) 

X 44. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Swaziland Kırallığma teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notala
rın teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/433) (S. Sayısı : 326) (Dağutma tarihi : 
24 . 5 . 1971) 

X 45. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî 
ye mahkeme dışı evrakın yahamcı memleketler
de tefbliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun 'bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/383) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
24 . & . 1971) 

46. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ille 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

47. —• Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 'kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

48. — Istan'bul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 
tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
v e istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mi
marlık: Fakültesi başlığı altımda yeni kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/409) (S. 
Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1971) 

49. — izmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/372) (S. Sayı
sı : 305) (Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 



50. — G376 sayılı Kamumla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendi
ne ek kararın tadiline dair Kozey - AıtSlantiık Kon

seyi Kararının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/109) (S. Sayısı :33ö) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 



Dönem : 3 OO 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Û U 

Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 1028 hanesinde naklen kay
dedilen Ali Nacioğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu 
Kâmil Akman'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /46 ) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 12 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 5/4-13993 
Konu : ölüm cezasına hükümlü Kâmil Akman 
hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderildiği. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 3 . ,10 . 1968 [tarihli ve 7003-44130 sayılı yazınız. 
6 . 2 . 1967 [tarihinde Gevat Bingöl'ü parasına tamaen ve taammüden öldürmekten sanık, Gör

des ilçesinin Kavakyeli nüfusunda kayıtlı iken Salihli ilçesinin ©ski cami mahallesi 1028 hanesinde 
naklen kaydedilen Ali Naci Oğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil Akman'm ölüm 
cezasına çarptıriknaısı hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma 
ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 29 . 11 . 1968 tarihli ve 
47461 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 1 . 7 . 1967 tarih ve Esas: 967/1707, Karar: 1742 
sayılı ilâmıyle bu i§e ilişkin mahkûmiyet dosyası, 'dizi puslasiyle birlikte bağfli olarak sunulmuş
tur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

MiUet Meclisi 
Adalet Komisyonu 24 . 1 . 1970 
Esat No. : 3/46 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

6 , 2 . 1967 tarihinde Cevat Bingöl'ü parasına tamaen ve taammüden öldürmekten sanık, Gör
des İlçesinin, İKavakyeli nüfusunda kayıtlı iken ıSalihli ilçesinin, Eski Cami Mahallesi 1028 hane
sinde maklen kaydedilen Ali Naci oğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil Akman'm 
hareketine uyan İT. IC. K. nun 450 nci maddesinin 4 ve 7 .numaralı bendleri uyarınca ölüm ce
zası ile mahkûmiyetlerine dair Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11 . 4 . 1967 gün 
ve Esas 11967/25, Karar 11967/25 sayılı ihübiim, Yargıtay 1 nci ICeza (Dairesinin 1 . 7 . 1967 gün 
ve iEsais 1967/1707 Karar '1967/1742 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya 
ve sabık (Adalet Komisyonunun 19 . 3 . 1969 gün, 3/1028 Esals ve 25 Karar sayılı raporu, Baş
bakanlığın 5 . 12 . 1968 tarihli ve 5/4 - 13993 sayılı tezkeresine ekli olarak 19 . 11 . 1969 tari
hinde tekrar Komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla tetkik edilip müzakere olundu: 
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Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; sanık [Kâmil Akman'm, 6 . 2 . 1967 tari
hinde ICevat Bingöl'ü parasına tamaen ve taammüden öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Ko
misyonumuzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık Kâmil lAkman hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Yüce (Meclise sunulmasına 
14 . 1 . 1970 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiylc sunulur. 
Adalet Komisyonu 

(Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul Kırklareli Diyarbakır Çorum 

/. H, Tekinel M. Atagün B. Egilli A. N. Vlusoy 

Elâzığ 
S. -G-ü'ldoğan 

imzada bulunamadı 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Erzurum 
R. Cinisli 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. Vural 

İsparta 
Y. Uysal 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
T. Komitan 

İçel 
M. Ar ikan 

Sivas 
Muhalifini 
V. Bozatlı 

ADALET KOMİSYONU TEKLİFİ 

Kâmil Akman hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 üci Ceza Dairesinin 1 . 7 . 1967 gün ve esas 1967/1707, karar 
1967/1742 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinin 11 . 4 . 1967 gün ve esas 
1967/25, karar 1967/25 sayılı hükmü ile T. 0. Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 7 numaralı 
bendlöfi Hyanî*ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan sicilli nüfusta Gördes ilçesinin Kavakyeli 
nüfusunda kayıtlı iken Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi cilt 61, sayfa 78 ve 1028 hanesine nak
len kaydedilen Ali Nacioğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil Akman hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 30) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 30 a ! nciek 
Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 1028 hanesinde naklen kay
dedilen Ali Naeioğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu 
Kâmil Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /46 ) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclîsi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/46 
Karar No. : 13 

17 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 

gündemine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde tekabbül için gönderilen Salihli ilçesinin Eskicami 
mahallesi, 1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Naeioğlu Ayşe'den doğma 20 . 4 . 1945 doğumlu 
Kâmil Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya ve sabık Adalet Komisyonu rapo
ru, içtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olunmuş, sabık Ada
let Komisyonu raporunun ve kanun metninin tekabbülüne ve Genel Kurulda savunmasının Ko
misyonumuzca yapılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

/ . H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Afyon Karahi'sar 
H. Hamamcıoğlu 

Kırşehir 
G. Eroğlu 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Mardin 
E. K. Aylar 

Kars Niğde 
/. H. Alaca M. Ocakçıoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı Işıkpmar köyü hane 37, 
cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Necettin oğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /45 ) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 7 . 1968 

Özlük ve Yası İşleri: 5/4 - 9092 
Konu : Ölüm cezasına lıükümü Nurettin Kahra
man hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderil
diği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5 . 1 . 1967 tarihinde Saime Baydaş'ı ırzına geçmeye muvaffak olamamaktan mütevellit in
fial ile boğmak suretiyle öldürmekten sanık Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı Işıkpmar köyü, 
hane, 37 cilt 5, sayfa 52 de kaytlı Necmettinoğlu Emine'den olma 1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin 
Kahraman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Van Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hük
mün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 22 . 7 . 1968 
tarihli ve 29251 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 1 . 6 . 1968 gün ve Esas: 967/2478, 
Karar : 968/1646 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası, dizi puslasiyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 4 . 2 . 1970 
Esas No. 3/45 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 1 . 1967 tarihinde Saime Baydaş'ı ırzıaııa geçmeye muvaffalk olaımaımaktan mütevellit infi
al ile boğmak suretiyle öldürmekten saaıık, Van'ın Gürpınar ilçesi, Hoşap bucağı, Işıkpmar köyü, 
hane 37, cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 doğumlu Nuret
tin Kalhramam'ın hareketinle uyan T. C. K. raun 450/8 nci maddesi gereğince ölüm cezası ile malh'kû-
miyetine dair Van Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 7 . 8 . 1967 gün ve esas: 1967/31 karar : 
1967/77 sayılı hülküm, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 1 . 6 . 1968 gün ve esas: 1967/2478, karar : 
1968/1646 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, ve sabık Adalet Komisyonu
nun 19 . 3 . 1969 gün, 3/957 esas ve 24 karar sayılı raporu Başbakanlığın 27 . 7 . 1968 tarihli ve 
5/4 - 9092 sayılı tezkeresine ekli olarak 19 . 11 . 1969 tarihinde tekrar Komisyonumuza tevdi edil
miş olmakla tetkik edilip müzakere olumdu : 
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Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; Sanık Nurettin Kahraman'm 5 . 1 . 1967 
tarihinde Saime Baydaş'ı ırzına geçmeye muvaffak olamamaktan mıüteıvellit infial ile boğmak su
retiyle öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzda, Anayasanın 64 ncü maddesi gere
ğince Sanık Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm cezasının yerime getirilmesine mütedair ilişik ka
nun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 28 . 1 . 1970 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

İstanbul Kastamonu Diyarbakır İçel 
/. H. Te'kinel M. Seydibeyoğlu B. Eğıifll M. Arıkan 

İnızjajd'aı bufanıalmıaldı 

Afyon 
. Hamamctoğlu 

Erzincan 
S. Perinçek 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
2'. Komitan 

Çorum 
A. Güller 

İmzada (bufllumıa)maidı 

Erzurum. 
R. Ginisli 

Malatya 
H. Gökçe 

Çorum 
A. N. Ulusoy 

İsparta 
Y. Uysal 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

İmzada bu'luınfljtnadı 

Sivas 
V. Bozath 

İmzada 'bulunamadı 

Elâzığ 
S. Güflıdoğan 

İmaalda ibuflJumamtaidı 

Kars 
K. Kaya 

îmzaıdaı (buHlunıamKaldı 

Ordu 
0. Vural 

İmzada bulmnıaım'ada 

Sivas 
A. Duratkoğlu 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklAfi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Daire&lniüi 1 . 6 . 1968 gün ve esas: 1967/2478, karar: 
968/1646 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Van Ağır Ceza Mahkemesinin 7 . 8 . 1967 gün ve esas: 
1967/31, karar: 1967/77 sayılı hükmüyle T. C. K. nun 450/8 nci maddesi hükmünce ölüm cezasına 
miaihkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Van'ın Gürpınar i'lçösli, Hoşap bucağı, Işıkpmar köyü, ha
ne 37, cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Necmettinoğlu, Emineden olma, 1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin 
Kahraman hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğ'e girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 46) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı :46ya |nciek 
Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı Işıkpınar köyü hane 37, 
cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /45) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 17 . 2 . 1971 

Esas No. : 3/45 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde takabbül için gönderilen Van'ın Gürpınar ilçesi Ho
şap bucağı Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 
1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya ve sa
bık Adalet Komisyonu raporu, içtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tetkik ve 
müzakere olunmuş, sabık Adalet Komisyonu raporunun ve kanun metninin takabbülüne ve Genel 
Kurulda savunmasının Komisyonumuzca 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

/. H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

-

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kars 
/. H. Alaca 

apılmasma karar verilmiştir. 

Afyon Karahisar 
/ / . Hamamcıoğlu 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Kırşehir 
O. Eroğlu 

Mardin 
E. K. Aylar 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 18, cilt 8, sayfa 125 te 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, fatmadan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/47) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 11 . 1967 

özlük ve Yazı İşleri 
5/4 14750 

Konu : Ölüm cezasına hükümlü Kemal Ulu-
köylü hakkındaki dosyanın gönderildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Niyazi îyiyazıcı'yı taammüden öldürmektensanık, Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 18, 
ctilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma' dan iölma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal Uluköy
lü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkında "Sakarya Ağır Ceza Mankemesinden verilen hük
mün tasdikma ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığımın 
2 . 11 . 1967 tarlihli ve 37988 sayılı tezkeresi ile gönderilen Yargıtaym 14 . 10 . 1967 günlü ve 
Esas : 967/698, Karar : 2368 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası, dizi puslasiyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 4.2.1970 
Esas No: 3/47 
Karar No: 24 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 8 . 1966 tarihinde Niyazi Îyiyazıcı'yı taammüden öldürmekten sanık, Akyazı-ilçesi, Merkez 
Yeniköyü, hane 18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğum
lu Kemal Uluköylü'nün hareketine uyan T. C. Kanununun 450/4 neü maddesi uyarınca ölüm ceza-
:siyle mahkûmiyetine dair Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13 . 2 . 1967 gün ve 1966/203 
esas, 1967/10 karar sayılı hüküm, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 14 . 10 . 1967 gün ve 1967/698 
esas, 1967/2368 karar sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya ve sabık Adalet 
Komisyonunun 19 . 3 . 1969 gün, 3/768 esas ve 22 karar sayılı raporu, Başbakanlığın 5.11.1967 
tarihli ve 5/4 - 14750 sayılı tezkeresine ekli olarak 19 . 11 . 1969 tarihinde Komisyonumuza tek
rar tevdi edilmiş olmakla tetkik ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; sanık Kemal Uluköylü'nün 18 . 8 . 1966 ta
rihinde Niyazi îyiyazıcı'yı taamüden öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzca Ana
yasanın 64 ncü maddesi uyarınca sanık Kemal Uluköylü hakkında ölüm cezasının yerine getirikne-
sine mütedair ilişik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 28 . 1 . 1970 tarihinde karar ve
rilmiştir. 
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Genci Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul 

/. Halikı T ellinci 

Afyon K. 
Haindi Ilamamcıoğlu 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

Kırklareli • 
Mehmet A lagün 

Çorum 
A. Nahi TJlusoy 

Çorum 
Abdurraihınam Güler 
İmzada 'bulunamadı 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Malatya 
Halcin Gökçe 

Sivas 
T ev f ih Komitan 

Kâtip 
Diyarbakır 

Behzat Eğilli 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
Samot Güldoğan 

İmzada 'bulunamadı 

Kars 
Kemal Kaya 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
Movlût Ooalkçıoğlu 
İmzada bulımannadı 

Sivals 
Vallıült Bozatlı 

İmzada bulunamadı 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Kastamonu 
Mehmt tfeydibeyoğlu 

Ordu 
Orhan Vural 

İmzada bül ımaiinadı 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİM 

Kemal Vluköylü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekUfi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 14 . 10 . 1967 gün ve 1967/698 esas, 1967/2368 
karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinin 13 . 2 . 1967 gün ve 1966/203 
esas, 1967/10 karar sayılı hükmüyle T. C. K. nunun 450/4 ncü maddesi hükmünce ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü, hane 18, cilt 8, sayfa 
125 te kayıtlı Hüseyin oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal Uluköylü hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 47) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 47 ye I ncı ek 

Akyazı İlçesi Merkez Yeniköyü hane 18, cilt 8, sayfa 125 te 
nüfusa kayıtlı Hüseyinöğlu, fatmadan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /47 ) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 17 . 2 . 1971 

Esas No. : 3/47 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde takabbül için gönderilen Akyazı ilçesi Merkez Ye
niköyü hane 18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinöğlu Fatma'dan doğma 13 . 3 . 1940 
doğumlu Kemal Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya ve sabık Adalet Ko
misyonu raporu, İçtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olun
muş, sabık Adalet Komisyonu raporunun ve kanun metninin takabbülüne ve Genel Kurulda sa
vunmasının Komisyonumuzca yapılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
İstanbul Sivas Afyon Karahisar Antalya 

1. H. Tekinel T. Koraltan H. Hamamcıoğlu H. A. Gülcan 

Kars Kırklareli Kırşehir Mardin 
T. Artaç M. Atagiin C. Eroğlu E. K. Aybar 

Kars 
1. H. Alaca 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 
101 hane, 7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 

doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3 /51 ) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 5 . 1969 

-Ödüle ve Yazı İşleri : 5/4-5179 
Konu : ölüm cezasına hükümlü 
Mahmut Yel hakkındaki dosyanın 
gönderildiği. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1 . 3 . 1961 doğumlu Birgiil Duruk'un fiili livata suretiyle ırzına geçme suçunun delil ve ema
relerini ortadan kaldırmak maksadiyle adı geçeni kuyuya atıp öldürmekten sanık; izmir iline 
bağlı Çeşme ilçesinin Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı 
Şükrüoğlu, Zehra'dan doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni 
muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 24 . 5 . 1969 tarihli ve 22331 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen Yargıtayın 11 . 4 . 1969 gün ve esas : 969/527, kaıar : 1075 sayılı ilâmiyle bu işe iliş
kin mahkûmiyet dosyası, dizi puslasiyle birlikte bağlı ojlarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

2.3. 1970 

Yüksek Başkanlığa 
28 . 10 . 1967 tarihinde Birgiil Dunık'u fiili livata suretiyle ırzına geçme suçunun delil ve 

•emarelerini ortadan kaldırmak maksadiyle kuyuya atıp öldürmekten sanık, İzmir'in Çeşme ilçesi, 
Merkez Çiftlik Köy hane 101, cilt 7, sayfa 45 te kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan olma 10 . 8 . 1929 
doğumlu Mahmut Yel'in hareketine uyan T. C. K. nun 450/9 ncu maddesi gereğince ölüm ceza-
siyle mahkûmiyetine dair İzmir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30 . 12 . 1968 gün ve esas: 
1968/96, karar: 1968/315 sayılı hüküm, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 11 . 4 . 1969 gün ve esas 
969/527, karar: 1969/1075 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, Başba
kanlığın 31 . 5 . 1969 tarihli ve 5/4 - 5179 sayılı tezkeresine elkli olarak 19.11.1969 tarihinde tek
rar Komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla tetkik edilip müzakere olundu: 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; sanık Mahmut Yel'in 28 . 10 . 1967 tari
hinde Birgül Dunık'u flüili livata sunetayle ırzına, geçme suçunun delil ve emarelerini ortadan kal-
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Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/51 
Karar No. : 26 
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dırmak maksadiylc öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzda, Anayasanın 64 ncü: 
maddesi gereğince sanık Mahmut Yel hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair 
ilişik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 4 . 2 . 1970 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek (Başkanlığa saygiyle sunulur.. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

1. II. Tekinel 

Erzurum 
R. Cinisli 

İmzada bulunamadı 

Bu rapor sözcüsü 
Diyarbakır 
B. Eğitti 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

İmzada bulunamadı 

İçel 
M. Arıkan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Çorum 
A. Güler 

Malatya 
/ / . Gökçe 

ADALET' KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Mahmut Yel hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 11 . 4 . 1969 gün ve Esas: 969/527, Karar : 
1969/1075 sayılı ilâmı ile kesinleşen, İzmir Ağır Ceza Mahkemesinin 30 . 12 . 1968 gün ve Esas : 
1968/96, Karar: 1968/315 sayılı hükmiyle T. C. K. nun 450/9 ncu maddesi hükmünce ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta izmir'in Çeşme ilçesi, Merkez Çiftlik köyü, hane 101, 
Cilt 7, sayfa 45 te kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan olma, 10 . 8 .1929 doğumlu Mahmut Yel hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

• • * 

M. Meclisi (S. Sayısı : 77) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 77 ye | nci ek 

İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 
101 hane, 7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 

doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, ölüm cezasına 
çarptırılmasına diar Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3 /51 ) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 17 . 2 . 1971 

Esas No. : 3/51 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde tekabbül için gönderilen İzmir iline bağlı Çeşme il
çesinin Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu 
Zehra'dan doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in ölüm cezasına çarptırılmasına dair dosya 
ve sabık Adalet Komisyonu raporu, İçtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tetkik 
ve müzakere olunmuş sabık Adalet Komisyonu raporunun ve kanun metninin tekabbülüne ve 
Genel Kurulda savunmasının Komisyonumuzca yapılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
İstanbul Sivas 

/ . H. Tekinel T. Komitan 

Kars Kırklareli 
T. Artaç M. Atagün 

Kars 
/. H. Alaca 

Afyon KarahiSar 
H. Hamamcıoğlu 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Mardin 
E. K. Aylar 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 





Dönem : S 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 78 
Yalvac'ın Tokmakcık köyü hane 90, cilt 22 sayfa 146 da nüfusa 
kayıtlı, Ali Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 1 1 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan

lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /159) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4 - 397 
14 1970 

Konu : ölüm «ezasına 'hükümlü Hü
seyin IS esli'ye 'ait imjahkûımiyet dosya
sının gönderildiği. 

MÎLLET M E O L M (BAŞKANLIĞINA 

Mehmet Akkamat ile Mehmet Ali IG-emici'yi >ay nı sebep (altında taammüden öldürmekten ve ruh
satsız silâh taşımaktan isanık, Yalvaç/m Tofcmacık köyü hane !90, -cilt '22, sayfa 1146 da nüfusa kayıtlı 
Ali Osimanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğum'lu Hüseyin Sesli'nin lölüm cezasına çarp'tırf-
ması 'hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'hükmün Itasdikma !ve sonraki kanuni mua
melenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 6 . 1 . 1970 tarihli ive 1331 sayılı tezkeresiyle gön
derilen Yargıtayın 11 . 11 . 1969 \gün ve Esas : 969/603, Karar : '2927 sayılı ilâımiyle fbu işe iliş
kin mahkûmiyet dosyası, dizi pus'lasiyile birlikte bağlı olarak isunulmug'tuır. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/159 
Karar No. : 27 

2 . 3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 6 . 1967 tarihinde Mehmet Akkanat ile Mehmet Ali Gemici'yi taammüden öldürmekten ve 
ruhsatsız silâh taşımaiktan sanık, Yalvac'ın Tokmacık köyü, hane 90, cilt 22, sayfa 146 da kayıtlı 
Ali Osmanoğlu, Ayşe'den olma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hüseyin (Sesli'nin hareketine uyan T. C. K. 
nun 450/5 nci maddesi gereğince ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Yalvaç Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen 22 . 1 . 1969 gün ve esas 968/67, karar 969/4 sıayılı hüküm Yargıtay 1 nci Ceza 
Dairesinin 11 . 11 . 1969 gün ve esas 969/603, karar 969/2927 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulun
duğundan bu işe ıait dosya, Başbakanlığın 14 . 1 . 1970 günlü ve 5/4 - 397 sayılı tezkeresine ekli 
olarak 16 . 1 . 1970 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle tetkik edilip müzakere olundu. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; sanık Hüseyin Sesli'nin 12 . 6 . 1967 ta-
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rihinde -Mehmet Akkanat ile Mehmet Ali Gemici'yi aynı sebep altında taammüden öldürdüğü an
laşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık Hüseyin 
Sesli hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişkin kanun teklifinin Yüce Mec
lise sunulmasına 4 . 2 . 1970 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 

'İstanbul 
1. H. T ekinci 

Çorum 
A. Güler 

Bu rapor sözcüsü 
Malatya 

II. Gökçe 

Erzurum 
R. Cinisli 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
M. Ocakç-ıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Diyarbakır 
B. Eğitti 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İçel 
M. Ankan 

Kırklareli 
M. Atagün 

ADALET KOıMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasınvn yerine gelir ilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 11 . 11 . 1969 gün ve esas: 969/603 karar : 
969/2927 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin 22 . 1 . 1969 gün ve esas : 
968/67, karar : 969/4 sayılı hükmüyle T. C. K. nun 450/5 nci maddesi hükmünce ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Yalvac'ın Tokmacık köyü, hane 90, cilt 22, sayfa 146 da 
kayıtlı Ali Osmanoğlu, Ayşe'den olma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hüseyin Sesli hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

! • • ' 

M. Meclisi (S. Sayısı : 78) 



TopCtı i 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 8 ® | f l C I 0 l ( 

Yalvac'ın Tokmakcık köyü hane 90, cilt 22 sayfa 146 da nüfusa 
kayıtlı, Ali Osmanoğlu Ayşe 'den doğma 9 . 1 1 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /159) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu .• . 17 •. 2 . 1971 

Esas No. : 3/159 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . .1970 tarihinde tekabbül için gönderilen Yalvaç.'ın Tokmakcık köyü 
hane 90, cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı Ali Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 do
ğumlu Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya ve sabık Adalet Komis
yonu raporu içtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olunmuş, 
sabık Adalet Komisyonu raporunun ve kanun metninin tekabbülüne ve Genel Kurulda savun
masının Komisyonumuzca yapılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

/ . H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kars 
/. H. Alaca 

Afyon Karahisar Antalya 
H. Hamamctoğlu H. A. Gülcan 

Kırşehir Mardin 
C. Eroğlu E. K. Aybar 

Niğde 
M. Ocakcıoğlu 



\ 



Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının Kanlıçay köyü 48 hane, 
34/67 cilt ye sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin 
Erenler köyü 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa numarasında nüfusa 
kayıtlı Nurioğlu, Selfinazdan doğma 1939 Şavşat doğumlu Zekeriye 
Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /44) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 5/4 - 7408 
Konu : Ölüm cezasına hükümlü Mevlût 
ve Zekeriya Balcı hakkındaki mahkûmi
yet dosyasının gönderildiği. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Müştereken parasını gasbettikleri Fadime Uzunoğlu'nu; işledikleri bu suçu gizlemek ve delil 
ve emarelerini ortadan kaldırmak makBadiyle birlikte boğarak öldürmekten sanıklar, Sakarya ili 
ne bağlı Akyazı Kazasının Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa numarasında nüfusa ka
yıtlı Nurioğlu, Selfinaz'dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin Erenler 
köyü 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'dan doğma 
1939 Şavşat doğumlu Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Sakarya Ağır 
Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup 
Adalet Bakanlığının 13 . 6 . 1968 tarihli ve 22711 sayılı tezkeresiyle gönderi
len Yargıtayın 2 . 5 . 1968 gün ve esas:967/2557, Karar: 968/1301 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin 
mahkûmiyet dosyası, dizi puslasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 13 . 5 . 1970 
Esas No. 3/44 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 

24 Ekim 1966 taırilhindeın itibaren 15 - 20 gün evvel, müştereken parasını gaspettifcleri Fadi
me Uzunıoğhı'nu, işledikleri bu suçu gizlemek ve delil ve emarelerini ortadan kaldırmak: maksa-
diyle birlikte boğarak öldürmeiktten sanıklar, Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının Kanlıçay kö
yü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri oğlu, Selfinaz'dan doğma 1927 
Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin1 Erenler köyü 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaztâan doğma 1989 Şavşat doğumlu Zekeriya Balcı'nın 
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hareketlerine uyan T. C. K. nun 64 ve 450/9 ncu maddeleri gereğince ölüım cezası ile mahkûmiye
tine dair Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15 . 8 . 1967 gün ve esaıs 1966/244, Karar 
1967/150 sayılı hüküm, Yangıtay 1 nci Ceza Dairesinin 10 . 5 . 1968 tarihli ve esas 1967/2557, 
Karar 1968/1301 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 
19 . 6 . 1968 tarihli ve 5/4-7408 sayılı tezkeresine ekli olarak 19 . 11 . 1969 tarihinde tekrar 
Komisyonumuza gönderilmiş olmakla tetkik edilip 'müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; sanıklar Mevrut Balcı ile Zekeriya Balcı 
1966 Ekim ayının 4 - 24 günleri arasında müştereken parasını gaslettikleri Fadime Uzunoğlu'nu 
işledikleri suçu gizlemek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak maksadiyle boğmak suretiyle öl
dürdükleri anlaşılmış bulunduğundan, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanıklar Mevrut Bal
cı ve Zekeriya Balcı hakkımdaki ölüm cezasının yerine gc'tirilm'esine mütedair ilişik kanun tek
lifinin Yüce Meclise sunulmasına 29 . 4 . 1970 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

alet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
istanbul Kars 

1. H. Tekmel . K. Kaya 

Çorum 
A. Güler 

lçjel 
\M. Arnikan 

mzada bulunamadı 
Mardliln 

E. K. Aylar 

Elâzığ 
S. Gülıdoğatn 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

M. Seydibeyoğlu 

m 
M. Om 

Kâtip 
Diyarbakır 

B. EgillM 
İmzada bulunamadı 

ğdıo" 
kçıoğl 

Erzincan 
S. Perinçek 

Kırklareli 
M. Atagün 

u 

Afyon Karahisıar 
H. Hamamcıoğlu 

Erzurum 
R. OMlsli 

İmzada bulunamadı 
Malatya 
H. Gökçe 

Sivıals 
T. KttnaOltiaın 

İmzada bulunamadı 

Adalet Komisyonu metni 

Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 10 . 6 . 1968 tarihli ve esas 1967/2567, karar 
1968/1301 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinin 15 . 8 . 1967 gün ve esas 
1966/244, karar 1967/150 saydı hükmü ile T. C. Kanununun 64 ve 450/9 maddeleri hükmün-ce 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş, bulunan sicilli nüfusta Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının Kanlı-
çay köyü, 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaızldan doğma 
1927 Şavşat doğumlu MevRût Balcı ile T. C. Kanununun 64 ve 450/9 ncu maddeleri gereğince 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Sakarya ilinin Erenler köyü, 581 hane, 
88/107 cilt ve sayfa numaraisında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, $elfina>zdan doğma 1939 doğumlu Ze
keriya Balcı haklaırmdafci işbu ölüm cezalarımın yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

)>-a-« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 159) 



Dönem 
Toplantı 

3 
2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : ( 5 9 & 1 H C I 6 K 

Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının Kanlıçay köyü 48 hane, 
34/67 cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin 
Erenler köyü 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa numarasında nüfusa 
kayıtlı Nurioğlu, Selfinazdan doğma 1939 Şavşat doğumlu Zekeriya 

Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyon raporu (3 /44) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/44 
Karar No. : 11 

17 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak,, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde tekabbül için gönderilen Sakarya iline bağlı Akyazı 
kazasının Kanlıçay köyü 48 hane 34/67 cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Sel-
finaz'dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 
88/107 cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat do
ğumlu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya ve sabık Adalet Komis
yonu raporu, içtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olunmuş, 
sabık Adalet Komisyonu raporunun ve kanun metninin tekabbülüne ve Genel Kurulda savun
masının Komisyonumuzca yapılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

alet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

/ . H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kars 
/. / / . Alaca 

Afyon Karahisar 
H. Hamamcıoğlu 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Mardin 
E. K. Aybar 





Dönem : 3 I A A 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | D U 

Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 hane, cilt 27 ve sayfa 20 
de nüfusa kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 nu
marada oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu 
Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye mahallesi 846 hane, cilt 27, 
sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 
numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan doğma. 1 . 4 . 1947 doğumlu 
Kadriye Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /204) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 2 . 1970 

•Özlük ve Yazı İşleri : 5/4 -1785 
Konu : Ölüm cezasına hüikümlü Faik Var/tekli ve 
Kadriye Partici'ye -ait hüküm dosyasının ıgönde-
rtildiği. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aysel Malsever (Altınbaş) ı ziynet eşyasına temaen ve müştereken öldürmekten sanıklar Tur
gutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, Kurtuluş 
Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup oğlu Yaşa'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu 
Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup' 
evlilik dolayısiyle Hamidiye Mahallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 
numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'nin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve 
sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 16 . 2 . 1970 tarihli ve 6045 sa
yılı tezkeresiyle, gönderilen Yargıtayın 18 . 12 . 1969 gün ve Esas : 1969/2780, Karar : 1969/3350 
sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 13 . 5 . 1970 
Esas No, : 3/204 
Karar No. : 42 

Yüksek (Başkanlığa 

!29 . 3 . İ19'08 - 4 . 4 . 19108 tarihinde Aysel İMalseven (Altınbaş) ı 'ziynet eşyasına tamaen ive 
müştereteen öldünmelkten sanılklar, 'Turgutlu'nun Hamidiye mıalhallesi '846 Ihane, 'cilt '27 ive sayfa '20 
de nlüfusa (kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi Yasemin so'kafc '8 numarada oturur Yalkupoğlu Yaşa'
dan doğtaa ( 1 . 9 . 19316 doğumlu FaSk Vartökli ile 'Turgutlu Hamidiye mahallesi 846 Ihane, cilt '27, 
sayfa '20 de nüfusa fcayıtlı ıolup ©yliMlk dolayısiyle Hamidiye mahallesi 396 haneye 'gitmiş, Kurtuluş 



mahallesi Yasemin sokak 8 numarada oturur Yakup (kızı Yasa'dan doğmıa 1 . 4 . 1947 doğumlu' 
Kadriye 'Partici'nin hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun 04 [ve 450/7 nci ımaddesi gereğince 
ölüm cezası ile mahkûmiyetlerine dair Manisa Ağır ıGeza Mahkemesinden 'verilen 113 . 5 . .1969' 
•güm vie eısaıs 1908/79, Ikarar '9619/90 isayılı hüküm, Yargıtay (Birinci Ceza Dairesinin T8 . 12 . 1969 
gün ve esas 119(09/27180, (19I09/335Û Ikarar sayılı ilâmı ile (kesinleşmiş Ibulunan Ibu işe ait 'dosya, Başba
kanlığın 25 . £ . 11(9(70 tarihli rve '5/4 -17185 tsayılı tezlkeresine ekli olarak 27 . 2 . U970 tarihinde 
Komisyonumuza gönderilmiş olmakla t'etlkik edilip müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında 'da tafsilen yazılı olduğu üzere sanıklar Faik Vartekli ile Kadriye Partici'-
nin taammüden <ve parasına tamamen Aysel Malseven (Altınlbaş) ı öldürdükleri anlaşılmış (bulun
duğundan,. Anayasanın 04 ncü maddesi gereğince sanıklar Faik Vartekli ive Kadriye Partici hak
kındaki ölüm «ezasının yerine getirilmesine dair ilişik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 
29 . 4 . I1OT0 tarihinde Ikarar .verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek özere i§lbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

Adalet Kıomi'syonu 
Başkanı 
îstanfbul 

/ . H. Tekinel 

Çorum 
A. Güler 

Kars 
K. Kaya 
Maildin 

E. K. Aylbar 
İmzada bulunamadı 

(Bu Rapor 
Sözcüsü 

Mğde 
M. Ocakçıoğho 

Elâzığ 
ıS. Güldoğan 

imzada (bulunamadı 
Kastamonu 

M. S ey dib ey oğlu 
içel 

'M. Ankan 

Kâtip 
Diyaribakır 
B. Egilli 

İmzada (bulunamadı 
Erzincan 

S. Perinçek 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
T. Koraltan 

İmdada bulunamadı 

Afyon 
/ / . Hamamctoğlu 

Erzurum 
R. öiriisli 

İmzada (bulunamadı 
Malatya 

/ / . Gökçe 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

Faik: Vartekli ve Kadriye Partici haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE ,1. — Yargıtay 1 nci Caza Dairesinin 118 . 1112 . '119169 tarihli ve esas 19(09/2780, karar 
İ!9'09/3İ3!5O ısalyılı ilâmı ile (kesinleşen Manisa Ağır Ceza Mahkemesinin '13 . 5' . 19(69 gün ve esas 
968/79, karar 19169/90 sayılı hükmü ile T. C. Kanununun 104 ve 450/7 maddeleri hükmünce ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş Ibulunan sicilli nüfusta Turgutlu'nun Haımidiye mahallesi 814(6 hane, "27 
cilt ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı Yakupoğlu YaŞa'dan doğma 1 . 9 . '119(316 doğumlu Faik Vartekli 
ile T. C. Kanununun 64 <ve 450/7 inci ımaddeleri gereğince ölüm «ezasına 'mahkûm edilmiş bulunan 
sicilli nüfusta 'Turigutlu^nun Hamidiye mahallesi '846 hane, !27 cilt, sayfa (20 de nüfusa kayıtlı Ya-
ıkup kızı Yasa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici haklarındaki işlbu ölüm cezaları
nın yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE '3. — Bu kanunu Adalet Balkanı yürütür. 

Millet Meclisi (IS. Sayısı • 160) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 160a | nciek 
Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 hane, cilt 27 ve sayfa 20 
de nüfusa kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 nu
marada oturur Yakupoğlu Yaşa 'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu 
Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye mahallesi 846 hane, cilt 27, 
sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye ma
hallesi 295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 
numarada oturur Yakup kızı Yaşa 'dan doğma 1 . 4 . 1 9 4 7 doğumlu 

Kadriye Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /204) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/204 
Karar No. : 17 

17 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığın
dan, Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde tekabbül için gönderilen Turgutlu'nun Hamidiye ma
hallesi, 846 hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi Yasemin sokak 
8 numarada oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu 
Hamidiye mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup evlilik dolayısiyle Hami
diye mahallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada oturur Yakup 
kızı Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki dosya ve sabık Adalet Komisyonu raporu, içtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Komisyo
numuzca tetkik ve müzakere olunmuş, sabık Adalet Komisyonu raporunun ve kanun metninin te-
kabbülüne ve Genel Kurulda savunmasının Komisyonumuzca yapılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

/. H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Kırklareli 
M. Atagiln 

Kars 
/. H. Alaca 

Afyon Karahisar 
/ / . Hamamcıoğlu 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Mardin 
E. K. Aylar 





Dönem : 3 
Toplantı 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/198) 

T. C. 
Ba§bcckanhk 7.2. 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 358/B/1086 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30 . 3 . 1963 tarih ve 71 - 358/B -2310 sayılı yazımız. 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan, «Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı», gerekçesi ile bir
likte ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Bemirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Anayasanın 144 ncü (maddesinin sion fıkrasında hâkimlerin denetiminin belli konular için 
Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst derecedeki hâkimler eliyle yapılacağı belirtil
miş .bulunmaktadır. Üst dereceli hâkimlerin esasen çok mahmul durumda oldukları bunların asıl 
görevlerini bırakarak istenen denetim ve soruşturmayı yapmalarının kendi işlerini aksattığı dik
kate alınarak, buna malhal kalmiamak ve münhasıran denetimle görevlendirilmek üzere Yüksek 
Hâkimler Kurulu için 20 aded üst dereceli hâkim kadnosu ihdası öngörmüştür. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin tâdili için hazırlanan diğer 
bir kanun tasarısına konu teşkil eden mezkûr kadrolar ihdas edilince Yüksek Hâkimler Kurulun
dan yalnız denetim (murakaJbe) işleriyle görevli bir heyet teşekkül etmiş olacaktır. 

Bu heyet mensuplarına ve zaruret halinde denetimle görevlendirilecek Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerine verilecek yevmiye ve yol masraflarının 0245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (b) fıkrasında yazılı olanlar gibi ödenmesini teminen bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 20 . 4 . 1970 

Esas No. 1/198 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan, «6245 sayılı Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı» Baş
kanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmesi üzeine, Adalet Bakanlığı temsilcisi de haızır bulun
duğu .halde tetkik edilip müzakere olundu. 
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Kanun tasansı ve gerekçesi Komisyonumuzca da olumlu olarak kaibul edilmiştir. Denetimle gö
revlendirilecek üst dereceli hâkimlerin dahi Harcırah Kanununun genel hükümleri içerisinde de
ğil de denetim görevi alan müfettişler misali harcırah almaları kanuna ve realiteye uygun görül
müştür. Bu itibarla bunların da Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (Ib) fıkrasında yazılı 
olanlar gibi harcırah almaları zarureti kaibul edilmiştir. 

Ancak, tasarının Harcırah Kanununla eklemiş bulunduğu ek maddede (kuruldaki) tâbiri ile 
(ıdenetim süresince) kelimeleri müzakereler sıracında yapılan tekliflere uygun olarak metinden 
çıkarılmış bulunmaktadır. 'Şöyle k i : 

Anayasamızın 144 ncü maddesinin son fıkrası'ida hakimli erin denetiminin belli 'konular için 
Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst derecedeki hâkimler eli ile yapılacağına işaret 
edilmiştir. Bu itibarla denetim görevi kurulda ih las edilecek üst dereceli denetim hâkimlerinin 
dışında teşkilâtta bulunan kâkimlere de tevdi e lilebileceğinden, kuruldaki tâbiri bu hâkimlerin 
Harcırah Kanununun 38 ncü maddesinin (b) fıkrasından istifade etmelerini engelliyelbileceği ci
hetle metinden çıkarılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan denetimle görevlendirilecek hâkimlerin müfettişler gibi devamlı olarak bu 
hizmetleri görecekleri göz önünde tutularak, müfettişlerin tabi olduğu usule tabi olabilmeleri ve 
denetim görevi almak istiyecek hâkimlerin sayı1 arının çoğalabilmesine maddi imkânsızlıkların 
mâni olmasını önlemek üzere denetim hâkimleri "dn sadece denetim süresine inhisar ettirilen yu
karda anılan (!b) fıkrasından faydalanmalarının devamlı olması ('denetim süresince) kelimeleri
nin metinden çıkarılması ile sıağlanmış bulunmakladır. 

Kanun tasarısının bu değişikliklerle birlikte kabulü Komisyonumuzca ittifaken kararlaştırıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonunla tevdi e lilmek üzere rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla 
sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

İstanbul İçel Çorum Kastamonu 
/. H. Tekinel M. Arıkan A. N. Vlusoy M. Seydibeyoğİu 

Malatya Niğde Ordu Sivas 
H. Gökçe M. Ocakçıoğlu O. Vural V. Bozcdh 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet MecUsi 

Bütçe Plân Komisyonu 30 . 6 . 1970 
Esas No. : 1/198 
Karar No. : 65 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyu ulan (Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı) 
ve ön havalesi uyarınca Adalet Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği rapor, Maliye ye Ada
let Bakanlıkları ile Yüksek Hâkimler Kurulu temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görü
şüldü. 

Anayasanın 144 ncü maddesinin son fıkrası, belli konularda hâkimlerin denetiminin Yüksek 
Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst dereceli hâkimler eliyle yapılacağını hükme bağla
mıştır. 

Üst dereceli hâkimlerin esasen çok mahmul durumda oldukları, asıl görevlerini bırakarak is
tenen denetim ve soruşturmayı yapmaları halinde asıl görevlerinin zaman zaman inkıtaa uğrıya-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) 
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cağı hususu dikkate alınarak 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerini 
tadil eden ve bir süre önce Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen tasarı ile münhasıran de
netimle görevlendirilmek üzere Yüksek Hâkimler Kurulu için üst derecede hâkim kadroları iste
nilmiştir. 

Bu kanun tasarısı, yukarda bahis konusu edilen ve münhasıran denetim işleriyle görevli heyet 
mensubu Yüksek Hâkimlere verilecek yevmiye ve yol masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin «b» fıkrasında yazılı olanlar gibi ödenmesini temmen hazırlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıben maddelerin görüşülmesine geçilmiş v» 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Sakarya Anlkara Ankara Bolu 
.V. Bayar M. K. Yılmaz T. Toker H. I. Cop 

İmzada (bulunamadı 

Bolu Çorum Eskişehir Haltay 
K. Demir A. Topçubaşı M. 1. Angi H. Özkan 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

içel izmir Manisa Maraş 
H. C. Okyayuz M. Akan H. Okçu A. İmamoğlu 

Muğla Tokat Trabzon Zonguldak 
M. Akarca 1. H. Balcı A. R. üzuner K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : %&) 



Hükümetin teklifi 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 10 , 2 . 1954 
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 
Kanununa aşağıdaki madde ek* 
lenmişfe. 

EK MADDE 1. — Yüksek 
Hâkimler Kurulunca denetimle 
görevlendirilece'k ikuruldaki üst 
derecelıi hâkimlerle Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyelerinin de
netim süresince yevmiye ve yol 
masrafları 6245 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesinin (b) fıkra
sında yazılı alanlar gibi ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihlinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

16 . 1 . 1970 
Başbakan 

8. Demirci 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

77. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Devlet Bakanı 

G. Titrek 
Adalet Bakanı V. 

H. Atabeyli 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 
Dışişleri Bakanı 

. /. 8. Çağlayangil 

..—;:4— 

Adalet Komisyonu değiştirişi 

Harcırah Kavununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 10 . 2 . 1954 
tarihli ve 6245 sayılı Haırcırah 
Kanununa aşağıdaki madde efc-
ılenımiştir. 

EK MADDE 1, — Yüksek 
Hâkimler Kurulunca denetim
le görevlendirilecek üst derece
li hâkimlerle Yükselk Hâkimler 
Kurudu üyelerinin yevmiye ve 
masrafları 6245 sayılı Kanunum 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasın
da yazılı alanlar gibi ödenir. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi Komisyonumuz
ca aynen ıkıabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi Kamisyonur 
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil-
ımiştir. 

MADDE 2. — Tasarının' 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul) 
edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakam 
0. Oğuz 

Bayındırlık Bakam 
T. Giilez 

Tdcıaret Bakanı V. 
6?. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
8. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

imar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Baltanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
//. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

• * • » 

Millet .Meclisi (S. Sayısı : 219) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 1 9 * I HCİ BK 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı ve Adalet ve Plân Komisyon
ları raporları (1/198) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/198 

Karar No. : 72 

18 .12 . 1970 

MHlöt MeroM Başkanlığına 
Birinci toplantı yılı içinde görüşülerek kaıram bağlanan «Harcırah Kanununa dk kanun tasa

rısı» bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere komisyonumuza gönderilm(iştir. S. Sayısı 
219 olan rapor komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibime sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. 8 anaç 

Manisa 
//. Okçu 

Başkan V. 
lSel 

C. Okyayüz 

Ankara 
A. Yalçın 

îstanibul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
M. Erten 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

izmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

72. Danışman 

Bolu 
H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubası 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
N. Boyar 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
1. Kılıç 

Tokat Trabzon Zonguldak ZomguMak 
/. H. Balcı A. R. TJzuner S. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 





Demem : 3 O û i 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z.UH 

Bor ilçesinin Kemerhisar nahiye sine bağlı Badak köyünün hane 
12, cilt 30, sayfa 8 numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale 
mahallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve tescil edilmiş 
Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet 
Karabaş'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /388) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 9 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 
5/4 - 8732 

Konu : ölüm cezasına hükümlü Möhmet Karabaş 
hakkındaki mahkûmiyet ıdosyaısıeın gönderildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hayriye Gül*ü cebir ve sjiddetle ırama geçmeğe 'kalkıştığı sırada ika eylediği oelbiır ve şftddet 
neticesi adı geçenin ölümüne sebebiyet vermekten sanık Bor ilçesinin Kemerhıı&ajr nahiyesine 
bağh Badak köyünün hane 1'2, cilt '30, şayia 8 numarasında) kayıtlı iken aynı ilçenin Kale Ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve tescil edilmiş. Mehmet oğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 6 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'ın ölüm cezasına çarptırilmaisı hakkında Nliğde Ağır Ce
za Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair Adalet 
Bakanlığının 10 . 91 . 1970 'tarihli ve 34343 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 16 . 6 . 1970 
gün ve esas : T969/2416, karar : 1970/1979 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyası, dizi pus-
lasiyle birlikte bağlı olarak suınuilımuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 26 .2 .1971 
Esas.No: 3/388 
Karar No : 31 

Yüksek Başkanlığa 

20 - 21 . 2 . 1966 tarihinde 1321 doğumlu, Hayriye Gül ismindeki kadının zorla ırzına geçmeye 
teşebbüs etmiş ve binnetice bu sebeple ve kasten mezbureyi öldürmekten sanık Bor ilçesinin,, Ke
merhisar nahiyesine bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8 numarasında kayıtlı iken 
aynı ilçenin Kale mahallesi 127 nci hanesinin nüfusuna naklen kayıt ve tescil edilmiş Mehmet oğ
lu, Hüsne'den doğma, 6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş (Karataş) m hareketine uyan T. 
C. K. nun 418/1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Niğde Ağır Ceza Malike-
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meşince verilen 19 . 3 . 1969 gün ve esas 966/136, karar 969/48 sayılı hüküm, Yargıtay 1 nci 
Ceza Dairesinin 19 . 6 . 1970 gün ve esas 1969/2416, karar 1970/1979 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş 
bulunduğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 14 . 9 . 1970 tarih ve 5/4 - 8732 sayılı tezkeresine 
ekli olarak 9 . 12 . 1970 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle tetkik edilip müzakere olun
du. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, sanık Mehmet Karabaş (Karataş) in 
20 - 21 . 2 . 1966 tarihinde Hayriye Gül'ü ırzına geçme teşebbüs suçundan dolayı ceza takibinden 
kendisini kurtarmak için öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzca, Anayasanın 64 
ncü maddesi gereğince sanık Mehmet Karabaş, (Karataş) hakkındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 24 . 2 . 1971 tarihinde karar 
verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle-sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

İstanbul 
/ . Hakkı Tekinel 

Antalya 
Hasan Ali Gülcan 

Kara 
/. Hakla Alaca 

MaJridiln 
E. KenM Ayıbar 

ttmaaıda Ibdtaraaım'adı 

Kars 
Turgut Artaç 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Kırfalaırtel'i 
Mehmet Atağım 

Niğde 
Mevlût Ocakçıoğlu 

KâJtip 
Sinop 

Hilmi Biçer 

İçea 
Mazhar Arıkan 

KırşelhıİT 
Cevaıt Eroğlu 

Totot 
Osman Hacıbaloğlu 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

İçdl 
Söz halkikıım m>alhfuz 

Turhan Özgüner 

Konyla 
Söz halklkım mahfuz 

Orhan Okay 

Konya 
Kubilây tmer 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Mehmet Karabaş (Karataş) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanam teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 19 . 6 . 1970 gün ve Esas 969/2416, Karar 
970/1979 sayılı ilâmı ile kesinleşen. Niğde Ağır 
Ceza Mahkemesinin 19 . 3 . 1969 gün ve Esas 

. 966/136, Karar 969/48 sayılı hükmü ile T. C. K. 
nıun 418/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına 
ıma'hkûm edilmiş butaman, sicili nüfusta Boır il
çesinin Kemerhıisaır Nahiyesine bağlı Bıadak kö
yünün hane 12, cilt 30, sayfa 8 numarasında 
kayıtlı Mehmet <oğlu Hüsne'den doğma 6.5.1933 
doğumlu Mehmet Karabaş (Karatıaiş) hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesinde 
karar verilm'iştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürünlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Ikanuouu Adaılet Bıaikanı yü
rütür. 

• ^ • » ı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 294) 



Dönem : 3 O Û C 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z U j 

Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bucağı Hırbabellik (Sivritepe) 
köyü hane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı 
Ahmedoğlu, Hamdiye'den doğma 1933 doğumlu Cemil Yıldız'ın, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3 /52) 

T. C. 5 . 3 . 1969 
Başbakanlık Konu : Ölüm cezasına hükümlü Cemil Yıldız'a 

Özlük ve Yazı İğleri 5/4 - 2146 ait mahkûmiyet dosyasının gönderildiği Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 2 . 1969 tarihli ve 8780 - 52270 sayılı yazınız. 

Gasp suçunun icrasını kolaylaştırmak, işlemek ve bundan hâsıl olacak faydayı temin etmek 
maksadiyle 30 - 31 . 10 . 1966 günü Naim, Kulaksız ile Muammer ıÇelebi'yi aynı sebep ve kasıt al
tında öldürmekten sanık Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bucağı, Hınbabellik (Sivritepe) 
köyü hane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı /Ahmet 'oğlu, Hamdiye'den doğma 
1933 doğumlu Cemil Yıldız'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkeme
since verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup, bu kere Adalet 
Bakanlığının 26 . 2 . 1969 tarihli ve 7891 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 23 . 9 . 1968 
tarih ve Esas 968/513, Karar: 968/2337 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası ve ek
leri, dizi puslasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
•Süleyman Demirel 

(Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu • 26 . 2 . 1971 

Esas No. : 3/52 
Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

i30 - 31 ı. 10 . 1966 tarihinde Naim Kulaksız ile Muammer Çelebi'yi gasp suçunu icrasını 
kolaylaştırmak, bundan hâsıl olacak faydayı temin etmek maksadiyle öldürmekten sanık, Mar
din ilinin, Ömerli ilçesi, Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nü
fusa kayıtlı Ahmetoğlu, Hamdiye'den doğma 1933 doğumlu Cemil Yıldız'ın hareketine uyan T. C. 
Kanununun 450/5 - 7 - 8 maddesi uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Manisa Ağır Ce"-
za Mahkemesinden verilen 21 . 11 . 1967 tarih ve esas 967/8, karar 967/219 sayılı hüküm, Yargı
tay 1 nci Ceza Dairesinin 27 . 9 . 1968 gün ve esas 1968/513, karar 968/2337 sayılı ilâmı ile kesin-



— 2 -
leşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın, 5 . 3 . 1969 tarih ve 5/4 - 2146 sayılı tezke
resine ekli olarak 19 . 11 . 1969 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle tetkik edilip müzakere 
olundu. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere Sanık Cemil Yıldız'm 30 - 31 . 10 . 1966 
tarihinde Naim Kulaksız ile Muammer Çelebi'yi gasp suçunun icrasını kolaylaştırmak, bundan 
hâsıl olacak faydayı temin etmek maksadiyle öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonu
muzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 24 . 2 . 1971 tarihinde 
karar verilmiştir. 

•Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 
Adalet 

Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü Kâtip 

İstanbul 
1. H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

İmzada bulunamadı 

Kars 
/. H. Alaca 

Mardin 
E. K. Aylar 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Erzurum 
S. Erverdi 

Kırklareli 
M. Atağım 

Niğde 
M. OcaMcıoğlu 

Sinop 
H. Biçer 

içel 
M. Anhan 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 

SİYa& 
T. Koraltan 

İçel 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

T. Özgüner 

Konya 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

O. Ohay 

Konya 
M. K. İmer 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLÎFÎ 

Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. —• Yargıtay 1 nei Ceza Dairesinin 
27 . 9 . 1968 gün ve Eısıas 968/513, Karar 
968/2337 sayılı ilâmı ille kesinleşen, Manisa 
Ağır Ceza Mahkemesinin 21 . 11 . 1967 gün ve 
Esas 967/8, Karar 967/219 isayılı hükmü ile 
.T C. K. nun 450/4 maddesi uyarınca ölüm 
cezasınla ımahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta 
Mardin ilinin Ömerli ilçesi Hırbabellik (Siv-
rdtcpe) Iköyü hane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 nu
marada kayıtlı Ahmet oğlu Hamdiye'den doğ
ma 1933 doğumlu Cemil Yıldız hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gfeer. 

MADDE 3. — Bu Ikanumu Adalet Bakanı yü
rütür. 

i>»< ı 
M. Meclisi (S. Sayısı : 295) 



Dönem : 3 OÛC 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z u D 
Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan köyü hane 66, cilt 51, sayfa 

158 de nüfus siciline kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasma çarptırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/291) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 6 , 1970 

özlük ve Yazı İşleri 
5/4 - 5457 

Konu : ölüm cezasına Mlkütaıllü Nail Kır haikkın-
dalki dosyanın: gönıdemilldiği. 

MilleU MecÜlsI (Başkanlığına 

Emin Kır'ı tıeamtotülden öldürtmekten sanık Eskişehir'in Alpu naMyeslMn ASozan îköyü hane 66, 
cillt 51, sayfa 158 \de nüfus ısıiclline kayıtla Mehmet ve Halbübelden doğma 10 . 4 , 1946 dloğumlu 
Nail Kır'm ölülm cezasına çarptırılması hakkında Edkişehûr Ağır Ceza Mankemeeince verilen hük
mimi tasdikine ve Honralki kamunu muamelenin ifasına idair ölüp Adalet Balkarilığmın 4 . 6 . 1970 
tarihli ve '20612 sıaıyılı (tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 3 .. 9 . 19TO gün. ve esıals : 1969/1379 
Karaır : 1970/629 sayılk ilâmiyle bu 5§e ilişkin mahkûmiyet Idlosyıası, ıdM pusdasiyle birilikte bağ
lı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica öderim. 
Süleyman Denvirel 

(Barbakan 

Adalet Komisyonu' Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1971 
Esas No. : 3/291 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

24 , 11] . 1908 tarühünlde Emim Kır'ı teamülden öldürmekten (sanık EÖkii-jiehi'r'in Alpu nahiyesi
nin Bozan köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus siciline kayıtlı Melhımelt ve Hajbilbelden (doğma 
10 w '4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm Iharekettine uyan T. C. K. nun 450/4 maddesi uyarınca öMiım ce
zası 'ile mahkûmiyetime dair Eskişehir Ağır Ceza Malbkemesiinden verilen 31 . 1 , 1969 tarüh ve 
esas 969/2, Ikarar 969/5 ssayılı hüküm, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 6 . 3 . 1970 gün ve esas 
1969/1397, karar 1970/629 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğumdan (bu ilse ailt dosya, İBaşıba? 
kanlığın 16 . 6 . 1970 t taA ve 5/4-547 sayılı tezkeresine eki olarak 121 , 6 , 1970 Itariihlnde Ko
misyonumuza teyidi edüLmekLe tetkik ediillip müzakere olundu. 



Mahkeme ilâlmıdda dıa talMJen 'yazılı 'olduğu üzere, Banıfe Nail Kır'm 214 . 11 . 1968 tarihinde 
Emin Kır'ı teamüden öl'dürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzca, Anayasanın 64 ncü 
maddesli geneğinee Nail Kır hakkımdaki ölüm cezasının yerine getirilmesine ımütedair ilişik ka
nun teklifinin Yüce Meclis© ısunultmalsına 24 . 2 . 19711 tarihinde Ikarar verillmiştlir. 

Genel Kurulun tasviplerine iarz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 
Adalet 

Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü Kâtip 

İstanbul 
1. H. Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
II. Ali Gülcan 

Mardin 
E. K. Aybar 

Kars 
/. H. Alaca 

Erzurum 
8. Erverdi 

Kırklareli 
M. Atagün 

Niğde 
M. Ocakcıoğlu 

Sinop 
H. Biçer 

İçel 
M. Ankan 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 

Sivas 
T. Koraltan 

İçel 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

T. özgüner 

Konya 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

0. Olcay 

Konya 
M. K. İmer 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLÎFl 
Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının yerine ge

tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 6 . 3 . 1970 yün ve Esas 969/1397, Karar 
970/629 sayılı ilâmı ile Ikesinleşen, Eskişehir 
Ağır Ceza Mahkemesinin 31 . 1 . 1969 gün ve 
Esas 969/2, Karar 969/5 sayılı hükmü iile 
T. C. K. nun 450/4 maddesi uyarınca ölüm ce
zasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfus
ta Alpu nahiyesinin Bozan köyü hanıe 66, cilt 
51, sayfa 158 de kayıtlı Mehmet oğlu Haıbibe'-
den doğma 10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır hak
kındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne Ikarar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Balkanı yü
rütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 296) 



Dönem 
Toplantı 

3 
2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 301 

Düzce'nin Gölyaka bucağının Hacı Süleymanbey köyü hane 106/2, 
cilt 19, sayfa 60 numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Alioğlu, 
Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - İskenderli doğumlu Hacı Ah
met Tonya'nın ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /233) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri: 5/4-3014 
30 . 3 . 1970 

Konu : Ölüm cezasına hükümlü Hacı Ahmet Tonya 
hakkındaki dosyanın gönderildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

11 . 12 . 1958 doğumlu Hatice Kardüz'ü zorla kaçırmaktan ve ormana götürüp ırzına, geçtikten 
sonra bu suçunun meydana çıkmamasını sağlamak ve suç delillerini yok etmek için adı geçeni boğa
rak öldürmekten sanık; [Düzce'nin Gölyaka bunağının Hacı Süleymanbey köyü hane 106/2, cilt 
19, sayfa 60 numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali oğlu, Şerife'den doğma 1 . :> . 1330 
Tonya - İskenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında] Düzce 
Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup 
Adalet Bakanlığının 23 . 3 . 1970 tarihli ve 10129 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 27.1.1970 
gün ve esas: 1969/3519, karar: 1970/271 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası, dizi 
puslasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/233 
Karar No. : 35 

2 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 
24 . 7 . 1966 tarihinde Hatice Kardüz'ü zorla kaçırmaktan ve ırzıma geçtikten sonra adı geçeni 

boğarak öldürmekten sanık Düzce'nin Gölyaka bucağının Haeısüleymanbey köyü hane 106/2, 
cilt 19, sayfa 60 da nüfus siciline kayıtlı Mehmet Alioğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Ton
ya - İskenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın hareketine uyan T. C. Kanununun 450/9 delale
tiyle aynı maddenin son fıkrası uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Düzce Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen 18 . 9 . 1969 tarih ve esas 967/136, karar 969/87 sayılı hüküm, Yargıtay 
1 nci Ceza Dairesinin 27 . 1 . 1970 gün ve esas 969/3519, karar 1970/271 sayılı ilâmı ile kesinleş-



— a — 
miş l)u&iî?.ftaı bu işe. ıajt. dosya, Başbakanlığın 3Q . 3 . 1970 tarih ve 5/4-3014 sayılı tezkeresine 
ekli olarak 1 . 4 . 1970 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle tetkik edilip müzakere olundu. 

Mahkeme ilâmında da tafsijen yazılı olduğu üzere sanık Hacı Ahmet Tonya'nın 24 . 7 . 1966 
tarihinde Hatice Kardtiz'ü boğarak öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzea, 
Anayasanın. 64 nail maddesi gereğince sanık Hacı: Ahmet Tonya hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine mütedair üisik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 27 . 2 . 1971 tarihinde ka-
raj verilmiştir, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
lur. 

Adalet 
Komisyonu Başkanı Eapor sözcüsü Kâtip 

İstanbul Erzurum 
1. H. Tekinel S. Erverdi 

saygiyle sunu-

Antalya 
# . A. Gülcşn, 

Kars 
1. H. Alaca 

Diyarbakır 
B. EğilU 

Kırklareli 
M. Atagün 

iSinop 
H. Biçer 

İçel 
M. Arikan 

Malatya 
Söz hakkım saklıdır 

M. Kaftan ' 

ONTT TRKUFT 

Sivas 
T. Koraltan 

İçel 
Söz hakkım saklıdır 

T. Özgüner 

Konya 
M. K. tmer 

Hacı Ahmet Tonya haMandaM ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

aV£APDE. I. — (Yargıtay 1 nei öeza Dairesi-
nüin 27 . İ ,. 1970 gün ve esas 1969/3519, karar 
1970/271 sayılı âlâmı ile kesinleşen, Düzce Ağır 
Ceza Mahkemesinin 18 . 9 . 1969 gün ve esas 
1067/136, fcarar 1969/87 sayılı Hükmü ile T.C.K. 
num 450/9 delaletiyle aynı maddenin son fık
rası uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş. 
bulunan, sicil nüfusta Düzcenin Gölyaka Buca
ğının Hacışüleymajnbeıy. köyü haaıe 106/2, cilt 
19 ve sayfa 60 da kayıtlı Mehmet Ali oğlu Şe-
rife'den doğma 1 . 8 . 1330 doğumlu Hacı Ah
met Tonya hakkındaki işbu ölüm cezasının ye>-
rine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. ı— Bu kanun yayımı (tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MİLDDE 3„ 
yüjrötfe.. 

Bu 'kanunu. 44&tot Bakanı 

m») ı . u H M i .ıı >.«ı ı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 301) 



Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı 
Şabanoğlu Hatice'den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet 

Balıkçı'mn, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /258) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 4 . 1970 

özlük ve Yazı İşleri : 6/4 - 3678 
Konu : ölüm «ezasına hükümlü Ahmet Balıkçı 
hakkındaki dosyanın gönderildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aynı sebep ve saik altında Akif Dadak, Arif Dadak ve Cemile Dadak'ı taammüden öldürmek 
ve ikiz kardeşi Fatma Dadak'ı aynı sebep ve saik ile taammüden öldürmeye tam derecede teşeb
büsten ve ruhsatsız silâh taşımaktan sanık, Bartın İlçesi Tuzcular köyü hane 15, cilt 19, sayfa 82 
de kayıtlı Şaban oğlu Haticeden doğma Şubat 1946 'Bartın doğumlu Ahmet Balıkçı'mn ölüm ce
zasına içarptınknası ıhakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine. ve son
raki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 15 . 4 . 1970 tarihli ve 14081 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 27 . 1 . 1970 gün ve Esas : 1969/1372 Karar : 1970/272 sa
yılı ilâmiyle bu i§e ilişkin mahkûmiyet dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuş
tur. 

ıGıeneğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Müllet Meclisi 
Adalet Komisyonu 2.3. 1971 
Esas No. : 3/258 

Karar No. :36 

Yüksek Başkanlığa 

19 :. 7 . 1968 tarihinde aynı sebep ve saik altında Akif Dadak, Arif Dadak ve Cemile Da
dak'ı taammüden öldürmek ve kızkardeşi Fatma Dadak'ı aynı sebep ve saik ille taammüden öl
dürmeye itam derecede teşebbüsten sanık Bartın İlçesi Tuzcular köyü hane 15, cilt 19 ve sayfa 
32 de nüfus siciline kayıtlı Şaban oğlu, Haticeden doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet Ba-
lıkçı'nın hareketine uyan T. C. K. nun 450/4 - 5 uyarınca ölüm cezasına mahkûmiyetine dair 
Bartın Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.2.1969 tarih ve esas 1968/92, karar 1969/9 sayılı hük
mü, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 27 . 1 . 1970 gün ve esas 1969/1372, karar 1970/272 sayılı ilâ
mı ile kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 21 . 4 . 1970 tarih ve 5/4 - 3678 
sayılı tezkeresine ekli olarak 27 . 4 . 1970 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle tetkik edilip 
müzakere olumdu. 
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Mahkeme ilâmında d a (taMlen yazılı (olduğu üzere sanık Ahmet Balikçı'ının 19 . 7 . 1968 tari

hinde Akif Dadak, Arif Dadak ve Cemile Dadak'ı taammüden öldürmek ve kızkardeşi Fatma 
Dadak'ı aynı sebep ve saik. ile taammüden öldürmeye tam derecede teşebbüste bulunmak suçlarını 
işlemiş olduğu anlaşılmış bulunduğumdan, Komisyonumuzca, Anayasamın 64 ncü maddesi gere
ğince ısanık Ahmet Balıkçı hakkımdaiki ölüm cezasının yerine getıirlmesiıne mütedair ilişik ka
nun (teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 27 . 2 . 1971 tarihinde karar verilmiştir. 

ıGenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sayıgıiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor sözcüsü 
İstanbul 

1. Hakkı Tehinel 

Antalya 
H. AU Oülcan 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

İçel 
M. Ankan 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kâltip 
Sinop 

H. Biçer 

Erzurum, 
S. Erverdi 

'Malatya 
Söz hakkım saklıdır 

M. Kaftan 

Sivas 
T. Koraîtan 

İçel 
Söz hakkım saklıdır 

T. özgüıner 
Konya 
K. tmer 

MİLLET MECLİSİ 
ADALET KOMİSYONU TEKLİFİ 

Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nei Ceza Dairesi
nin 27 . 1 . 1970 gün ve esas 1969/1372, karar 
1970/272 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Bartın Ağır 
Ceza Mahkemesinin 14 . 2 . 1969 gün ve esas 
1968/92, karar 1969/9 sayılı hükmü ile T. C. 
Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta 
Bartın ilçesi, Tuzcular köyü, hane 15, cilt 19 ve 
sayfa 32 de kayıtlı Şaban oğlu Hatice'den doğma 
Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet Balıkçı hak
kındaki iş bu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar .verilmiştir. 

MADDE 2. • 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
rütür. 

- (Bu kanun yayımj tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

M, Meclisi (S. Sayısı : 302) 



Böaam : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ & Sâtffâ r 

Kastamonu iline bağlı Taşköprü iîçesfriîh Çoroğlu toyu, 13 Kane, 
8 cilt ve 19 sayfa numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin Bulut'un ölüm ceza

sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3 /280) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 5 . 1970 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4-4876 
Konu : ÖKim cezasına hükümlü Hüseyin Bulut 
hakkındaki mahkûmiyet dosyasının sunulduğu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 1 . 7 . 1969 tarihli ve 5/4-6375 sayılı yazımız. 
b) 21 . 1 . 1970 tarihli ve 891-4040 sayılı yazınız. 
Şakir Yıldırım ile Yusuf Yıldırım'ı aynı kasıt altift'da taammüden öldürmekten sanık, Kastamonu 

iline bağlı Taşköprü ilçesinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa numarasında nüfusa kayıtlı 
İbrahim oğlu, Hikmet'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin Bulut'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni 
muamelenin ifasına dair olup bu kere Adalet Bakanlığının 18 . 5 . 1970 tarihli ve 18571 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 31 . 5 . 1969 tarihli ve esas: 1968/3044, karar: 1969/1695 sa
yılı ilâmiyle bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası, dizi pusla'siyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

A'dalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 2 . 3 . 1971 
Esas No. i 3/280 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

21 . 8 . 1966 tarihinde Şakir Yıldırım ile Yusuf Yıldırım'ı aynı kasıt altında ttaammülden öldürmek
ten sanık, Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesinin Çoroğlu köyü, hane 13, cilt 8 ve sayfa 19 da 
nüfus siciline kayıtlı İbrahim oğlu, Hikmet'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin Bulut'un 
hareketine uyan T. C. Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine da 
ir Kastamonu Ağır-Ceza Mahkemesinden verilen 24 . 9 . 1968 tarih ve esas 966/206, karar 
968/191 sayılı hüküm, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 31 . 5 . 1969 gün ve esas 1969/3044 karar 
969/1695 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 26 . 5 . 1970 tarih 
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ve 5/4-4876 sayılı tezkeresine ekli olarak 28 . 5 . 1970 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmekle 
tetkik edilip müzakere olundu. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere sanık Hüseyin Bulut'un 21 . 8 . 1966 tari
hinde Şaikir Yıldırım ile Yusuf Yıldırun'ı taammüden öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komis
yonumuzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince sanık Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Yüce Meclise sunulmasına 27 . 2 . 1971 tarihin
de karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu Raporda Sözcü 
İstanbul İçel 

1. H. Tekinel Söz hakkım saklıdır 
. T. Özgüner 

Kâtip 
Sinop , 

H. Biçer 
Sivas 

T. Komitan 

Antalya 
II. A. Oülcan 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

Erzurum 
S. Erverdi 

İçel 
M. Artkan 

Kars 
1. H. Alaca 

Kırlareli 
M. Atagün 

Malatya 
Söz hakkım saklıdır 

M. Kaftan 

Konya 
K. îmer 

MİLLET MECLİSİ 
ADALET KOMİSYONU TEKLİFİ 

Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nei Ceza Dairesi
nin 31 . 5 . 1969 gün ve esas 968/3044, karar 
969/1695 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Kastamonu 
Ağır Ceza Mahkemesinin 24 . 9 . 1968 gün ve 
esas 966/206 karar 968/191 sayılı hükmü ile 
T. C. Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil 
nüfusta Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi
nin Çoroğlu köyü, hane 13, cilt 8 ve sayfa 19 da 
kayıtlı İbrahim oğlu Hikmet'ten doğma 1.7.1948 
doğumlu Hüseyin Bulut hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

^ • B » 

M. Meclisi (.J. Sayısı : 303) 



Dönem 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Toplantı : 2 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi M. Halûk Berkol ve İstan
bul milletvekili Orhan Cemal Fer soy'un, ekspres yollar ve İstanbul 
çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 nolu Geçici Komisyon ra

poru (2 /385) 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ekspres yollar ve İstanbul Çevre yolu Projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında
ki kanun teklifimizi ve gerekçesini ilişikte takdim ediyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 23 Temmuz 1970 

İstanbul Senatörü İstanbul Milletvekili 
M. Halûk Berkol Orhan Cemal Fersoy 

G E R E K Ç E 

İstanbul Boğazı çevre yolları ile ekspres yolların yapılması plân icabı kararlaştırılmış bulun
maktadır. Memleketimiz için her bakımdan ve özellikle 'ekonomik yararlar bakımından hayati 
önem. taşıyan İstanbul Boğazı çevre yollarının biran evvel yapılmasını ye zamanında halkın hizme
tine arz edilmesini sağlamak maksadiyle hazırlanan hu kanun teklifinde, yol proje sahasına giren 
ve tasfiyesi zorunlu bulunan gecekondu sakinlerinin açıkta bırakılmaması ve mağduriyetlerine 
meydan verilmemesi düşüncesi önplânda yer almıştır. 

Tasfiye edilecek 'gecekonduların yerin© mümkün olan süratle ve en kısa bir zamanda yeni mes
ken ve altyapı tesisleri inşa etmek bu meskenleri hak sahiplerine tevzi ve tahsis etmek için gerek 
deprem ve gerekse sair tabiî âfetlerle yıkılan köy ve kasabaları yeniden inşa etmekle çok yüklü 
ve geniş bir faaliyet programı içinde bulunan İmar ve İskân Bakanlığının esas görevleri meyanın-
da bulunmakla beraber genel gecekondu konusundan ayrı ve takibedilen maksada uygun olarak 
özel bir kanun konusu yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

İşin büyük önemi ve müstaceliyeti1 göz önünde tutularak ekspres yollar ve İstanbul çevre yo
lu projesi sahasına giren gecekonduların kamulaştırılması, kaldırılması ve bunların yerine altyapı 
tesisleri ile birlikte yeniden bina inşa ve tahsisi görevinin, sözü geçen çevre yollarını yapmakla 
görevli bulunan, büyük teknik güce sahip, imkânları geniş ve inşaat konusunda en yetkili Bakan
lık olan Bayındırlık Bakanlığınca yapılmasının sağlıyacağı faydalar sonsuzdur. 

Bu konuda ayrıca Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığına yardımcı olarak bu görevi 
yaparken tasfiye edilecek gecekonduların yerine süratle yeUüerini inşa edecek ve maliyetleri ile 
birlikte İmar ve İskân Bakanlığına devredilecek Jr. Böylece tasfiye edilecek gecekonduların işgal 
etmiş bulundukları sahadan geçecek çevre yollarının inşası da imkân dâhiline girecektir. Aksi 
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takdirde plân gereğince yapünı kararlaştırılmış bulunan İstanbul Boğazı çevre yolları ile olcspros 
yollafin gecikmesi, iç ve dış ödemeler bakımından gayrdmelhuz mahzurlar ve külfetler doğurması 
ihtimali de göz önünde tutularak bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Teklif eden 
İstanbul Senatörü 

Al. Halûk ÎZerkol 

Teklif eden 
İstanbul Milletvekili 
Orhan Cemal Fersoy 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. 2/385 

Karar No. 2 

Yüksek fiaşıkanlığ-a 

27 . 4 . 1971 

Cumihııriyeit Senatosu İstanbul Üymİ M. Halûk Berkol ve İstanbul Milieltvefcili Orhan Cemal 
Fersoy'un, Ekspres yollılar ve İstanbul Çetvreyolu projesi saibaisımdaM gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda teltkak ve müzakere 
edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Kamfeyıonumuzca da uygun mütalâa edilerek, Teklif, 
kanun başlığı ve maddeler üzerinde yapılan değişikliMerle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyonu Başkama Sözcü 
Kastamonu Burdur 
Ö. Deniz N. Tavuzkan 

Diyarbakır Erzurum 
S. Savcı N. Gacıroğlu 

İçel Samsun 
M. Arıkan Söz hakkım mahfuz 

İmzada bulunamadı / . Kılıç 

Kâtip 
Buma 

N. Atlı 

Erzurum 
S. Araş 

Tokat 
ÎR. önder 

İmzada: butaıtamıafclı 

Artvin 
M. Uona 

Giresun 
H. İ p * 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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C. S. İSTANBUL ÜYESİ M. HALÛK BERKOL 
VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ORHAN 

CEMAL FERSOY'UN TEKLİFİ 

Ekspres Yollar ve istanbul çevreyolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — lEkspres yollar ve İstanbul 
çevre yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı 
Geeeikondu Kanununun kapsamına giren veya 
girmiyen gecekonduların tasfiyesi için sözü ge
çen kanunun ilgili hükümlerini uygulamaya 
(Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Gerekli giderler Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümünden 
yapılacak aikDarma ile sağlanır. 

İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin 2 nci fıkrası uygula
nır. 

MADDE 3. — Bayındırlık (Bakanlığı, bu 
kanuna göre yaptığı konut ve alt yapı tesisleri
ni, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis 
edilmek üzere, lm,ar ve İskân Bakanlığına dev
reder. 

Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının vereceği 
listeye öncelik tanınır.. 

İmar ve tlskân Bakanlığı, borçlandırmayı 
ve diğer işlemleri kendi usullerine göre yürü
tür. 

•MADDE 4. •— Birinci maddenin kapsamı 
içindeki hak sahiplerinden evini kendi yapmak 
üzere arsa veya kredi almak istiyenler için, 
T. C. (Emlâk Kredi Bankasında, Bayındırlık Ba
kanlığı ladma bir fon tesis edilir. T. C. (Emlâk 
Kredi Bankası, Bayındırlık Bakanlığının izni 
ile, bu fondan yapılacak ödemeleri 775 sayılı 
iGecekondu Kanununun 15 nci 'maddesinde bah
si geçen usullere ve yönetmeliğe göre yürütür. 

Bu işlemler de 3 ncü madde hükümlerine 
göre İmar ve İskân Bakanlığına devredilir. 

GEÇtöl KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

istanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun. 

MADDE 1. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı 
Kanunun kapsamına giren veya girmiyen ve 
23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözü geçen kanu
nun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Gerekli giderler Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümlerin
den (Kamulaştırma ve satmalına tertipleri dâ
hil) tefrik edilerek bütçe Mamurdan gereğince 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel tertiple
rine intikal ettirilecek ödeneklerle sağlanır. 

İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin ikinci fıkrası uygu
lanın 

MADDE 3. — Blaymdırlık Bakanlığı bu ka
nuna göre yaptığı konut ve alt yapı tesisleri
ni, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis 
edilmek üzere, tmar ve İskân Bakanlığına dev
reder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının vere
ceği listedeki sıra uygulanır. İmar ve îskân 
Bakanlığı, borçlandırmayı ve diğer işlemleri 
kendi usullerine göre yürütür. 

MADDE 4. — Birinci maddenin kapsamı 
içindeki hak sahiplerinden evini kendi yapmak' 
üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler için, 
T. C. Emlâk Kredi Bankasında, 775 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş 
olan fondan ayrılacak veya Karayolları Genel 
Müdürlüğünce bütçenin 2 nci m,addede belirti
len tertiplerinden bankaya yatırılacak paralar
la Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon tesis 
edilir. T. IC. Emlâk Kredi Bankası, Bayındırlık 
Bakanlığının izni ile, bu fondan yapılacak öde
meleri, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 15 nci 
maddesinde bahsi geçen usullere ve yönetme
liğe göre yürütür. Bu işlemlerde 3 ncü madde 
hükümlerine göre İmar ve İskân Bakanlığına 
devredilir.. 
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(Teklif) 

MADDE 5. — Diğer kanunlardaki bu kanu
na aykırı hükümler uygulanmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7 .— Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

• • * • 
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Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 Sayılı 8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 Sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /436) 

T. C. 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5 . 2 . 1971 

Sayı : 71 -1132/1481 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 3 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştmlan «24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8 . 6 . 1969 
tarih ve 7384 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile 
eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yüksek öğrenim çağında lolan, oırtıaöğrertamiıni tamamlamış çok sayıda gencin plân hedeflerine 
uygun olarak okuma imkânlarını artırmak ve yüksek öğretim şartlarını yaratmak Bakanlığımızın 
üzerinde önemle durduğu konulardandır. 

Kalkınma plânlarımızın istihdam ve insangücü projeksiyonları yönünden yüksek öğrenim gör
müş vasıflı eleman yetiştirilmesine ilişkin taleplerini mevcut öğretim kurumlarımız karşüıyamamak-
ta olduğundan yeni yeni müesseseler açmak zorunluğundayız. 

a) Memleketimizde, iktisadi', ticari ve endüstriyet faaliyetlerle ilgili tesisler son yıllarda önem
li gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır. 

Bütün bu faaliyetlerin gelişmesine paralel olarak yeterli ve vasıflı insangücü talepleri de süratle 
artmakta, yüksek seviyede sevk ve idare personeli yetiştiren öğretim kurumlarına ihtiyaç duyul
maktadır. Bu alanda eleman yetiştirmek için Bakanlığımız yeni bir iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisinin kurulmasında ve bunun Marmara Bölgesinde olmasında fayda mülâhaza etmiştir. Konu 
7334 sayılı Kanuna göre Akademilerarası kurula götürülmüş, bu Akademinin Bursa'da faaliyete 
geçirilmesi kararlaştırılmış ve görevlendirilecek öğretim üyeleri seçilmiştir. 

Bursa iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin kuruluşu için ihtiyaç duyulan kadrolar 1 nci 
maddede gösterilmiş bulunmaktadır. 

b) 1169 sayılı Kanunla bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliği haiz eğitim, öğretim ve araştırma 
yapan yüksek dereceli akademik kurumlar haline gelen iktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine bağ
lı yüksek dereceli öğretim, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve icabında mevcut kurumları 
akademilere bağlamak imkânının verilmesinde zaruret görülmektedir. 

Bu sebeple 7334 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasında değişiklik yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Maddelerin gerekçeleri : 
Madde 1. — Bursa'da faaliyete geçecek olan iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin kuruluş 

kadrolarını göstermektedir. 
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Madde 2. —• Bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliği haiz eğitim, öğretim ve araştırma yapan yüksek 
dereceli akademik kurumlar olan İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine yüksek dereceli öğretim, 
eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve icabında mevcut bulunanları akademilere bağlamak im
kânının verilmesi ile ilgilidir. 

Madde 3. — ve 4. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/436 
Karar No. : 14 

12 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

IBaıştoaniliiğınnz *awaifmıdlan Kamlisiyonuımulza tevdliı Ibuyurullain 124 . 12 . 1970 Itaınüh ve 1'2S'5 sayılı, 
8 . '6 . T9Ö9 tlarih ve '73134 sayıl1! kanunlarda değişliktik yapılması Ihakkunöa Ikanıun tasarısı, ilgili 
HüMimıet tıemısilcilierindaı ılştirıaMyle teltokük ve müzakere edildi. \ 

'Tasarınım tümiü üizerimde yapılan ıgiöriülşımıeillerdeıı sonuna, Komisyoıııurrruızea ıOİu<mlu karşılaman ta
ranmam 'maddeleri ive efe 'ceHjVeffie'riiyıle Iberralbıer laynien ıfealbulüne ıkıarar verilmiştir. 

öniöelk ve ivedillliıkıle .glörüşüıllmlek ıtiememmisiyle Bllân Komisyonuınıa tevdi eidlülmek üzere Yüksek 
Başkanlığa ısumuto-. 

Bıaşkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

İçel 
Ç. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

îSiö'zıeü 
Konya 

5ı. Ergun 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Konya 
Söz hakkım mahfuz. 

İM. Üstündağ 
Rize 

H. B. Albayrak 

Kâtip 
Tunceli 

Söz hakkıım ımiahfuz. 
H. Yenipınar 

Çorum 
K. Demirer 

Uşak 
F. TJğrasızoğlu 

Aımasya 
S. Aygün 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

Gaziantep 
M. Kılıç 
Trabzon 

Söz hakikim saklıdır 
M. Arslantürk 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/436 
Kareır No. : 81 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1971 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale Duyurulan 24 . 2 . 1970 tarih ve 12«!5 sayılı 8 . G . 1959 
tarih ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı Millî Eğitim ve Ma
liye bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

Memleketimizde iktisadi, ticari ve endüstri alanındaki tesisler son. yıllarda önemdi gelişme
ler kaydetmiş bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin neticesine parclel olarak yüksek seviyede sevk 
ve idare personeli yetiştiren öğretim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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G-erek^edle de MMnilJdiği ıgiibi 'Maranjama Bölgesinin durumu göz önüne alınarak 7334 sayılı Kanu
na göre Bursa'da İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi açılması kararlaştırılmış, öğretim üyeleri 
de görevlendirilerek faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

1169 sayılı Kanunla bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliği haiz eğitim öğretim ve araştırma yapan 
yüksek derecelli akademik kurumlar haline gelen Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
lüzumlu kadroların verilmesini öngören tasarı üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp cetvellerlyle be
raber aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İzmir 
4. İV. Erdem 

Manisa 
H. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

A. 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danı§man 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
İV. Bayar 

Trabzon 
B. Uzuner 

Ankara 
H. Balan 

İzmir 
M. Akan 

Malatya 
H. Gökçe 

Tokat 
t. 11. Balcı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '314) 



- 4 — 

Hükümetin Teklifi 

24 .2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 
8.6. 1959 tarih ve 7334 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. İlişik J 
sayılı cetvellerde gösterilen 
kadrolar, 24 . 2 . 1970 tarih ve. 
1235 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kadro Ka
nununa bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellere «Bursa İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi» baslığı 
altında eklenmiştir. 

MADDE 2. — 7334 sayılı 
Kanunun 5 ııci maddesinin (a) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. —• a) Akademi
de bölüm, kürsü, enstitü kur
mak ve Akademiliye bağlı yük
sek dereceli öğretini, eğitim ve 
araştırma kurumlan açmak, bu 
kurumları birleştirmek, kaldır
mak veya mevcut kurumları 
Akademiye bağlamak ve sair 
her türlü akademik çalışmalar
la ilgili hususlar hakkında ka
rar vermek.» 

- MADDE 3. —• Bu kanun ya
yımı 'tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

3 . 2 . 1971 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 

/ / . Dinçer 
Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 
8.6. 1959 tarih ve 7334 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDİ] 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmişti!)'. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Plân. Komisyonunun 
değiştirişi 

24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 
8.6. 1959 tarih ve 7334 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Baltanı 
/ / . Menleşeoğlu 
Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 
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Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
iV. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
77. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

D. Görevim adı 

Hükümet teklifine bağlı cetveller 

Bursa îktisadi ve Ticari Kimler Akademisi 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Ayılık D. Göreıviln adı 

A) Öğretim Üyesi 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
e » 

5 Doçent 
6 » 

2 
2 
2 
3 
4 
4 

3 
3 

2 000 
1 750 
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B) Öğrettim Yardımcıları 
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(2) ©AYILI CETVEL 

Akademi Balkanı 
Başkam Yandımlcısı 

1 
3 

400 
300 

Enstitü Müdürü 
Dâiboratıuıvtar Şefi 

2 
1 

300 
300 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetveller 

CETVELLER 
Tasanya toağlı f i ) vie (12) ısayıilı cetveller ay

nen ifealbml eldifoaiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetveller 

CETVELLER 
Tasarıya bağılı (1) ve f2) ısayıilı cetlvelier ay-

men ıkalbuO. edütailşıtir. 
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Dönem : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

5246 Sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Ka
nununa ek kanun tasarısı ve'Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 

raporları (1 /417) 

T.C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1091/618 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitin\ Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 30 . 12 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

: • Gemi inşaat Fakültesi : 
- -. Gemi inşaatı Türkiye'de en eski bir endüstri koludur. Bununla beraber Osmanlı Devletinin son 

,,imanlarında ihmale. uğrayan bu endüstri 1 nci Dünya Savaşından sonra tamamen ölmüştür. Tür
kiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sorara münferült ve bâzı başarılı teşebbüslerle canlanmaya 
başlıyan gemi inşaatı 1954 yılında âni bir gelişmıe göstermişse de bu sürekli olmamıştır. 1962 yı
lından sonra daha modern ve teknik bir anlamda gelişme içine girmiş bulunmaktayız. 

Teknik Üniversite Gemi B'ölülmü mezunlarının büyük etkM ile de kalkınma plânlarında gemi 
, endüstrisine öncelik tanınmış olup bunun yeni gelişmede payı önemlidir. .1960 yılından evvel sene
de birkaç geminin inşa «dilmesi hâdise olarak kabul edilmesine mukabil 1963 - 1968 yılları arasın-
th yalnız sivil sektör tersanelerinde 45 aded 500 - 1 000 tonluk yük gemileri ve tanker, 6 aded 
araba gemisi, 20 çıkarma gemisi inşa edilmiş ve halen 12 500 ve 2 400 tonluk birer tanker ve 
Truva ferisinin bir eşi, 8, aded araba ferisi, 1 000 tonluk 14 gemi inşa halinde bulunmaktadır. 

Kalkınma plânına göre kamu sektörünce kurulması plânlanmış büyük bir tersane yanında, 
özetb sektör için 3 - 4aded orta büyüklükte tersane yeri ayrılmak üzeredir. Bu yerlerin iltihakı ile 
gemi endüstrisinin yeni bir hamle içine gireceği anlaşılır. 

'Plânlama çalışmalarından elde olunan sonuçlara göre gemi 'endüstrisi ve yan müesseselerin 
(sivil kamu - özel), askerî tersaneler, gemi işletme müesseseleri, kontrol müesseseleri (Ulaştırma 
Bakanlığı Sörvçy. Kurulları. - Mas müesseseleri, - müşavir mühendislik büroları - araştırma ve öğ
retim müesseseleri (Teknik Üniversite Gemi inşaatı Bölümü - Gemi Endüstrisi Enstitüsü - Teknik 

,. Okulu gemi Makinaları Bölümü - Deniz Harb Okulu - Yüksek Denizcilik Okulu gibi) 1972 yılnı-
, djaki, gem'i. inşaatı (ve gemil makinalari') mühendisine ihtiyacı, mevcuda ilâve olarak 70 - 85 mik-
taınndadır. 
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1977 sien esine kadar projeksiyon 150 - 180 dir. Bu ihtiyacın bugünkü ıtempıo ile karşılanması 

ekteki gibi tahmin olunmaktadır. 
'Tahminî mezun Yıldız Teknik 

sayısı : (I. T. Ü.) yılda Okullu '(yılda) 
Yıl iGeımi İnş. ve Gemi Mak. Gemi ımakinaları 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 - 1977 

3 
8 
10 
15 
20 

'(25-3Ö) 

, , 
2 
3 
4 
'5 

(:5 -10) 
Gemi inşaatının gelişımesi göz önünde tutulacak gelini inşaatı mühendislerine olan ihtiyacın 

büyümekte olduğu ıgöırülmıelktedir. Geımi İnşaatı Mühendisliği (Geımi İnşaatı ve 'Gemi Makimaları 
muühoınidisleıri) ollar ak tarif edilmektedir. 

Ayrıca, bu endüstri kolunda hütün dünyada Çok hızlı ^gelişen teknolojiye ayak uyduırtaak için 
araştırmaya Ibüyülk bir ağırlık verilmesi zorunlu1 ur. 

'Gemi İnşaatı Mühendisliğinin özielliği, yabancı 'mamlekeitllcrdeki benzeri Geımi İnşaatı Mühen
disliği öğretimi yapan ımüesseıselerin [kuruluş şekilleri ve Türkiye Gemi İE-ndüsltrJsİiınin talebetttiği 
ve edeceği araştırma, danışıma, yetişkin inısangüoü taleplerinin gelişme temayülü ıgemi inşaatı mü
hendisliği öğretûminiiın bugünkü şekilden çok daha faılklı 've müessir bir tarzda yürütülmesini ica-
betltirmektedir. Bu ısebeple bir Gemi İnşaatı Fakültesinin kurulmasının 'bu yolda >en uygun bir 
çözüm getireceği düşünülmüştür. 

Şöyle kli: 
a) Halen t. T. Ü. delki gemi inşaatı öğretimi Makina Fakültesinin bünyesi içlinde yapılmak

tadır. Geımi inşaatı mühendisliğinin, maMına mühendisliği ile ilişkisi endir^ekt olup konstrüksiyon 
bakımından inşaat 'mühendisliğine yerleştirme dizayn (bakımından ımimarlığa daha yakın 'bulun
maktadır. Bununla 'beraber, genel olarak tarihî 'gelişmesi bakımından da görüleceği 'gibi müstakil 
bir mühendislik fıormasyomu istiyen bir koldur. Nitekim, Türkiye'de meslek odaları kurulurken 
gemi mühendisliğinin (Gemi inşaatı ve gemi makiınalarının) ımlüsltakil bir mühendislik kıolu oldu
ğu düşünülerek ayrı bir (Geımi •Mühendisleri Odası) kurulmuştur. 

b) Yabancı memleketlerde gemi inşaatı mühendisliği öğretimi diğer mühendislik (kollarından 
müstakil olanak yapılmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde gemli inşaatı öğnetimi üniversitelerin müstakil (ıdepartment) 
larında veya hiçbir üniversiteye bağlı olmıyan enstitülerde yapılmaktadır. 

Massaclhusetts Insltitüte of Techno'lo'gy, Michi'jan Üniversitesi, California Üniversitesinde gemi 
inşaatı deporitmuentleıri mevcuttur. Weibb Instituite 'of Naval Ar'chitlecture New - York Devlet Üni
versitesine bağlı müstakil bir enstitüdür. Bunlar 'genellikle bizdeki fakültelere tekabül etmekte-
dir. 

Fransa'da gemi inşaatı müstakil bir okulda ('Koolo Nationale Superieune du 'Gemde Maritime) 
de yapılmaktadır. 

Rusya'da bir fakülteden de geniş enstitüler gemii inşaatı öğretimi ile meşguldür. Meselâ Le-
ningrat Gemi İnşaatı Enstitüsü yüzlere© öğrencisi olan bir müessesedir. 

Almıaınıya'da Hamlbung'ta Üniversiteye bağlı müstakil ((Institult für Schiffbau) gemi inşa mü
hendisi yatiştiiıtımektedir. 

Rostoek Üniversitesinde (ıSchiffibau Techniscthe Fakültaet) bizdeki kürsülere muadil 18 enstitü
den kurulu bir fakülte olup gemi inşaatı, gemi maklnaları inşaatı ve gemi elektriği mühendislerini 
yetiştirmektedir, 

Millet Mec&i ('S. iSayısı : 317) 
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c) Üniversiteler Karanumda bölümün hukukî hüviyeti 'olmadığından Gemi İnşaatı öğretimi 

Mafcina Fakültesi içinde bulunduğu sürece bölümün mühendis yeıtişıtiirmıe ve araştırma hızı isteni
len bir seviyeye erişmeye imlkân Ibulamıyaeaktır. 

özellikle gelişime için zaruri bütçe imkânları, yer talepleri, lâbopaituvar ihtiyaçları, Makkııa 
Fakültesinin genel imkânları içinde mütalâa edildiğinden devamlı olarak lâiboratuvar çalışmaların
da ve diğer akademik faaliyetlerde duraklamalar 'görülmektedir. 

-Gemi inşaatı tekniği üzerinde 1 nci Dünya Savaşımın ve 2 nci Dünya 'Savaşının etkileri çok 
kuvvetli olmuştur. Buıgünün gemi inşaatçısı gemi teknolojik gelişmelerini çok yakından takilbet-
mek ve uygulamak zorundadır. 

Ge-milerin süratle büyümeleri teknolojik yeni ıgelişlm'elerin. uygulanması sayesinde olmuştur. 
Kaynağın kullanılması yeni imkânlar doğurmakla beraber bugünüm; gemi inşaatı mühendisinin ye
ni Itarz eğitilmesini zomoılu kılmıştır. Belirli bir sınıra kadar gemi inşaatında kazanılmış tecrübe
lerden yararlanmak mümkün olmakla beraber, bundan sonra temelli teorik çalışmalar icabeıtmek-
tedir. Bulgun1 dünya gemi inşaatçı memleketlerinde gemi inşaatı mühendislerinin yarattığı eserler 
göz kaımaşıtırıcıdır. Demiz altında 50 milin üstünde hız yapabilen, su üzerine hiç çıkmadan on bin
lerce mil mesafe kaıteden denizaltılar yanında 500 000 bin tonluk tankerlerin inşaaısınıa geçildiğini 
belirtm'efc bir fikir verebilir. 

Binaenaleyh, gemicilik sahasında bu istikamete yönelmenin, aın'cak bu öğretimin, bir fakülte 
bünyesi içerisinde değerlendirilmesi ve taazzuv ettirilm'esiyle mümkün olacağı düşünülmüştür. 

"Üniversiteleır, Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışında bırakıldığından öğretim ve üye 
yardımcıları hakkında ayrı bir Personel Kanunu çıkıncaya kadar bunlar eski personel rejimine 
tabi kalmakta devam edeceklerimden Kuruluş Kanunlarında ve kadrolarında değişiklik yapılması 
gerekmektedir. 

Bunu sağlamak üzere tasarının birimci maddesi ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı, «Gemi 
İnşaatı Fakültesi» için ihtiyaç duyulan kadrolar ihdas edilmekte ve '2 inci maddeısiyile de «Makina 
Fakültesi Sanayi Mühendisliği bölümü» ne ait kadrolar alınmaktadır. 

Kanun tasarısı bu amaçları sağlamak üzere hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 19 . .2 . 1971 

Esas No. : 1/417 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen 5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları kanununa ek kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ince
lendi. 

Türkiye'de gemi inşaatı endüstrisi; Osmanlı Devletinin son zamanlarında ihmale uğrıyan ve 
Türkiye'de en eski bir endüstri kolu olan gemi inşaatı endüstrisi 1 nci Dünya Savaşından sonra 
tamamen ölmüştü. Ancak, T. C. Kuruluşundan sonra bu endüstri münferit de olsa bâzı başarılı 
teşebbüslerle canlanmış ve 1954 yılında hissedilir şekilde bir gelişme göstermiş ise de, bu gelişme 
devamlı olmamıştır. Ancak 1962 yılından bu yana modern ve teknik anlamda yeni gelişmeler içine 
girmiştir. 

Bu gelişmeler içinde İstanbul Teknik Üniversitesinde bu gemi inşaat endüstrisinin Gemi İnşa 
Fakültesi haline gelmesini öngören bu kanun tasarısını Komisyonumuz çok olumlu kabul etmiş ve 
tasarıyı cetvel ve maddeleriyle aynen kabulüne karar vermiştir. 

Millet Meclisi ('S. (Sayısı : Mi) 
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öncelik ve ivedilikle' görüşülmesi temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Sözcü Adıyaman Çankırı 
istanbul Konya Zeki Adıyaman Söz hakkım mahfuzdur. 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı Sezai Ergun N. Çelik Yazıcıoğlu 

Çorum Gaziantep Konya Malatya 
Kemal Demirer Mehmet Kılıç Mustafa Üstündağ İsmail Sengiller 

Uşak Trabzon 
Fahri Uğrasızoğlu Mehmet Arslantürk 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 11 . 5 . 1971 

Esas No: 1/417 
Karar No: 88 

Millet Meclisi Başkanlığına 

TetkiM hususu Komisyonumuza havale buyurulan (5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa, ek kanun tasarısı ve önhavalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonu
nun tasarı ile ilgili raporu) Fakülte Dekanı ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduk
ları oturumda görüşüldü; 

Türkiye'de en «ski bir endüstri kolu olan gemi inşaatı, Osmanlı Devletinin son zamanlarında 
ihmale uğramış, 1 nci Dünya Savaşından sonra tamamen yok olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti
nin kuruluşundan sonra münferit ve bâzı başarılı teşebbüslerle canlanmaya başlıyan gemi inşaa
tı, 1954 yılında âni bir gelişme göstermiş ve fakat bu çaba da sürekli olmamıştır. Ancak 1962 
yılımdan sonra daha modern ve teknik bir anlamda gelişme içline girilmiştir. 

Teknik Üniversite gemi bölümü mezunlarının büyük etkisi ile de kalkınma plânlarında gemi 
endüstrisine öncelik tanınmış olup, bunun yeni gelişmede payı önemlidir. 1960 yılından evvel se
nede birkaç geminin inşa edilmesi hâdise olarak kabul edilmesine mukabil, 1963' - 1968' yılları ara
sında yalnız sivil sektör tersanelerinde 45 aded 500 - 1 000 tonilâtoluk yük gemileri ve tanker, 6 
aded araba vapuru, 20 çıkarma gemisi inşa edilmiş ve halen 12 500 ve 2 400 tonilâtoluk birer 
tanker ve Truva Ferisinin bir eşi, 8 aded araba ferisi, 1 000 tonilâtoluk 14 gemi inşa halinde 
bulunmaktadır. 

Kalkınma Plânına göre kamu sektörünce kurulması plânlanmış büyük bir tersane yanında, özel 
sektör i'çin 3 - 4 orta büyüklükte tersane yeri ayrılmak üzeredir. Bu yerlerin iMhakı ile gemi en
düstrisinin yeni bir hamle içine gireceği anlaşılır. 

Plânlama çalışmalarından elde olunan sonuçlara göre gemi endüstrisi ve yan müesseselerin 
1972 yılındaki gemi inşaatı (ve gemi makamları) mühendisine olan ihtiyacı, mevcuda ilâve olarak 
70 - 85 miktarmdadır. 

1977 senesine kadar projeksiyon 150 - 180 dir. 

Gemi inşaatının gelişmesi göz önünde tutularak gemi inşaatı mühendislerine olan ihtiyacın bü
yümekte olduğu görülmektedir. Gemi inşaatı mühendisliği (G-emi İnşaatı ve Gemi MaMnalan 
Mühendisliği) o'larak tarif 'edilmektedir. 
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Ayrıca:; 'bu 'endüstri kolunda bütün" dünyada' çok' 'hızlı gelişen teknolojiye "ayak"uydurmak için 

araştırmaya büyük1; bir ağırlık verilmesi zorunludur; 
Gemıi İnşaatı Mühendisliğinin' özelliği, yabancı memleketlerdeki 'benzeri gemi .inşaatı mühen

disliği' öğretimi yapan müesseselerin kuruluş şekilleri gemi endüstrisinin! taleibettiği ve edeceği 
araştırma, danışırla yetişkin İnsan gücü taleplerinin gelişme1 temayülü gerili inşaatı nıühehditeliği 
öğretiminin bugünkü' şekilden çok daha farklı fe müessir 'bir tarzda yürütülmelini' icabettirm'ek-
tedir.N Bu sebeple bir Gemi İnşaatı Fakültesinin kurulmasının bu yolda en uygun bir çözüm geti
receği düşünülmüş ve tasarı bu nedenle hazırlanmıştır. 

Gerekçesiindeki rakam ve istatistiklere Minadettirilen geniş Ml'gikir muvacehesinde, - • 
Komisyonumuz tasarıyı ve bağlı cetvellerini aynen 'kabul etmiştir.'' 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine-'arz '-edilmı&k:v>' üzere-Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Ankara'•< 
H. Baban' 

Başkan ve 
Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

H. T. Tofcer 
İmzada îbulunıaımiadı 

Bolu 
H. İ. Cop 

İmzada ibulunam'adı 

İzmir 
M. Akan 

İmaalda bulunamadı 
MJaaıisa 

H. Okçu 

Kâtip 
Erzurum 

R.Danışman 
Ambara 

A. Yaîiçın 
İmaadte bulunamadı 

Diyarbakır 
H. Değer 

İtaızaldfa bulunamadı 

İzimia* 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. 'tmamoğlu' 

Tokat 
//. /. Balcı 

Adıyaman7' 
Y. Z. Yıtaaz 

İmzada ıbulunlamadı 
Ankara • 

C. YottıMh'âiz 
İmzada' bulunamadı 

Biski§ehirl 

M. 1. Angıı 

Kars 
K.Ohyay 

Nligjde • 
M.'N. Çerezci 

Yozgat 
/. Kapısız 

Balıkesir 
C. Bilgihan 

'Hataly" 
H.Özkan 

KastamojMi « 
H. 'Tosyalı 

İmzada bulunamadı 
Samisuın 
/. Kılıç 

Zoögaîdak 
K.̂ NedimSoğlu 

İmzftâa %âratfaınadı 

M&-Meeled- (S. Saylat : 317) 



Hükümetin teklifi 

5246 sayılı İstanbul Teknik 
Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca istanbul Tek
nik Üniversitesinde açılan Ge
mi İnşaatı Fakültesine ait ili
şik (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde yazılı kadrolar, 5246 sa
yılı Kamuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerle eklenmiştir. 

MADDE 2. — 5246 sayılı Ka
nuna bağla (1) sayılı cetvel-
llerin Makina Fakültesi kısmı
na «Sanayi Mühendisliği» adı 
ile yeniden kurulan bölüme ait 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazıla 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

30 . 12 . 1970 
Başbakan 

8. Demirel 
Devlet Bakanı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Babanı V. 
H. Atabeyli 

Adalet B'akanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 
Dışişleri Bakanı 
î. 8. Çağlayangil 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

5246 sayılı İstanbul Teknik 
Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek 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. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakam 
T. Oülez 

Ticaret Bakanı 
O. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
7. A. öikan 

Güm ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
it. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

5246 sayılı İstanbul Teknik 
Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek 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. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
S. Kıhg 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
II. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

Millet Meelfei (S.-Sayısı : «17) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(2) SAYILI CETVEL 

Gemi inşaatı Fakültesi 

Görevin adı Sayı Ücret 

Dekan 210 

D. Görevin çeşidi 

a) Öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

(1) SAYILI CETVEL 

G-emi inşaatı Fakültesi 

Ayhk 
Sayı tutarı 

h) 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

Öğretim yardımcıları 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 

4 
4 
4 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800-

800 
700 
600 

D. 

4 
6 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

Uzman 
» 

1 1 250 
1 950 

Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümü 

a) Öğretim üyeleri : 
1 
2 
5 
6 

7 
8 
6 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

b) 
Asistan 

» 
Uzman 

Öğretim yardımcıları 

2 
2 
2 
2 

4 
4 
2 

2 000 
1 750 
1 100 

950 

800 
700 
950 

Millî Eğitim Komisyonu değiştiricine bağlı 
Cetveller 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonu değiştiricine bağlı 
Cetveller 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nan kabul edilmiştir. 

<»» 

Millet Mec&i (!S. Sayısı : '317) 




