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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından birle
şime 1 saat ara verildi. 

İkinci Oturum 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi 
Koçaş, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan dip
lomatik ilişkiler konusunda önceki birleşimde 
yaptığı konuşma üzerine ileri sürülen ve radyo 
ve basında yayınlanan görüşlere dair gündem 
dışı bir demeçte bulundu ve A. P. Grup Baş-
kanvekili Orhan Dengiz, M. G. P. Genel Baş
kanı Turhan Feyzioğlu, A. P. Genel Başkanı 
Süleyman Demirel ve C. H. P. Grup Başkanve-

kili Necdet Uğur da bu konu hakkında grupla
rının görüşlerini belirttiler. 

Boğaziçi 'Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı
nın birinci ve ikinci maddesi kabul olundu. 
üçüncü maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

11 . 8 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,02 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Durakoğlu 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

Tezkere 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan, Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas ve İs
parta Milletvekili Hüsamettin Akmumcu'nun 

II — GELEN KÂĞITLAR 

yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/612) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

•>•-<« 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 146 ncı Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır, sayın üyelerin dikkat etmele
rini rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in, sa
nayi hammaddelerine yapılan zamlar konusunda
ki demeci ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Atilâ Karaosmanoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Oniki sayın üye gündem dışı 
konuşma talebinde bulunmuştur. Önümüzdeki 
birleşimlerde de bir kısmını karşılamak üzere, 
bugün yalnız dört sayın üyeye söz vereceğim. 

tik söz, sanayi hammaddelerine yapılan zam
lar hakkında Aydın Milletvekili Sayın îsmet 
ıSezgin'indir. Buyurun Sayın Sezgin. 

ÎSMET SEZGÎN (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Hükümet dört aydan bu yana pek çok İkti
sadi Devlet Teşekkülünün mal ve hizmetlerine 
belirli oranlarda zam yaptı. Radyo ve televizyon 
alıcılarından alınacak yıllık ruhsat han;! arının 
yüzde yüz artişiyle başlıyan zamlar, PTT hiz
met ve ücretlerine yapılan ve yine yüzde yüzü 
bulan zamlar izledi ve bundan sonra çorap sö
küğü gibi devam etti. 

Zam furyası, tekel maddelerinden sonra, sı-
rasiyle, elektriğe, kömüre, çimentoya, akarya
kıta da geldi. Bunları da demir - çelik mamul
lerine ve kâğıda yapılan zamlar takibetti. Bun
ların arkasından da tabiativle belediyeler hiz
met ve ücretleri de zam gördü. Bütün bu zam
lara gerekçe olarak da, bu tevekküllerin za
rarla çalıştıkları, Devlet bütçesine her yıl yüz-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim, 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

milyonlarca liralık yük tahmil ettikleri göste
rildi. Bütün bunlara Adalet Partisinin takibet-
tiği ekonomik politikanın sebebolduğu anlatıl
maya çalışıldı. 

Önce ürettikleri mal ve hizmetlere zam ya
pılan kuruluşların 1970 yılındaki durumlarını, 
1971 bütçe gerekçesinden inceliydim. 

Türkiye Elektrik Kurumu 1970 yılında ku
rulduğu cihetle, 1970 yılı Bütçe gerekçesinde 
bu kuruluşun 100 milyon lira civanında kâr ya
pacağı öngörülmektedir. 

Türkiye Çimento Sanayiinin 1970 kârı 
29 600 000 lira. Türkiye Demir Çelik Endüstri
sinin 1970 kârı 132 000 000 lira. Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının 1970 yılı kân 
250 000 000 lira. Selüloz Kâğıt Endüstrisi Ku
rumunun 1970 yılı kân 100 000 000. PTT nin 
kân 120 000 000 liradır. 

Türkiye Kömür İşletmesinin 1970 yılı zararı 
lise 146 400 000 liradır. 

1970 yılı Bütçe rakamlan dahi açıkça gös
termektedir ki, zarar ediyor, finansman açığı 
veriyor, gerekçesiyle mamullerine zam yapılan 
bu kuruluşlar, 1963 yılından beri kârlı durum
da bulunmaktadırlar. Bunlann içerisinde zarar 
eden, yani mal ve hizmetlerine zam yapılıp da 
zarar etmiş tek müessese Türkiye Kömür îşlet-
mesidir. 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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îddda edildiği gibi önceki yıllarda biriken 
zararların ortadan kaldırılması gibi bîr konu 
da bahis konusu değildir. Nitekim, İktisadi 
Devlet Teşekküllerini bir bütün olarak ele alır
sak, bunların 1964 yılından beri kârlı durumda 
bulunduğunu görürüz. 1963 yılında 5 200 000 
lira zarar eden İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
1964 yılında 160 milyon lira kâr, 1967 yılında 
656 milyon lira, 1969 yılında 526 milyon lira 
kâr yapmış ve 1970 yılı kân da 1 027 000 000 
lira olarak öngörülmektedir; yine 1970 yılı büt
çe gerekçesinden öğrendiğimize göre. 

Zamların gerçek nedeninin, ucuz ve kolay 
bir yol ile gelir sağlamak olduğu ilk bakışita 
derhal anlaşılıyor. Özellikle bdr kamu kuruluşu
nun mamullerine zam yapılabilmesi, yönetim ve 
Baîr masraflarının kısılması, çalışmalarında ras-
yonalizasyona gidilmesi, prodüktivitelerinin ar
tırılması, üstün teknolojiye yönelinmesi ve mo
dern sevk ve idare gibi unsurların uygulanması 
ve gerçekleştirilmesinden sonra bulunacak ma
liyetlerle ilgilidir. 

Bütün bu tedbirlerin alınması ve uygulan
masından sonra çeşitli giderler ve amortisman
larla oluşan maliyete, makûl, ölçülerle kâ
rın eklenmesi sonucu bulunan satış fi
yatları zararı gerektiriyorsa, o zaman 
zam bahis konusu edilebilir. Böyle bir 
şey yoksa, zam elbette düşünülemez. Kaldı 
ki, bu mal ve hizmetleri üreten devlettir. Dev
let, bir yerde ve özellikle az gelişmiş ülkelerde 
görevini böylelikle yapmakta, refah devletinin 
ödevlerini yerine getirmektedir. 

Yapılan zamların kısaca izahına çalıştığımız 
hususlarla ilgisi bulunmadığına göre, zamları, 
1971 yılı yatırımları için gerekli olan parayı te
darike bağlamak mümkündür sevgili arkadaş
larım. 

Biraz önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir cid
dî tedbire başvurulmadan, bu zamlar bîr bakı
ma kolay ve rahat bir yol ile para bulmak arzu
suna dayanır. Bu yol, bundan sonra da denene
ceğe benziyor. 

Ardı arkası kesilmiyen ve bir süre de kesil-
miyeceğe benziyen bu zamların, ekonominin bü
tün kesimlerinde maliyetleri artıracağı, maliyet 
artışlarının fiyat artışlarına dönüşeceği, haya
tın pahalılasacağı, geçim şartlarının zorlaşaca
ğı, ekonomimizde bir durgunluğun başgöstere-

ceği, zincirin baklalarının böylesine devam edip 
gideceği çok açık bir gerçektir. 

Bir bakıma bütün bunların ve bunların do
ğuracağı sonuçların, ülkemizde uygulanmak is
tendiğini gördüğümüz ekonomik ve sosyal mo
delin tabiî icapları olarak görmenin de mümkün 
olabileceği kanısındayız. 

Bu genel mâruzâtımızdan sonra, temel sana
yi maddelerine yapılan zamlardan söz etmek is
tiyorum. Elektrik, kömür, çimento ve demir -
çelik mamullerine yapılan zamlarla, endüstri
leşmemizin son derece zorlaştırıldığını, bütün 
yükün müstehlikin, vatandaşın sırtına yükletil-
diğini belirtmekte fayda görüyorum. 

Kömürü ele aldığımız zaman durum şudur : 
Taş kömürlerinin depo satış fiyatları Ankara'
da, 18/50 mm. yıkanmış olarak, 290 liradan 505 
liraya, İstanbul depolarında aynı cins kömür 
290 liradan 460 liraya, Erzurum depolarında 
290 liradan 595 liraya, Zonguldak depolarında 
210 liradan 405 liraya çıkmıştır ki, artış oran
ları; Ankara'da % 75, İstanbul'da % 60, Erzu
rum'da % 100 ve Zonguldak'ta % 90 civarın
dadır. 

Linyit kömürlerine gelince : 10/18 mm. yı
kanmış Tunobilek linyit kömürlerinin depo sa
tış fiyatları 116 liradan 250 liraya, Soma aynı 
cins kömürü 178 liradan 290 liraya, Seyit Ömer 
100 mm. suvenan kömürleri 80 liradan 195 lira
ya çıkarılmıştır ki, artış oranları % 200 e yak
laşmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bok kömüründe ise 
depo satış fiyatı 210 liradan 580 liraya çıkarıl
mıştır ; artış oranı % 176 dır. 

'Sanayi koku, Ankara'da depo teslimi 325 li
ra rlan 605 liraya, İstanbul'da 350 liradan 710 
liraya, izmir'de 355 liradan 695 liraya çıkarıl
mıştır ki; Ankara'da % 115, İstanbul'da % 100, 
İzmir'de % 100 civarında bir artış görülmek
tedir. 

Kök kömürünün gaz alış fiyatlarına gelin
ce : Ankara'da tonu 2O0 liradan 515 liraya çı
karılmıştır M, artış oranı % 160 dır. istanbul 
Yedikule'de 200 liradan 515 liraya, artış oranı 
yine % 160 dır. İzmir'de 205 liradan 515 liraya 
ki bunda da artış oranı % 160 civarındadır. 

Bu zamların fahiş olduğunu söylemeliyiz, 
sadece biz değil, tahmin ediyorum bu zammı 
yapan Hükümetin ilgili Bakanı da bunu itiraf 

I edeceklerdir. 

— 612 — 
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Bir ton kok kömürünün vatandaşa 750 lira 
civarında malolduğunu söylersek, kömüre ya
pılan zammın ne kadar yüksek, ne kadar fahiş 
olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Çimentoya gelince : Çimentonun ambalajlı 
tonu, fabrıka teslimi, 210 liradan 260 liraya 
yükseltilmiştir. 1970 yılı satışlarını ele alırsak, 
Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinin 1970 
satışlarına göre bu ton başına yapılan 50 lira 
zammı değerlendirirsek, 2 813 170 ton çimento 
satılmış; buna göre bu müessesenin ton başına 
50 lira zamla birlikte kârı 140 685 5O0 lira ol
maktadır. 

özel sektör çimento fabrikalarının 1970 yılı 
satışı 3 303 130 ton olduğuna ve ton başına 50 
lira zam yapıldığına göre, bu fabrikaların 1970 
yılı kârları, bu hesaba göre, 105 156 500 TL. 
na baliğ olmaktadır. 

Yapılan zamların çimento sanayiine inikas
larını incelidiğimiz zaman, ortalama olarak, 
yakıt zammı olarak ton başına 10 TL. enerji 
olarak ton başına 385 kuruş, kâğıt olarak 550 
kuruş olmak üzere ceman yekûn yapılan bütün 
zamların çimento sanayiine ton başına inikası 
19.35 liradır. Bu miktarı 50 liradan çıkardığı-
ımız zaman ve bunu 1970 yılı fiyatlariyle çarp
tığınız zaman, 1970 yılı fiyatları esas olmak şar-
tiyle Çimento Sanayii Türk Anonim Ortaklı
ğının kârı 86 milyon liraya baliğ olur, özel sek
tör çimento fabrikalarının kârı ise, 101240 934 
liraya (baliğ olur. 

1971 yılı programı gerçekleştiği takdirde, 
Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinin kân 
101 6% 700 lira, özel sektör çimento fabrikala
rının kârı ise 133 milyon Türk lirası olmakta
dır. 

İnşaat sektörünün, konut yapımının önde 
gelen anamaddesi olan çimentoya yapılan bu 
zamlardan sonra, yine bu sektörün ilk madde
si dediğimiz demir ve çelik mamullerine yapılan 
zamlar, inşaat ve konut sektöründe büyük bir 
durgunluk yaratmıştır; daiha da yaratacağından 
başka. 

Karabük mamullerine yapılan % 15, Ereğli 
Demir Çelik mamullerine yapılan % 2 oranın
daki zamlar da ayrıca üzerinde önemle durula
cak niteliktedir. 

Elektriğe gelince : Bilindiği gibi Türkiye 
Elektrik Kurumunun uyguladığı enerji satış 
tarifesi tek ve çift terimli olmak üzere iki çe

şittir. Tek terimli tarifede kilovat saat 25 ku
ruştan 38 kuruşa yükseltilmiştir ki, artış yüz
desi % 52 dir. 

Yeni çift terimli tarife, eski tarifeye göre 
daha çok ve değişik kademeleri kapsadığı için, 
eski tarife ile kademe kademe mukayese edile
mez. Ancak, yıllık ortalama değerlerinin muka
yesesi mümkün olabilir. Buna göre ise : 1971 
yılında eski tarife uygulansa idi ortalama kilo
vat saat bedeli, 14,5 kuruş idi. Yeni tarifenin.,. 

N. İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— 225 kişisiniz, reyinizi verin Hükümeti düşü-
rün oldu olacak... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
lütfen, 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
bunların başka başka şeyler olduğunu arkadaş
larımız da öğrenecekler. 

BAŞKAN — Siz devam edin ve kısa zaman
da bitirmenizi de ben rica edeceğim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — 1971 yılında 
eski tarife uygulansa idi ortalama kilovat saat 
bedeli 14,5 kuruş olurdu. Yeni tarifenin uygu
lanması ile bu ortalama değer 23,5 kuruş ol
makta, yani kilovat saatte 9 kuruşluk bir artış 
olmaktadır. Böylece çift terimli tarifedeki or
talama artış % 62 yi bulmaktadır. 

[Elektrik ücretlerinin böylesine yüksek olu-
şu, sanayi müesseselerinin enerji ihtiyaçlarını 
kendilerinin üretmelerine yol açacak, millî ser
vetin ziyanına ve çeşitli yönlerden israfa sebe
biyet verebilecektir. Dolayısiyle bir ikame mü
essesesi meydana gelecek ve bu ikame müesse
sesinden TEK nun da zarar göreceği muhak
kaktır. 

İkame müessesesi sadece elektrikte değil, 
kömürde de vatandaş pahalı bulduğu kömürü 
alamadığı zaman ikame maddelerine yönelecek; 
odun, kömür, fuel - oil gibi maddelere yöneldiği 
takdirde bu maddelerin fiyatlarında da artış 
olacak ve bu da vatandaşın sırtına bir yük 
meydana getirecektir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, elektriği daha 
ucuza verebilme imkânlarını aramalıdır. Toplam 
elektrik enerjisinin % 65 inin sanayi tarafından 
tüketildiği göz önüne alınmalı, uygulanan tari
feler buna göre yeniden ayarlanmalıdır. 

Sayın Başkana müsamahalarından dolayı te
şekkür eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

— 613 
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BAŞKAM — Hükümet adına Sayın Karaos-
manoğlu, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU — Mil
let Meclisinin sayın üyeleri, 

Sayın S ezgin'in yaptığı rakamlı konuşmaya 
rakamlı belgeler yanımda hazır bulunmadığı 
için, yine rakamlarla cevap verme imkânına sa
hip değilim. Ancak, ana hatları üzerinde bâzı 
hususların açıklanmasında fayda olduğu kanaa
tindeyim. Onun için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Bahsedilen zamlar, sırf zam yapmak maksa-
diyle ve sıf vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmak 
maksadiyle yapılmış değildir. Sayın Sezgin'in 
konuşmasında, yapılmış olan zamların hesapsız 
olduğu ve vatandaşı büyük bir sıkıntıya soktu
ğu ifade edilmiştir. (A. P. sıralarından «doğru» 
sesleri.) 

Bu zamların vatandaşı sıkıntıya soktuğu fik
rine ben de, maalesef, iştirak etmek mecburiye
tindeyim. Ancak... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Va
tandaşın arasına in bakalım!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Ancak, Sayın Sezgin'e, yapılmış olan 
zamlarla ilgili kararnamenin kendi Hükümeti 
tarafından hazırlanmış olduğunu ve bu zamlar
la ilgili Kararnamenin altında kendilerinin im
zalarının da bulunduğunu hatırlatmak isterim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hükümetimiz işbaşına geldiği zaman, zamla
rı yapan... 

BİR MİLLLETVEKİLİ — Nasıl geldi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Sizlerin oyları ile geldi, efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — İşbaşına geldiği zaman zamlarla ilgili 
olan, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile ilgili ola
rak daha evvel yapılmış olan bir programın uy
gulanması talebi ile karşılaştık. Bu programda, 
1971 senesinde iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
cari harcamalarının ve yatırım harcamalarının 
gerçekleştirilmesi için bâzı zamların yapılması 
gerektiği kararlaştırılmış ve zamların belli bir 

süre içinde yapılması esası da kabul edilmiş bu
lunuyordu. Ancak, Hükümetimiz iş başına gel
diği zaman, yapılıp tamamlanmış olması lâzım-
geien bu zamların çeşitli nedenlerle yapılmamış 
olması gibi bir durum mevcuttu. 

Mecburduk, mecburi bir durum vardı. Çün
kü yatırımların yapılması gerekiyordu, persone
le maaşlarının verilmesi gerekiyordu. Ne perso
nelin maaşlarının verilmemesi, ne de yatırımla
rın yapılmaması yoliyle işsizliğin artırılması 
şeklinde bir problemi bizim yaratmaya gücümüz 
ve imkânımız yeterli değildi. Bunun için hazır
lanmış olan zamların ne şekilde hazırlandığını 
inceleme yoluna gittik ve üzülerek ifade etmek 
isterim ki, yapılması kararlaştırılmış olan zam
larla ilgili esaslı bir çalışma bulamadık. Sade
ce bir kararname vardı. Kömüre, elektriğe ve 
diğer konulara zam yapılması esası kabul edil
mişti. Fakat bu kadar temel olan mallara yapı
lan zamların diğer sektörlerdeki tedbirlerinin 
ne olacağı ve bunlarla ilgili olarak âmme sek
töründe doğacak yatırım ve finansman açığının 
ne şekilde karşılanacağı hesaplanmış değildi. 

Zamların, Hükümetimizin hemen iş başına 
gelir gelmez hemen yapılamamasının sebeplerin
den bir tanesi ve en önemlisi, bu şekilde yapıla
cak zamların tesirlerinin ne olacağının araştı
rılması ve zamların mümkün olan asgari sevi
yelerde tutulması yoliyle halkımızın katlanacağı 
sıkıntının asgariye indirilme çarelerinin araştı
rılması idi, en önemli sebep bu idi. Bunun için 
zamların yapılması bizim Hükümetimiz zamanın
da da kısa bir süre gecikti. Ondan sonra yürür
lüğe konuldu. 

Bu şartlar içinde sadece zam yapmanın me
selelerin çözümü ile ilgili bir temel olmadığını 
da Hükümetimiz gayet iyi takdir eder durumda
dır. Sadece zamlar yoliyle bugün İktisadi Dev
let Teşekküllerinde mevcudolan israfı devam 
ettirmenin hiçbir şekilde uzun vadeli bir politi
ka olarak kabul edilmemesi gerekir. Bunu gayet 
iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz ve farkında 
olduğumuz için iktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
reorganizasyonu ile ilgili çalışmalara hız ver
dik. Bu çalışmalar üzerinde gayet ciddî bir şe
kilde duruyoruz, ümit ediyoruz, yakın bir za
man içinde Hükümet seviyesinde ele alınmış 
olan bu çalışmalarımızın neticeleri Yüce Mecli
sinize sunulacaktır. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganize 
edilmesi, bugün bünyelerinde mevcudolan ve 
uzun bir zamanın teraküm ettirmiş olduğu 
problemlerin ortadan kaldırılması yoluna gidile
cektir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

2. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, 
kaldırılan askerlik şubeleri ve istirdadedilen ga
zi maaşları konularındaki demeci ve Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen'in cevabı. 

BAŞKAN — Kaldırılan askerlik şubeleri ve 
istirdat edilen gazi maaşları hakkında, Amasya 
Milletvekili Sayın Salih Aygün, gündem dışı 
buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Parlâmentoda bulunan milletvekili arkadaş
larımdan tahmin etmiyorum ki, hiçbirisi konu
şacağım konularda rahatsız edilmesinler. 

4 Nisan 1337 tarih ve 66 numaralı istiklâl 
Madalyası Kanununda mealen; bilfiil kıta ba
şında asarı hamaset ve fedakârlık gösteren 
erkân, ümera ve zabitana, millî kahramanlara, 
cephe gerisinde maksadı ulvinin husulü için 
âzami ibrazı mesai edenlere, istiklâli millî uğ
runa fedai hayat edenlere, şühedasına, evlâdı
na madalya verilmesi zikredilmektedir. Bu şe
kilde madalya verilmesi kararlaştırılmış ve bu 
arada son yıllarda bu kanunla taltif edilen ve 
ömürlerinin çok kısa (bir zamanı kalan, f akrü 
zaruret içinde bulunan Millî Mücadeleye işti
rak etmiş kahramanlarımız için 20 . 2 . 1968 
tarih ve 1005 sayılı Kanun ile İstiklâl Madalyası 
verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibimden 
şeref aylığı bağlanması karar altına alınmıştır. 
Bu, 300 lira ile tahdidedilmişti. Bu hakka sa-
hibolanlar, neticede, resmî muamelelerini ik
mâl etmek »suretiyle ilgili makamlara müracaat 
etmişler; bunların bir kısmına maaş bağlan
mış ve bu bağlanan maaşların teraküm edenleri 
ile birlikte kendilerine »ödenmiştir. 

Ancak dairelerin ihmali neticesinde, sonra
dan yapılan incelemelerde firar, kıtaya geç in
tikal edenlerin bu hakları iptal edilmek sure
tiyle ödenen toplu paraların ve maaşların istir
dadı yoluna gidilmiştir. 

Şimdi, âmme alacakları faslından bu vatan
daşların kapılarını icra daireleri aşındırmakta
dırlar. Bu madalya sahipleri ömrünün son gün
lerini fakrü zaruret içinde geçirdiklerine göre, 
yanlış muamelenin dairesi tarafından yapılmış 
olması hasebiyle geriye alınması doğru değildir. 
Zaten aldıkları maaşlarının bir kısmını muame
leyi takibedenlere ödemişlerdir. Bir kısmı dâ 
halen ölmüştür, mirasçılarından istirdadı mev
zuu bahistir. Bu paraların bunlardan istirdadı 
hem hakkaniyet kaidelerine uygun değil, hem 
de doğru değildir. Olan olmuştur, idare, yan
lış muamelesinden dolayı bu vatandaşları mu
tazarrır etmemelidir. Kısa bir zamanda sayın 
Hükümetimiz ve Millî Müdafaa Vekili bu konu
ya eğilsin ve konuya çare -bulsun. Bugüne ka
dar iptâj edilen aylıklar karşılığında ödenen pa
raların affı cihetine gidilmesi hususunda bir 
kanun tasarısı getirmesini ve verilen bu para
ların affedilmesi için tedbir almasını istirham 
ederiz. 

Burada ayrıca bir noktaya daha temas et
mek istiyorum. 

Sayın Hükümet buradan yapılan taleplere 
pek kulak vermemekte ve bazan da hiç aldır-
mamaktadır. Bu husus parlömanterlerin kafa
sında büyük bir soru olarak yer etmekte ve za
manı gelince de bunun nasıl değerlendirilece
ğini gayet iyi bilmektedir. 

Üçüncü konu ise; demokratik rejimlerde hiz
met halkın ayağına götürülür. Bu düşünce içe
risinde halka hizmeti önplâna alan Hükümet, 
bugün Türkiye'nin muhtelif İlçelerinde askerlik 
şubelerini kapatmaktadır. Askerlik şubeleri 
hangi esasa göre kapatılmaktadır? Bu, bize 
göre belli değildir. Nüfus kesafeti olan yerler
de askerlik şubeleri kapatıldığı takdirde bu köy
lü ve bu vatandaşlar uzun mesafelerden asker
lik dairelerine veya mevcut askerlik şubelerine 
gitmek suretiyle hizmetten nasıl istifade edecek
lerdir? 

Sayın Millî Müdafaa Vekilinin bu konuya 
eğilmelerini, bilhassa askerlik şubelerinin kal
dırılmaması için gerekli tedbiri almasını, eğer 
lüzum varsa askerlik şubelerindeki personel kad
rosunun daraltmak suretiyle hizmeti vatandaşın 
ayağından merkeze toplanmamasını bilhassa is
tirham ediyorum. 

Bunun örnekleri pek çoktur. Bunlardan bir 
tanesi de benim vilâyetimdedir. Benim vüâye-

— 615 — 



M. Meclisi B : 146 11 . 8 . 1971 O : 1 

timden kilometrelerce ötede benim vatandaşımın 
Alan köyünden Merzifona yolu yoktur. Alan 
köyünden Hamalucuna kadar 70 kilometre yol 
alacaktır. Arkadaşlar bu olmaz. Bu nasıl an

layış, ben anlamıyorum? 
Bu bakımdan Sayın Millî Müdafaa Vekilinin 

ve Sayın Hükümetimizin burada arz ettiğim ko
nulara önemle eğilmesini bilhassa istirham eder 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Melen, 
(buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Biraz evvel konuşan sayın arkadaşıma 
bu konular hakkında izahat vermeme imkân 
verdikleri için teşekkür ediyorum. Yalnız, ar
kadaşım izin verirse bu izahatı, konuyu tet
kik ettikten, gerekli incelemeleri yaptıktan 
sonraki bir celsede vermek istiyorum1. 

Yalnız şu kadarını arz edeyim; askerlik 
şubelerinin kaldırılması yeni değildir. Birkaç 
seneden beri etüdü yapılmıştır. Bugünkü dağı
nık şekilde askerlik şubelerinin yeteri kadar 
ve beklendiği şekilde hizmet yapamıyacak-
larj anlaşılmış ve bizden evvelki Hükümet 
zamanında üçte bire indirilmesi karan veril
miş ve tatbikata geçilmiştir. Yani1 bizim Hü
kümetimiz geldiği zaman bu tatbikat esasen 
başlamış bulunuyordu. Yalnız bunun gerekçe
lerini ve bunun gerektiren sebepleri etra-
fiyle Yüksek Meclise önümüzdeki celselerde 
arz etmeye çalışacağım. 

Teşekkür ederim, efendim. 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ve Tekman ilçeleri ve çevresin
de vuku bulan deprem sonucundaki karar
lardan sonra yapılamıyan konunlar konusun
daki demeci ve İmar ve İskân Bakam Selâhat-
tin Babüroğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Hınıs ve Tekman ilçelerinde 
vukua gelen deprem sebebiyle yapılmıyan ko
nutlarla ilgili olarak gündem dışı Erzurum 
Milletvekili Sayın Giyasettin Karaca, buyu
run. 

18 Ağustos 1966 tarihinde Erzurum ilinin 
Hınıs ve Tekman ilçelerinde vukua gelen şid
detli bir depremde büyük mikyasta can ve mal 
kaybı olduğu Yuoe Heyetinizin malûmudur. 

I Bu depremde yalnız Hmıs ilçesinde 7 219 
evin yıkık ve ağır hasarlı, bu rakamın çok 
üstündeki evlerin ise hafif ve orta hasarlı 
olduğu, ayrıca can kaybının meydana gel
diği; Tekman ilçesinde de aynı şekilde ağır 
hasarlı ve yıkık evlerin yanında birçok evler
de de hafif ve orta hasarlı zararlar olduğu tes-
bit edilmişti. Ayrıca bu ilçede de telefi nefis 
vukua gelmiştir. 

Depremin başlangıcından sonuna kadar baş
ta Sayın Genel Başkanımız İnönü olmak üzere 
kül halinde felâketzedelerin yaralarının bi
ran önce ve süratle sarılması ve tekmil ihti
yaçlarının karşılanması için Hükümete her 
türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuz, 
radyo ve her türlü yayın vasıtaları ile duyu
rulmuş olma'sına rağmen, o gün iş başında bu
lunan Hükümet bu çağrılara kulak asmamış 
deprem; felâketzedelerinin talebettikleri konut
lar yapılarak kendilerine verilememişti. 

11 . 11 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığına sunduğum bir önerge ile Meclis 
araştırması istemiş ve bu talebim de Yüce 

I Meclis tarafından 18 . 11 . 1968 günlü oturum
da kabule şayan görülerek, 17 kişilik Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulmasına karar ve
rilmiş idi. Bu komisyonun hazırladığı rapora 
ilişik sekiz sayfalık muhalefet şerhimde ve Yü
ce Mecliste bu münasebetle iki celse devam eden 
konuşmamla, halka bannmak için yapılan bu 
barakaların hem noksan ve hem de muvakkat 
bir zaman için dahi olsa oturmaya katiyen elve
rişli olmadığını bilhassa ve ısrarla belirtmiş 
idim. 

1966 yılında yalnız Hınıs merkez ilçesi ve 
köylerinden 4 785 hane sahibi matbu beyanna
melerinde nüve konut yapılmasını, 316 hane de, 
baraka isteğinde bulunmuşlardı o zaman. 
18. 8.1966 dan 12 Mart 1971 tarihine kadar ge
çen 4 yıl 6 ay 24 günlük müddet içinde o tarih
te işbaşında bulunan Hükümet, vatandaşın ta-
lebetmiş olduğu 4 785 aded ev yerine sadece ve 
sadece 181 tane nüve konut yapmıştır. Bunların 
da büyük bir kısmı natamam olmak kaydı ile. 

Tekman ilçesi ve köylerindeki durum da ay
nı perişanlık içerisindedir. 1966 yılından şu ana 
kadar geçen zaman içinde felâketzedelerden 

I 5 101 hane ev sahibinin nüve konut yapılması 
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için yaptıkları resmî müracaatlarına karşılık, 
ancak İstekleri rağmına 2 424 adedi 1986, 1 933 
adedi de 1967 yılında olmak üzere ceman; 4 362 
aded muvakkat baraka yapılmıştır. Yani ev ya
pılmasını is^iyen vatandaşların heyeti umumi-
yesinin bir kısmına ancak baraka yapılmıştır, 
o da muvakkat şekilde. 

1967 yılından sonra bu iki ilçenin de konut 
problemleri olduğu gibi kalmış ve bir daha ya
pılmamak üzere külliyen kapanmıştır. Bu se
beple 4 604 felâketzede ağır hasarlı hane sahibi 
nüıve konutlarının biran önce yapılması için Sa
yın Nihat Erim Hükümetinin kendilerine el 
uzatmasını haklı olarak büyük bir ümit ve he
yecan içinde beklemektedirler. 

Bugün ise bu aziz ve asil vatandaşlarımız 
yıllardan beridir en ilkel şartlardan dahi çok 
yoksun olan muvakkat barakalarda maalesef 
ikamete mecbur edilmişlerdir. Her iki ilçeye ve 
depremden zarar gören köylere gidildiğinde 
ilk göze çarpan manzara; sefalet ve yoksulluk, 
unutulmuşluk ve umutsuzluk... 

Şüphesiz ki, bu üzücü manzara Anayasamı
zın da tarif ettiği gibi, kişinin insanca yaşama 
haysiyetiyle bağdaşamıyacağı gibi, en fütursuz 
ve kaygısız insanları bile düşünmeye ve düşün
dürmeye sevk etmektedir. Sormak insanın hatı
rına geliyor; nedir bu insanların çilesi? 

İşte bu koşullar içerisinde bulunan afetzede
lerin, diğer bölgelerdeki afetzedeler gibi evle
rinin yapılmasını istemek ve bu dileklerini yeri
ne getirmek, düşünen ve milletini seven her so
rumlu kişi için kaçınılmaz bir vicdan ve hattâ 
vatan borcu değil midir? Şüphesiz ki, bu soru
ya da vatanperverce ve mertçe «evet» diyece
ğiz. Böylece aydınlık dünyada, karanlıkta yaşı-
yan bu insanları kurtarmış olacağız. 

!Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Buraya kadar arz ettiğim kısa mâruzâtım

dan sonra Sayın Erim Hükümetinden, özellikle 
enerjik ve çalışkan İmar ve İskân ve Sayın Ça
lışma bakanlarından bölgem adına şu hususları 
fbalebediyorum : 

1. Daha fazla zaman kaybetmeden taahhüt 
ve talepname verip de evleri yapılmıyan 4 604 
hane sahibinin evlerinin süratle yapılmasını, 

2. Devletin resmî kayıtlarına göre verdi
ğim bilginin ışığı altında İmar ve iskân Bakan
lığınca Hınıs ve Tekman ilçelerinde ve köylerin

de yetkili uzmanlar tarafından bir defa da ma
hallinde tetkiki ile derhal icra programına alın
ması hususlarının sağlanmasını, 

3. Deprem sebebiyle çalışmak üzere dış ül
kelere gitmek için müracaat edenlerden türlü 
sebeplerle gidemiyenlere, gidebilmeleri için ye
niden öncelik hakkı tanınması hususunda ge
rekli tedbirlerin alınmasını, 

Arz eder, beni dinlemek lûtfunda bulunan 
Yüce Meclise ve Sayın Hükümete saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Babür-
oğlu, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

İSayın Karaca'nın heyecanına katılmamak 
elde değil. Bakanlık görevine başladığım ilk 
gün, bu bölgenin hizmetlerini bizzat gidip gör
düm. 

'Bingöl depreminden önce 19 kişilik bir ekip
le Muş dâhil olmak üzere burada yapılan hiz
metlerin denetlenmesi ve envanterinin çıkarıl
ması emrini vermiş idim. Bingöl depremi sebe
biyle bu ekibi geriye çekmek zorunluğu hâsıl 
oldu. Bu bölgede 1966 yılında deprem nedeniy
le yapılmış olan konutlar, gerçekten de geçici 
iskân sistemine göre yapılmıştır, O yıldan bu 
yıla vatandaş, Sayın Karaca'nın tarif ettiği şe
kilde, oldukça güç şartlar altında yaşamakta
dır. Yerleşme sorunundan, bir binada barınma 
sorununa kadar Sayın Karaca'nın dedikleri gi
bidir durum. 

Varto ve Hınıs depreminin hesap işlemleri
ni, bir maliye müfettişini de istiyerek incelet
tirmekteyim. Bunun yanında 1972 programında 
4 bini aşan konutun daimi konut haline, içinde 
yaşanılabilir, insan sağlığını bozmıyacak, hay
vanla insanı ayrı yerde yaşatacak şekilde bir 
plânla, bu ülkemizin depreme uğramış olan, 
depremden zarar görmüş olan vatandaşlarının 
yardımına koşulması için 200 milyon liralık bir 
yatırım teklifi ile imar ve iskân Bakanlığı ola
rak plânlamaya gitmekteyiz. Plânlamada bütün 
Türkiye yatırımları planlanırken eğer 200 mil
yon liralık yatırımın tümü Hınıs ve Varto için 
alınabilirse geniş ölçüde bir değişikliğe, alına
maz ise hangi ölçüde bir yatırım imkânı elde 
edersek ona göree geçici iskândan daimi iskâna 

— 617 — 



M. Meclisi B : 146 11 . 8 . 1971 O : 1 

Hınıs ve Varto'da geçilecektir. Tıpkı Gediz, 
Burdur ve Bingöl'de olduğu gibi. 

Ayrıca Sayın Başkan ve ilgili bakanlarla 
bu ayın 14 ünde Bingöl'e, Hımış ve Varto'ya be
raberce gideceğiz Bu konutları kendileri biz
zat görmek istiyorlar, kendilerine tabloyu arz 
«tmiş idim. Ancak, Senato ara seçimleri ve se
çim yasakları nedeniyle bu seyahatimizin, bu 
gezimizin ayın 14 ünde olup olmıyacağı husu
sunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 

Ama behemahal bu maJhale, bu yere Sayın 
Başbakan da dâhil olmak üzerle ilgili bakan
larla gidilecek, görülecektir. Sayın Başbakan 
ile beraber bu gezi tahakkuk etmese dahi, Hınıs 
yöresinin belirli bir şehircilik düzenine göre ve 
son zamanda uyguladığımız ahin, samanlığı ve 
bir aile işletmesi biçiminde nüve konutların 
arkasında bu biçimde bir yerleşme düzeni için 
plânlama hazırlıklarımız devam etmektedir. Az 
evvel arz ettiğim gizi 200 milyon liranın tama
mını alırsak bir yılda, tamamını alamazsak ge
lecek yıllara yaymak suretiyle bu hizmet yapı
lacaktır. 

(Burada şu hususu açıklamak isterim : Dep
remlerin peşpeşe gelmiş ollması ve bâzı hazırlık
sızlıklar nedeni ile bu türlü hizmetler yığın ha
line gelmiştir. Sadece Hınıs ve Varto'da değil, 
Türkiye'nin bir çok yerlerinde kaya kayması, 
sel, heyelan ve deprem hizmetleri ile bakanlı
ğım son derece ağır bir yük altındadır. Mevcut 
ve belirli hesaplı bir envanter yoktur. Dün Se
natoda arz ettiğim gibi, âfetler fonundan 2 mil
yara yakın - net rakamını Senatoda arz etmiş 
idim, hafızamda değil, 1 milyar 700 milyon kü
surdur - fon, âfetler fonu Türkiye'de çeşitli 
yerlere yatırılmıştır. Bu fonun bugüne kadar 
181 milyonunu aşan bir miktarının geri dön
mesi gerekir iken, bunun 6,15 milyon lirası geri 
dönmüştür. 6,5 milyon liranın geri dönmesi için 
de, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 9,5 mil
yonu aşan bir komisyon verilmiştir. Bu tablo
nun zorluğunu arz etmek için rakamları söylü
yorum. 

Bir çok âfet sebebiyle yapılmış olan konut
ların altyapı yatırımlarının beraber götürülme
mesi, konutun halka anlatılmaması dolayısı ile 
bir çok beldelerimizde de yapıümış konutlar, 
yani millî servetin bir parçası harcanmış, yapıl
mış, fakat işletmeye açılamamış konutlar da bir 
haylidir. Maalesef bunların çok ciddî bir envan

terini Bakanlıkta bulamadık. Bu çalışmalar da 
devam etmektedir, ilgili valilerden noksanları 
istedik. Bu noksanlar bu yıl veya gelecek yıl ta
mamlanacak, girilemiyecek konutların da girile-
miyeceği belli edilecek, bu suretle millî servetin 
yarım yapı haline gelmiş kısmının ne kadarının 
kullanılacağı, ne kadarının kullanılamıyacağı 
hususunu zannediyorum ki bütçe çalışmalarına 
kadar Yüce Meclisimize arz edecek duruma ge
tireceğim. 

Bu konuyu dile getirmiş olmasından dolayı 
Sayın Karaca'ya sonsuz teşekkürlerimi sunar, 
sizlere saygılarımı sunarım. 

4. — Gümüşane Milletvekili Mustafa Kara-
man'tn, bir kısım silâhlı anarşistlerin, Gümüşane'-
nin Kelkit ilçesinin Aksöğüt köyünde meydana 
getirdikleri olay ve yağan şiddetli yağmurların 
meydana getirdiği sellerin yaptığı hasar konula
rındaki demeci ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömer-
oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Bir kısım silâhlı anarşistlerin 
Gümüşane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt köyünde 
meydana getirdikleri olay sebebiyle Gümüşane 
Milletvekili Sayın Mustafa Karaman, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Bana konuşma fırsatı bahşeden Sayın Baş
kana yüksek huzurlarınızda şükranlarımı arz 
ederim. İtimatlarını da suiistimal etmeden vak
tinde ineceğim. 

12 Mart Muhtırası ile işbaşına geçen Erim 
Hükümeti, renkleri kızıldan sarıya kadar deği
şen Marks'çı, Lenin'ci, Mao'cu, demokrasi, millet 
ve mukaddesat düşmanı, aşırı solcu komünist
lerin, her zerresi ecdat kanı ile yuğrulmuş cen
net vatanımızda yıllardan beri devam ettirdikle
ri adam kaçırma, banka soygunu, adam öldür
me, yol kesme gibi anarşik ve bozguncu faali
yetlerinin önünü alamıyacağını idrak ederek 
özellikle bu hareketlerin kesif olduğu vilâyetler
de örfi idare ilân etmiş olmasındaki isabeti in
kâr etmek mümkün değildir. 

Örfi idarenin ilânından sonra, tarihi ve ma
zisi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin medarı 
iftiharı hürriyet ve demokrasi aşığı Türk Ordu
su 'mm büyük bir vazife duygusu içinde hürriyet 
ve rejim düşmanları aleyhine giriştiği amansız 
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mücadele semeresini vermeye başlamış olup, ne
tice bu soysuz çapulcular için tam manasiyle bir 
hezimet olmuştur. 

Örfi idarenin arzulaman bu ferahlatıcı ne
ticeyi almasında en büyük âmil olan 1402 sa
yılı Örfi idare Kanununu, büyük bir vatanse
verlik örneği vermek suretiyle kabul eden Yü
ce Meclislerin şeref payının büyük olduğunu 
yüksek huzurlarınızda arz etmeyi de bir vazife 
sayarım. 

Kanun hâkimiyetini sağlamak içiim örfi ida
renin büyük şehirlerde anarşistlere karşı giriş
tiği tediıp hareketindem kurtulmak istiyen bdr 
kısım anarşist çapulcu, büyük bir panik içeri
sinde süratle şehirleri terk ederek, tilkiler mi
sali köylere, dağlara ve ormanlara sığınmaya 
'başladılar. 

Bu cümleden olmak üzere, seçim çevrem olan 
Güımüşane'nin bâzı köyleri ile kendi kazam olan 
Kelkit'in Aksöğüt köyü yaylasında askerî par-
kalı, hâki pantolonlu, saçı - sakalı birilbirine ka
rışmış silâhlı dört gerillânın görüldüğü, bu ça
pulcuların Aksöğüt köyü kır 'bekçisi - şahsan 
da muarefem olan iyi tanıdığım bir çocuktur 
bu - Arif Kunt'u döverek elinden resmî tüfeği
ni aldıklarını, ayını şahısların üç - dört gün son
ra da Gümüşane'nin Mescitli köyünde görül
düklerini, bu köyden yiyecek temin etmek için 
bâzı şahıslara baş vurduklarını, kısa bir süre 
önce kapanan istanbul'da münteşir, «Yeni Ga
zete» öle, Gümüşane'de münteşir mahallî bir ga
zete ola/n, «Kuşakkaya Gazetesi» nin ısrarlı neş
riyatından öğrenmiş bulunuyorum. 

Kuşakkaya Gazetesi bu mevzuu 3 Ağustos 
ve daha evvelki sayılarında ısrarla söyledi. Hat
tâ Başyazarı olan Gazetenin Sahibi Turan Tuğ
lu Kelkit Kazamıza gitmek suretiyle, bu silâhlı 
mütecavizlerin tecavüzüne mâruz kalan Arif 
Kunt adındaki bekçiyle bizzat görüşüyor ve ha
diseyi dinliyor. Bekçi diyor ki; «Bunları orman
da görünce nedir diye silâhımı çektim, fakat 
dört kişi etrafımı sardılar.» Ayinsen sayıyor; 
parkalı, silâhlı, saçı - sakalı birbirine karışmış 
dört Mşi bekçiyi adamakıllı dövmek suretiyle 
elinden Devletin verdiği resmî tüfeği alıyorlar. 
Bir tanesi de aynen şu cümleyi kullanıyor: 
«Uzatmayın, şu hergelenin işini bitirin, Batıya 
doğru gideceğiz.» diyor. Bekçiyi öldürmemişler, 
silâhını alıp gitmişler. Üç gün sonra da Gümü-

I şane'nin Mescitli köyümde aynı şahıslar görü
lüyor. 

Bu gerillâ özentilerinin mevcudiyeti sebe
biyle bozulduğu aşikâr olan âmme huzurunun 

I hiran evvel teessüsü için Sayın Hükümeti ve 
de içişleri Bakanını uyarıyorum. Şayet, şimdi
ye kadar bu hâdise kendilerine intikal etme
diyse, Büyük Meclis huzurunda duruyorum. 
Müşavir vilâyetlerle koorditıeli çalışmak sure
tiyle bu çapulcuların kısa bir zaman içerisinde 
tutulacağı ümidi içerisindeyim. 

Sayın milletvekilleri, 

Biraz önce Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı bana; Sayın içişleri Bakanının dün veya 
evvelsi gün Gümüşane Valisine telefon etmek 
suretiyle hâdiseyi takibettiğini ve Gümüşane 
Valisinin de, böyle bir hâdisenin olmadığını 
Sayın içişleri Bakanına bildirdiğini söyledi. 
Ben hayret ediyorum. Bu hadise vâki olmuştur, 
doğrudur. Gümüşane Valisinin Sayın içişleri 
Bakanına, «Böyle toir hâdise vâki olmamıştır.» 
şeklindeki beyanını izah için yüksek huzurla
rınızda bir şey bulamıyorum. Eğer yeni vali git
tiyse hâdiselere muttali değildir. Eski valinin 
de ayrılıp ayrılmadığını bilmiyorum. Zira tâ
yinleri çıkmıştı, Tunceli Valisi Giimüşaneye ge
lecekti. Yeni vali gittiyse belki malûmatı yok
tur. 

Kaldı ki, Vilâyette münteşir Kuşakkaya 
Gazetesinde, bu kadar ehemmiyeti haiz bir hâ
dise iki gün üstüste işlendiği halde, böyle bir 
hâdisenin vâki olmadığına dair resmî makam
lar tarafından bir tekzip dahi çıkmamıştır. Bu 
itibarla, Gümüşane Valisi şayet Sayın içişleri 
Bakanına bu mevzuda bir malûmat verdiyse 
bu malûmatın sıhhatine ben şahsan şüpheyle ba
kıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Yüksek huzurlarınızda Sayın Hükümetten 

ikinci istirhamım da şudur : 

Birkaç günden beri Gümüşane ve civarında 
ıdevam etmekte olan şiddetli yağmurlar neticesi 
meydana gelen seller dolayısiyle Gümüşane ve 
kazalarımda büyük hasarlar husule gelmiştir. 
Gümüşane merkezine bağlı köylerde seller ne
ticesi dört vatandaşımız ölmüş, Bayburt kaza
mızda da bir vatandaşımızın öldüğünü istihbar 
ettim. Aynı zamanda, fazla miktarda hayvanın 
telef olduğunu ve bu bölgenin yegane geçim 

! kaynağı olan küçük bağ ve bahçelerin sel nefci-
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cesi tam maması ile harap bir duruma geldiğini 
ide istihbar etmiş bulunuyorum. 

Esasında, yüksek malûmlarınız olduğu üze
re, bizim bölgemiz tabiat itibariyle haşin, ge
çim imkânları şok mahdut olan bir bölge oldu
ğu için bu sel neticesinde de, takdir buyuraca
ğınız üzere, hemşehrilerim perişan duruma düş
müşlerdir. 

Benim Sayın Hükümetten istirhamım, en kı
sa zamanda selden zarar gören bu hemşehrile
rimin imdadıinıa yetişmeleri ve yardım ellerini 
uzatmaları; hangi yoldan yardım edilmesi ica-
bediyorea bu yardımları esirgememeleridir. 

Hepinize sonsuz saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın ömer-
loğlu, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU — 
iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gümüşane Sayın Milletvekili Mustafa Ka-
raman'm, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde anar
şistlerin bir orman bekçisini dövdükleri ve 
elinden silâhını aldıkları yolundaki konuşma
larını dikkatle dinledim. 

Kendilerinin de ifade ettiği veçhile, bu sa
bah Gümüşane Valisiyle yapılan konuşmada; 
böyle bir vakanın cereyan etmediği ifade edil
miştir. Ancak Sayın Karaman konuşmasında 
gün, mahal zikretmek suretiyle beyanda bu
lunduğu için hâdiseye şimdi etraflıca mut
tali olmuş bulunuyorum. 

Hükümetimiz, programında da ifade ettiği 
veçhile, vatandaşın huzurunu, toplumun huzu
runu temin etmek için ve vatandaşın malın
dan, canından ve yarınından emin olması için 
her tedbire başvuracağını kesinlikle ve sarih 
olarak ifade etmiştir. 

Yine, hepinizin bildiği veçhile, iş başına 
^geldiğimiz günden bu yana emniyet ve asa
yiş konusunda ne derece titizlikle durduğu
muz ve vatandaşın emniyetinin ne dereceye 
kadar güven altına alındığı Yüksek Meclisi-
nizce de malûmdur. 

Hâdisenin 3 Ağustosta vukubulduğu beyan 
edildiğine göre, ben şahsan valdye,., 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
3 Ağustostan evvel Sayın Bakanım; 3 Ağus
tostan birkaç gün evvel. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
(Devamla) — öyle buyurulduğuna gör© ifade 
ediyorum. 3 Ağustos yahut ondan evvel vuku-
bulduğuna göre, benim valiye sorum yeni bir 
hâdiseymiş gibi vâki oldu. 

Daha evvelce vâki olduğu beyan edildiği
ne göre, konu ciddiyetle tetkik edilecek ve 
şüphesiz ki, eğer hakikaten böyle bir vaka 
cereyan etmişse, ki, basında da yer aldığı ve 
hattâ elinden silâhı alınan bekçinin de ismi ve
rilmek suretiyle hâdise zikredildiğine göre, 
mevzu üzerinde ehemmiyetle durulacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bit

miştir. 
Diğer 8 sayın üye tarafından gündem 

dışı konuşma talepleri de önümüzdeki birle
şimlerde karşılanacaktır. 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
5 arkadaşının; işçi ücretlerinin, fiyatları eiki-
liyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
ciyle Anayasanın 38 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/80) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Enver 
Turgut ve 5 arkadaşının, işçi ücretleri konu
sunda Meclis Araştırması önergesi var. Tak
dim ediyorum efendim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sayın Erim Hükümetinin göreve başladığı 

günden bu yana, gerek bâzı hükümet üyeleri
nin yaptıkları konuşmalarda, gerekse bâzı çev
relerin ileriye sürdüğü iddialarda; ısrarla işçi 
ücretlerinin fiyat artışlarıma yol açtığı ve enf-
lâsyonilst etki yarattığı teması işlenmektedir. 

Gerçekten işçi ücretleri iddia edildiği giibi 
fiyatları etkileyecek derecede artmış mıdır? 
Yoksa toplu sözleşme ve grev haklarının kısıt
lanmasınla zemin mi yaratılmak istenmektedir? 
Bütün bunların tarafsız ve sıhhatli bir araştır
ma yapılarak ortaya konulmasında zaruret var
dır. 

Genel kanı ve aşağıda sunduğumuz açıkla
malar; Sayın Hükümettin peşpeşe getirdiği zam
ların kamu oyunda uyandırdığı hoşnutsuzluğa 
kendi dışında hedef aradığı ve bütün bu zamla
rı işçi ücretlerine ve sendikal düzene bağlamak 
istediği istikametindedir. 
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Bugün işçi ücretleri hangi seviyededir? Bir 
ailenin resmi istatistiklerle ortaya .konulan as
gari geçim şartları işçi yaşantısına kazandırıl
mış mıdır? işçi ücretleri maliyeti ne ölçüde et
kilemekte ve işverenler kârdan fedakârlık etme 
yerine ücret artışlarını fiyatlara mı bindirmek
tedir? tyi ve rasyomel yönetimden yoksun iş
letmelerin, siyasal hesaplarla sık sık yönetici
leri değiştirilen kamu kuruluşlarının düşen ve
rimlerinin suçu işçilere mi yüklemek istenmek
tedir? Bütün bu hususların kesinlikle ortaya 
konması ve son zamanlarda savunmasına itibar 
edilmeden «suçlu» ilân edilen sendikal hareke
te karşı yönelen girişimlerin durdurulması, de
mokratik rejimim, geleceği bakımından da ge
reklidir. 

Başbakan, Ekonomik İşler Yardımcısı Sayın 
Atillâ Karaosmanoğlu'nun göreve başladığı ilk 
günlerde yaptığı açıklamada «Sendikalar, top
lu sözleşme, grev hakları yeniden gözden geçi
rilecektir» dediğinde; 20 nci Asrın ikinci yara
sında bu «göizden geçirme» ifadesinin ilerici an
lamda olabileceği yargısına varılmıştır. Oysa M; 
Hükümet üyelerinin daha sonraki açıklamaları 
ve Sayın Maliye Bakanımın toplu sözleşmelerin 
enflâsyonist etkileri olduğundan bahseden 
Radyo - Televizyon mülakatı; bu «gözden ge
çirme» nin yanlış anlaşıldığını ortaya koymuş
tur. 

Hükümet üyelerimin birbirini, ya da icraatı
nı nakzeden demeçlerine Sayın Çalışma Baka
nının bir konuşması da eklenmiş, bir yandan 
işçilerimizin sendikal hakları em iyi şekilde kul
landığı ve sendikal haklara dokunmanın bahis 
konusu olmadığı söylenirken, öte yandan bu ko
nuşmanın üzerinden bir hafta geçmeden «ücret
lerin dondurulacağı», «(grevcilerin askere alı
nacağı», «grev erteleme yetkisinin ağırlaştınla-
cağı» ve bu yolda kanun hazırlıklarına başlan
dığı haberleri yayılmıştır. 

Şüphesiz ki, bütün bu hazırlıklara rağmen 
som söz Yüce Parlâmentonundur. Türk sendi
kacılık hareketini 1963 ün çok gerilerine itecek 
girişimler hiç tereddütümüz yok ki itibar ve 
destek görmiyecektir. Ne var ki; bu girişimlere 
bir gerekçe olmamasına rağmen ülkemizdeki üc
ret - fiyait ilişkilerinin açılacak Meclis Araştır
ması ile ortaya konması lüzum ve zarureti var
dır. 

Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi tara
fından yapılan geçimme indekalerine göre 1963 
yılı 100 kafoul edildiğinde, Haziran 1971 tari
hinde indeka sayısı Ankara'da 177,4 e, istan
bul'da 178,7 ye yükselmiştir. Burada dikkati çe
ken bir husus 1970 Ağustos'unda alman Deva
lüasyon kararuna kâdarki dönemde fiyatlar kıs
men müstakar bir seyir takibetmiş ve yılda 
% 5 civarında artış kaydetmiştir. 1970 Ağus
tos ayından itibaren aylık artışlar dahi normal 
yıllık artışlara yaklaşmıştır, örneğin, 1968 yı
lımın ortalama fiyat artışı ile 1971 yılı Nisan 
ayındaki fiyait artışı aynı, yarai % 4,1 olmuştur. 

Bütün bunlar fiyat hareketlerinin gittikçe 
hızlı bir seyir takibettiğini ortaya koymakta
dır. Ancak bu hızın temeli toplu iş sözleşmele
ri midir? İşte bunun açıklığa kavuşturulması 
lâzımıdır. 

Ücret artışlarına gelince; milyonları temsil 
edem sosyal güvenlikten yoksun tarım işçileri
nin ve sigortasız işlilerin dikkate alınmaması 
halinde bile, sadece sigorta primine esas olan 
ücretlerin, ileriye sürülen iddialara mesnedol-
maktan çok uzak olduğu anlaşılacaktır. 

Fazla mesai, yemek paraları ve özel sektör
deki ikramiyeler de dâhil olmak üzere sigorta
lıların ücretlerinde yılda ortalama % 10,2 lik bir 
artış kaydedilmiştir. Ancak, ücretlerdeki bu ar
tış seri fiyat yükselmeleri nedeniyle reel üc
retlerde sadece yılda ortalama % 4,4 lük artış 
seviyesi göstermiştir. Haltta 1970 yılımda cari 
ücretlerde % 9,9 artmaya rağmen fiyat artış
ları yüzünden reel ücretlerde % 1,61 oranında 
düşüş olmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine gö
re; 5 'kişilik bir ailemin reisi 20 yıllık kıdem 
karşılığında ortalama olarak 35 lira yevmiye al
maktadır. Fazla mesai, ikramiye ve sigorta pri
mine esas olan sair yan ödemelerle birlikte brüt 
olan bu rakamın insanca yaşama açısından ye
terli olup olmadığını tartışmak bile yersizdir. 

Buradan şu sonuca varmak mümkündür : 
7 yıldır toplu sözleşmelerle alınan % 10,2 lak 
zamlara rağmen işçi ücretleri bugün ortalama 
35 lira yevmiyeye ulaşabilmişse, demek ki top
lu sözleşme düzenine geçildiği yıl işçiler karın
larını doyuracak bir gelirden dahi mahrum bu
lunuyorlardı. Ondan somraki yıllarda da çok 
düşük ücretlerle çalışan işçilerin bugün 35 lira 
brüt yevmiyeye ulaşması fiyatları etkiliyor ve 
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enflâsyonist etki yapıyorsa, Anayasanın 45 nci 
ınaddeısi bir bakıma fantaızi olmaktan öteye anı
lanı taşımaz. 

Ülkemizde verimliliğin düşük olduğu yolun
da iddialar da vardır. Bu iddiaların geçersizli
ği şu rakamlarla anlaşılabilir : Uluslararası is
tatistiklere göre prodüktivite artışı 1963 ten 
1967 ye kadar ki, rakamlara göre Türkiye'de 
118, Belçika'da 118, Amerika ve Kanada'da 11, 
İngiltere'de 114 tür. 

Ücretlerin fiyatları etkilemediğini bir baş
ka örnekle de ortaya koymak mümkündür. 

Türkiye'de çalışan 13 milyon 426 bin kişi 
içinde tüm sigortalıların sayısı, başka bir ifade 
île toplu sözleşme hakkına sahip işçi miktarı 1 
milyon 315 bindir. Bu rakam çalışanların % 10 
unu tenkil etmektedir. Oysa ki, diğer ülkelerde 
bu oran % 90 a ulaşmış, o ülke işçileri bizim iş
çilerimizden 5 - 6 misli fazla ücret almaktadır. 

O ülkelerde bu ücret artışlarına rağmen en-
dikâl özgürlüklerin kısıtlanması bile düşünül
mezken, Türkiye'de % 10 u bile bulmıyan bir 
azınlığın ücret artışlarını enflâsyonist etkiler 
arasında göstermek ciddiyetle kabili telif değil
dir. Kaldı ki; sözünü ettiğimiz ülkelerde işçi üc
retleri bizimkinden 5 - 6 misli fazla olmasına 
rağmen, üretilen malların maliyeti Türkiye'den 
2 - 3 misli ucuzdur. Örneğin; Ortak Pazar ülke
lerinde bir işçinin yevmiyesi Fransa'da 100,22 
TL. Lüksemburg'da 152,77 TL., Holânda'da 
171,30 TL., İtalya'da 93,63 TL., Almanya'da 
204,21 TL., ve Belçika'da 141,95 TL. iken Tür
kiye'de 32,13 TL. dir. Yunanistan'da dahi gün
lük işçi ücreti 61,91 TL. dır. 

Bu kadar düşük işçi ücretlerine rağmen is
tihsal olunan mallarda rekabet edemeyişimizin 
nedeni ise maliyetin yüksekliğidir. Bir yandan 
ucuz işçilik, diğer yandan gümrük himayesi ve 
sair avantajlara rağmen yüksek maliyetin ne
denini aşırı kâra, âtıl kapasiteye, geri zihniyete, 
kötü yönetime bağlamak en isabetli düşünce 
tarzıdır. 

Özel sektör için verilen yukardaki örnekler 
yanında, kamu sektöründe durumu değişik de
ğildir. Kötü yönetim, siyasi baskılar, adam ka
yırmalar, yöneticilerin sık sık değiştirilmesi v.s. 
gibi oluşumlar büyük sermaye yatırımlarının 
dahi zarar etmesine yol açmaktadır. 

Kamu kesiminde çalışan işçilere 1970 yılın
da yapılan zamların toplamı 730 milyon lira, 

buna mukabil memur ve emeklilere yapılan zam 
yekûnu 13 milyar liradır. İki rakam arasında 
17 katı aşan fart?: mevcuttur. 

Burada biran için Sayın Maliye Bakanının 
toplu sözleşmelerin enflâsyonist etkisinden bah
setmesini hatırlamadan geçmek mümkün değil
dir. Bir yandan 13 milyarın tüketime dönüşme
sinde fiyatların ne ölçüde etkileneceği düşünül
mez ve başlı başına bir enflâsyon sebebi görül
mezken, diğer yandan işçilere yapılan ücret ar
tışlarının enflâsyonist etkilerinden bahsetmek 
sendikal düzene yönelen kasıtlı bir anlayış ol
maktan başka türlü yorumlanamaz. 

Dar ve sabit gelirlilerin ücret artışlarına 
karşı olmak şüphesiz ki, aklımızdan geçmez. 
Ancak, Anayasamızın 45 nci maddesi istikame
tinde insanca yaşama seviyesine bir zümrenin 
Devlet eliyle ulaştırılmaya çalışılması normal 
karşılanırken, bir azınlık grupunun ortalama 
35 lira brüt yevmiye almasına enflâsyonist se
bep gösterecek anlayışa da yer olaımaz. 

Ankara ve İstanbul illeri geçinme endeksle
rinin kıyaslaması da bâzı gerçekleri su yüzüne 
çıkarmaktadır. 1970 yılma kadar Ankara ge
çinme endekslerindeki artışlar İstanbul'un geri
simde seyrederken, 1970 yılında İstanbul'da ar
tış 7,9; Ankara'da ise 11,6 olmuş; 1071 Ocak -
Haziran arasında da İstanbul'da % 8, Ankara'
da % 9 olmuştur. Kamu personelinin kesafetin
den başka bir sebeple izah edilemiyecek olan 
bu durum da göstermektedir ki; sanayi merke
zi olan İstanbul'daki artışlar yanında memur 
maaşlarının Ankara'daki etkisi ağır basmıştır. 

Bir de dünya ülkelerindeki fiyat mukayese
sini yaptığımızda 72 ülke arasında Türkiye; 
Brezilya, Şili, Arjantin, Yugoslavya, Hindistan 
ve Gtörlând'dan sonra 7 nci gelmektedir. Benzer 
durumdaki Yunanistan'ın 51 nci geldiğini söy
lemek dahi yeter ölçüdür. 

Sonuç : Yukardaki açıklamalarımıza ters 
düflen Hükümet görüşü ve işveren çevrelerinin 
iddiaları arasında geçerli olanını tesbi't edebil
mek ve kesin bir yargıya vararak yanlış değer
lendirmeden uzak sonuç alabilmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Say
gılarımızla. 

Enver Turgut Şevket Yılmaz 
Hasan Türkay Orhan Demir Sorguç 
Emir Postacı Osman Soğurpınar 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulan önerge 
gündemdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, bulunduğum yerden ufak bir açıklama
da bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, önergenin hazırlanmasında fikrî iştira
kimiz vardır, başlığında fikrî iştirakimiz olma
dığı için altında imzamız yok; keyfiyeti arz ede
rim. 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir efendim. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; Türk 
basım ve mensuplarının sorunlarını tesbit etmek 
ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/81) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Kargılı'-
nın, basın sorunları hakkında Meclis araştırması 
önergesi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün Türk Basını Cumhuriyet tarihinin en 

büyük krizini geçirmektedir. 
12 Marttan sonra basın sahasında alman bâ

zı tedbirler ise hem işveren ve hem de ekmeğini 
bu yoldan kazanan fikir işçileri yönünden bir yı
kım teşkil etmiştir. 

Basın müesseselerinin ve bu müesseselerde 
çalışan basın mensuplarının içinde bulundukları 
bugünkü kriz, Türk basınını, toplumun birçok 
kesimlerinde görüldüğü gibi bir patlamanın eşi
ğine getirmiş bulunmaktadır. 

Bugün için basın dalında görülen basın işsiz
liği basın tarihindeki en yüksek noktaya ulaş
mıştır. 

Gazeteler maliyetlerinin altında bir fiyatla 
satışa arz edilmekte, bu durum ise, basında çok 
yönlü huzursuzlukların doğmasına neden teşkil 
etmektedir. Devalüasyonun doğurduğu sonuçlar 
ve kâğıt fiyatlarının sık sık değişmesi Türk ba
sınını büyük bir istikrarsızlığın kucağına atmış
tır. 

ilân ve reklâmların gazetelere dağıtım şek
linde ve bunların kontrolunda görülen aksaklık
lar, basında işverenle çalışanın birbirine karşıt 
hale gelmesine ve bâzı işverenlerin bu yoldan 
âdil olmayan kazançlar temin etmesine sebebol-
muştur. 

Basın ilân Kurumu Kanununun boşlukların
dan yararlanarak resmî ilân kanaliyle Devlet 
kasasından milyonlar vuranlara son vermek ve 
bu imkândan sadece gerçek gazeteleri ve gaze
tecileri yararlandırmak amaciyle Basın ilân Ku
rumunun günümüz koşullarına göre yeniden dü
zenlenmesi şarttır. 

Basında işverenle, çalışanlar arasında ekono
mik ve sosyal yönden ahenkli bir çalışma düze
ninin kurulması için biran önce gerekli tedbirler 
alınmalıdn\ 

Bugün Türkiye'de basın kartı almak, hemen 
hemen bir sorun olmaktan çıkmıştır. Oysa sarı 
basın kartı sahibi olmak, kişiye çok büyük so
rumluluk yüklemekte ve imtiyazlar sağlamakta
dır. Mevzuatta görülen aksaklıklar, bâzı ilgili 
kuruluş ve organların bu işi gerektiği gibi cid
diye almaması sonucunda, birçok kimse maksat
lı olarak sarı basın kartı taşıyabilme olanağına 
rahatça sahibolabilmektedir. Bu amaçla sarı ba
sın kartı alanların birçoğu ise, çoğu kere bu 
kartı çok çirkin emellerine vasıta olarak kullan
makta, böylece de basın mesleğinin onurunu ze
delemektedirler. 

Çok sayıda meslek mensubu gazeteci işsizlik
ten çırpınırken birçok kamu kuruluşlariyle ba
kanlıkların basın ve halkla münasebetler bölüm
lerini yöneten kişilerden çoğunluğunun gazete
cilikle yakından, uzaktan ilişkisi olmıyan kim
selerle doldurulması, basın sahasındaki işsizliğin 
en büyük nedenlerinden birini teşkil etmektedir. 

Halkı eğitmekte en etkili unsur olan gazete
leri alınan tedbirlerle içinden çıkılamıyacak de
recede büyük krizler içerisine itmek, ülkemizde 
gerçek basın sahasının kurulmasına ve gerçek 
gazeteciliğin gelişmesine engel teşkil etmekte
dir 

Bir milletin gözü, kulağı ve sesi durumunda 
olan gazetelerin ve gazetecilerin her türlü mad
di, mânevi ve siyasi etki ve tesirlerden uzak ola
rak gerçek anlamda bağımsız görev yapabilme
leri için arzu olunan koşullan hazırlamak o mil
letin yöneticilerine düşen baş görevlerdendir. 

Yukardaki nedenlerle Türk basınının ve ba
sın mensuplarının sorunlarını ve Türk basın ta
rihinde basının içinde bulunduğu en büyük kri
zin nedenlerini tesbit edip, bunlara bir çözüm 
yolu bulmak amaciyle Anayasamızın 88 nci mad-
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desi gereğince bu konuda bir Meclis Araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederim. 

7 Ağustos 1971 
tçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulan önerge 

gündemdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/613) 

İBAŞKAN — Bâzı milletvekillerinin izin ta
lepleri var, takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı olan sayın milletvekil

lerinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
11 . 8 . 1971 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyefiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
İSabit Osman Avcı 
M. Meclisi Başkanı 

(BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,,, Kabul edilmiştir 

«(Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan, 10 gün 
mazeretine binaen, 16 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» . 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Kültür Bakanlığına mütenazır yeni bir 
Komisyonun kurulması ve kurulacak bu Komis 
yonun 21 üyeden teşekkülüne dair Başkanlığın 
sunuşu 

BAŞKAN — Içjtüzüğün 22 nci maddesi mu
vacehesinde, yeni kurulan Kültür Bakanlığına 
mütenazır bir komisyonun teşkili gerekmekte
dir. Yeni bir komisyon teşkilini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

!Bu komisyonun 21 üyeden kurulmasını tas
viplerinize sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

10. — Kültür Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, korniş 

yon için adaylar hazırdır; ancak bundan evvel 
gündemimize girmiş olmasına rağmen, öncelik 
le çıkarılması gerekli kanun tasan ve teklifle
rinin görüşülmesine imkân sağlamak için, erte
lenen diğer seçimlerle birlikte ve Anayasa tadili 
sırasında ele alınması hususunda gruplarca müş
terek verilmiş bir önerge vardır. Takdim ediyo 
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin, Başkanlık Divanının 
Genel Kumla sunuslan bölümünün 1 ve 2 nci 
sırasında yer alam daimî komisyonlardaki 
acık üyeliklere yapılacak seçimlerle, Kültür 
Komisyonuna yapılacak seçimlerin, 21.7.1971 
tarihli 134 ncü Birleşimde talikine karar veri
len seçimlerle birlikte ve Anayasa değişikliği 
sırasında ele alınmak üzere tehirini ve şimdilik 
gündemden çıkanlmasmı arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu Adına C. H. P. Grupu Adına 

Balıkesir İstanbul 
İbrahim. Aytaç Neecdet Uğur 

D. P. Grupu Adına M. G. P. Grupu Adına 
Denizli Konya 

Hasan Kortomazcan Vefa Tanır 

Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğİu 20 gün 
'hastalığına binaen 10 . 8 . 1971 tarihinden iti 
baren, 

Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk 21 gün 
hastalığına binaen 1 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

(Konya Milletvekili M. Kubilay imer 23 gün 
mazeretine binaen 9 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

ISivas Milletvekili Tevfik Koraltan 10 gün 
mazeretine binaen 16 . 8 . 1971 tarihinden itiba 
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylannıza 
sunacağım. 

«Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğİu, 20 
gün hastalığına binaen, 10 . 8 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk, 21 gün 
hastalığına binaen, 1 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili M. Kubilay imer, 23 gün 
mazeretine binaen, 9 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren.» 
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BAŞKAN — önerge üzerinde saz istiyen sa 
yın #ye... Yok. önergeyi tasviplerinize sunuyö-

V — GÖRÜŞÜ V •**- GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türk üeza Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili i. Hakkı TekinelHn Türk Ceza Kanunu
mun \âzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerine fıkralar İlâvesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyemı raporu (1/494, 2/35?) (S. 
Sayısı : 177 ve £7-7.ye İ nci ek) (1) 

(BAŞKAN •«* Gündemimizin 4 nncii madde
sinde Mttûân, Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinim değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fık
ralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve îstan-
%al Milletvekili îsmail Hakla Tekinel'in bu ko
nudaki kanun teklifinin daha önceki birleşim
lerde müzakeresine başlanılmış ve tümü üzerin
deki müzakereler bitmiş, 1 nci madde üzerinde-
M müzakere de ikmal edilerek, 2 nci maddenin 
^müzakeresine başlanılacak hale gelmişti. Bu ta
san üzerinde müzakerelere kaldığı yerden baş
lıyoruz. 

^Sayın komisyon yerini alsın. 
Müzakerelere geçmeden evvel Adalet Ba

şkanlığı yetkilisi olarak Cumhuriyet Başsavcı 
Yardımcı'sı Semih özmert'in Bakanlığı temsil 
ettiğine dair yetlki belgesi Başkanlığa gelmiş
tir, durumu arz ederim. 

Sayın komisyon ve bakanlık yetkilisi yerini 
almıştır, 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Türk Ceza Kanununun 201 nci 
İnaddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 201. — Her kim cebir ve şiddet ya
hut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her 
ne suretle olursa olsun tahdit veya meneder-
se üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına 
mahkûm olur. 

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi ve gerek ticaret veya sanat sahipleri
ni veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğalt
maya yahut evvelce kabul edilen şartlardan 
başka şartlar altında mukaveleler kabulüne ic
bar etmek maksadiyle bir işin tatiline veya ni-

(1) 177 ve 177 ye 1 nci ek basmayazı 6.8.1971 
tarihli 144 ncü Birleşim tutanağındddır. 

rum; kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

hayet bulmasına sebebiyet verir veya tatilin de
vamına âmil olursa sekiz aydan beş seneye ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukanlki fıkralarda gösterilen fiiller silâh 
ile veya kendini tanumıyacak bir hale koyarak 
yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse 
yahut ayrıca bir tahribat meydana getirmişse, 
ceza iki misli artırılarak hükmolunur. Ancak 
hükmiolunacak ceza beş seneyi geçemez.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde C. H. P. 
Grupu adına Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, A. P. 
Grupu adına Sayın Sabahattin Araş, D. P. Gru-
pu adına Sayın Nuri Eroğan, M. G. P. Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı; şahıslan adına da 
Sayın Mehmet Aytuğ, Sayın Turhan Özgüner, 
ISayın Mevlût Ocakçıoğlu söz istemişlerdir. 

'İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet 
Seydibeyoğlu'ndadır. Buyurun Sayın Seydibey
oğlu. 

Konuşma süresi, daha önce verilen bir ka
rarla kısıtlanmıştır; gruplar adına 10 dakika, 
kişisel görüşmeler 5 dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADIINA MEHMET SEYDÎ-
BEYIOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlanm; 

Bu ikinci madde ile, Türk Ceza Kanununun 
201 nci maddesinde değişiklik getirilmek isten
mektedir. Halihazır durumu ile Türk Ceza Ka
nununun 201 nci maddesinin birinci fıkrasında, 
metinde bir değişiklik istenmemekte, sadece ay
nı metin muhafaza edilerek; halihazır metinde 
cezanın mebdei bir aydan iki yıla kadar hapis 
ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
iken, cezanın asgari haddi bu teklifle üç aydan 
iki seneye kadar hapis cezasına çıkarılmaktadır. 
Bu itibarla yukan had yine aynı kalmaktadır. 
Esasında buna bir lüzum olmamakla beraber,-
günün şartlanna göre getirilmek îstenen birin
ci fıkradaki bu değişikliğe bizim bir diyeceği
miz bulunmamaktadır. 

Halihazır Türk Ceza Kanununun 201 nci 
nci maddesinin ikinci fıkrasında getirilen deği
şiklikler ise şunlardan ibarettir : 

Buradaki bir kısım değişiklikler, eski tâbir
lerin yeni tâbirlerle değiştirilmesi şeklindedir. 
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Meselâ «amele» tâ/biri yerine «işçi», «mütaah-
hit» tâbiri yerine «işveren», eski metinde «tica
ret ve sanat sahipleri» diye bahsi geçen bir tâ
birdeki «ve» kelimesi de «veya» olarak getiril
miş ki, doğrudur. Madde metninde de diğer hu-
'suslarda bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, 
bu fıkrada da ceza miktarlarında değişiklik ge
tirilmektedir ve ayrıca fıkra, diğer fıkralara 
ayrılmaktadır. 

tŞiımdi bu fıkrada; «Her kim cebir ve şiddet 
veya tehdit ile gerek işçiyi ve gerek ticaret ve
ya sanat sahiplerini veya işverenleri, yevmiye
leri azaltıp çoğaltmaya yahut evvelce kabul 
edilen şartlardan başka şartlar altında muka
veleler kabulüne icbar etmek maksadiyle bir 
işin tatiline veya nihayet bulmasına sebebiyet 
verir veya tatilin devamına âmil olursa sekiz 
aydan beş seneye kadar hapis cezaslyle cezalan
dırılır» denilmektedir ki, eski metinde de altı 
aydan başlardı, sekiz aya çıkarılmasında da bir 
mahzur olacağı kanaatinde değiliz. 

'Bizim esas üzerinde durmak istediğimiz hu
sus maddenin üçüncü fıkrasıdır. Bu fıkrada ye
ni suç unsurları getirilmektedir. Bu tasarıdan 
önce Sayın istanbul Milletvekili îsmail Hakkı 
Tekinel tarafından da bir tadil teklifi verilmiş 
ve komisyondan geçmiş idi. Hükümetin son ge
tirdiği tasarıda bu teklif, bâzı ceza değişiklik
leriyle ve bâzı yeni suç unsurları ilâve edilmek 
'suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi burada yeniden getirilmek istenen 
sulç unsurları şunlardır : 

«... Birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse» 
«ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse» ve 
bir de «cezanın miktarının iki mi'sli artırılarak 
hükmolunacağı...» hususları burada ilâve edil
mektedir. 

Şimdi, bizim düşüncemize göre, «ayrıca bir 
tahribat meydana getirilmişse» şeklindeki bir 
ideğiniklik tatbikatta güçlüklere meydan vere
bilir. Çünkü esas gayenin de, bu işin devamına 
enlgel olan, İktisaden millî servetin tahribatını 
önlemek maksadına matuf olduğu gerekçede de 
ifade edilmektedir. Biz, bu itibarla fiilin işlen
mesinden doğan ve tabiî neticesi olan ve işin 
devamına mâni olmıyan tahribatın tecrimi ge
rekçede ileri sürülmüş olmadığına göre, kasta 
makrun olan, millî servetin tahribini ve zaman 
kaybını ve işin durması sonucunu doğuran 
esaslı tahribatın kastedildiğini düşünerek bura

daki «ayrıca bir tahribat meydana getirmişse» 
tâbirinin, «ayrıca işin devamına imkân bırak-
rauyan bir tahribat meydana getirmişse» olarak 
kabul edilmesinin daha uygun olacağı düşünce
siyle bu yönde bir değişiklik önergesi veriyo
ruz. 

Diğer taraftan, aynı fıkrada «birkaç kişi ta-
rafındnan birlikte işlenir ise» tâbiri vardır. Bu 
husus burada bir teşvik ısebebi olarak kabul 
edilmiştir. Esasen fıkranın atıf yaptığı yukar-
daki fıkralar, mahiyetleri itibariyle topluluk 
suçlariyle ilgili fıkralardır. Fert olarak bunla
rın işlenmesi çok zaman mümkün bile olmaz, 
fiilin mahiyeti buna imkân vermez. Fiilin mahi
yetinden doğan bir halin ayrıca ceza artırıcı 
bir sebebolarak kabulü hukuk fikri ve mantıki 
ile bağdaşmaz kanaatindeyiz. Bu itibarla, «ya
hut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse» tâ
birinin fıkra metninden çıkarılmasını teklif edi
yoruz ve bu hususta da bir ayrı önerge vermek
teyiz. 

Eski metinde, işlenen fiilin vahametine ve 
meydana gelen tahribatın derecesine göre geniş 
bir hakkı takdir verilmişken, bu yeni getirilen 
fıkrada; «ceza iki misli artırılarak hükmolu-
nur» ibaresi ilâve edilmektedir. Biz bunun şu 
şekilde kabulünün daha uygun olacağını düşü
nüyoruz ve gerekçe olarak da şunu ileri sürmek 
istiyoruz : 

İşlenen fiilin vahameti, esaslı bir tahribata 
sebebolup olmadığı, işi sekteye uğratacak de
receye varıp varmadığı düşünülmeden ve anla
şılmadan kesin ve kati hüküm vaz'etmek ve «ce
za iki misli artırılarak hükmolunur» deyip, kesip 
atmak doğru değildir. Her olayın özelliği var
dır, bunu takdir etmek ve neticesine göre ceza
yı ağırlaştırmanın derecesini tâyin etmek hâki
me bırakılmalıdır, düşüncesindeyiz. Afdaletin 
zedelenmemesi için bunu kabul ediyoruz. Katî 
ve ağır müeyyideli hükümlerin çok zaman tat
bik yer ve imkânı bulamadığı, hâkimleri, ceza 
hükümlerini tatbik etmeme durumunda bırak
tığı da bir gerçektir. Cezada seyyaliyet her za
man lâzım ve zaruridir. Nitekim 201 nci mad
dede ük değişiklik teklifini yapan îsmail Hak
kı Tekinel dahi, «ceza 1/3 ten iki misline kadar 
artırılarak hükmolunur» teklifinde bulunmuş
ken, tasarıda «iki misli artırılarak hükmolu
nur» şeklinde getirilmiş olması hâkimin takdir 
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hakkını da zedeleyici mahiyette olmaktadır. 
Bu itibarla biz bu paragrafın da, yani «ceza 

iki misli artırılarak hükmolunur: paragrafının, 
«ceza fiilin işleniş şekli, ya da vahametine ve 
meydana getirilen tahribatın derecesine ve mik
tarına göre 1/3 ten iki misline kadar artırıla
rak hükmolunur» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ediyoruz. 

Madde üzerindeki görüşlerimiz bunlardan 
ibarettir. Verdiğimiz önergelere iltifat buyurul-
masını istirham ederken bir hususu daha belirt
meyi ve ayrıca bir fıkra ilâvesini teklif etmek 
istediğimizi arz etmek isteriz. 

Bu da şudur : 
Tasarının gerekçesinde olsun, Sayın îsmail 

Hakkı Tekinel'in teklifinde olsun, 275 sayılı 
Toplu Sözleşme - Grev ve Lokavt Kanunundaki 
hakların tümü ile saklı olduğu gerekçelerde 
ifade edilmektedir. Ama tatbikatta mahzur do
ğurmaması için biz bunun madde metnine ilâve 
edilecek bir son fıkra ile açıklığa ve sarahata 
kavuşturulmasını da istirham ediyoruz. Bu tek
lifimiz de şudur, 275 sayılı Kanunun ilerde ka
nun numarası değişebilir, kanun numarası koy
mayı mahzurlu bulduğumuzdan bunu da şöyle 
ifade etmek istiyoruz, ilâve edilecek son fıkra
nın şöyle olmasının iyi olacağı düşüncesindeyiz : 

«Ancak, toplu sözleşme, grev ve lokavt hu
kukunun işçi ve işverene tanıdığı hak ve borç
ların yerine getirilmiş olmasından dolayı kim
seye ceza verilemez.» Bu hususun da bir fıkra 
olarak ilâvesini teklif ediyoruz. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir, dinlediğiniz 
için saygılar sunarım. Teklifimize itibar göste
rilmesini istirham etmekteyiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Sabahattin Araş, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN ARAŞ 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

misli hükmedileceği, yenilik olarak getirilmiş
tir. 

Gerekçeyi yerinde görüyoruz. Filhakika bu 
tasandan önce; cebir ve şiddet veya tehdidol-
maksızın fiilin yapılması 201 nci maddeye göre 
suç sayılmıyordu. Keza eski hale göre, suç silâh
la veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak 
veya birkaç kişi tarafından birlikte işlenmesi 
halinde birinci fıkradaki cezanın hükmolunma-
sı gerekiyordu. Halbuki bu hallerin ağırlaştırı
cı sebeboluşları açıktır, izahtan varestedir. An
cak, evvelâ para cezasının kaldırılma sebebinin ı 
izahını gerekçede ve komisyon raporunda göre
miyoruz. Bu bir ceza siyaseti ise, bunun izahı 
lâzımgeleoektir. Şayet ceza siyaseti ise bizim de 
aksi bir tez savunmamız gerekiyor. Şöyle ki : 

'Hapis cezası ile birlikte hükmedilen para ce
zalan fantazi olarak düşünülmemiştir. Hapis 
cezalarında ağırlık nasü suçu işliyenin, mahkû
mun iyi hale avdet etmesi, bu suretle topluma 
yararlı bir hale gelmesi düşüncesinde ise, - ki 
bu düşünoe modern infazın temelidir - para ce-
zalannda ağırlık daha ziyade cemiyetin iktisadi 
yapısı nazara alınarak, suçu işliyenin bir daha 
bu fiile gitmemesini sağlıyacak malî tedip nok-
tasındandır. Nitekim doktrinde, para cezalan 
hususunda şu şekilde fikirler ileri sürülmekte
dir : 

Hürriyeti bağlayıcı cezalara alışılır, para 
cezası ise itiyat kanununa tâbi değildir, denir. 
Para cezalarının bölünme kabiliyeti, bilhassa 
suçluya uyma kudreti büyüktür denir. Diğer 
cezalann infazı masrafı icabettirdiği halde, pa
ra cezası devlete gelir temin eder. Bunlardan 
başka, kazanç hırsı ile işlenen suçlar için, hür
riyeti bağlayıcı cezalardan daha uygun ceza
dır, denmektedir. 

Nitekim Türkiye'de vâzıı kanun, aynı dü
şüncelerle 5435 sayılı Kanunla, Ceza Kanunun
da birçok para cezası ihtiva eden maddelerdeki 
para cezalan miktannı bir misline çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kaldı ki, Ceza Kanu
nunda yapılmak istenen değişiklikler son anar
şik olaylarla ilgili olarak yapılmıyor mu Deği
şen sosyal hayatta meydana gelen boşluklan 
kapamak için yapılmıyor mu? Tedbir düşündü
ğümüz kimseler anarşistler değil mi? O anar
şistler ki, «Banka soymak milleti soymaktan 
daha ağır bir suç değildir.» şeklindeki sapık 

201 nci maddede; cebir ve şiddet ve tehdi-
dolmaksızın bir işyerinin, çalışmayı engellemek 
ve verimi, çalışılmama sebebiyle düşürmek için 
işgali suçlanidınlmış, asgari ceza miktan bir ay
dan üç aya çıkarılmış, para cezası kaldmlmış 
ve son fıkra; fiilin silâh ile veya kendini tanın
mıyacak hale koyarak, yahut birkaç kişi tara
fından birlikte işlenmesi halinde cezanın iki j 
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ştogplaış ile milyonlar soyacaklar, soygunların 
ceza lTteratürundeki umumi görünüşüne göre 
(feu soyulan paraların hiçbirisi elde edilemiye-
çşk yeya pek cüzi "bir miktarı elde edilecek, sırf 
$on Türk Devletinin temelleri yerinden sarsıl
sın diye bu arada işyerlerini işgal edecekler, i§-
Çi$in ye işyerinin çalışmasına mâni oldukları 
zaman kendilerinden neden para cezası almmı-
yacak? Bunu anlamakta hakikaten müşkülât 
ilmekteyiz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, tesarmın 3 ncü 
I r a s ın ın unutulma sonucu olarak Atdalet Ko
misyonu değiştirisine alınmadığını zannediyö-
rnzr. Aksi nalde "bu fıkranın ilâvesi için (bir öner
ce taikjîim edeceğiz. 

ıŞayjn milletvekilleri, maddedeki suçun un
surları arasında tehdit de bulunduğuna göre, 
İİif nci maddeye ilâvesini yaptığımız bir husu-
isu£ bu maddeye de ilâvesinde gerek ceza man-
iıgı, gerek ceza birliği bakımınldan fayda görü
yoruz. Zira meselâ, Türk Halkları Kurtuluş Or
dusu vışya başka namlar altında gizli teşkilât
lar kurulduğu bilinse ve bu teşkilâtlar adam 
kaçrrma, adam öldürme, banka soyma giibi fiil
ler yapsalar, yol kesseler bu suretle bir dehşet 
hayajşı yaysalar, bu tür insanlar 201 sayılı mad
dedeki suçları işlerken veya başka bir deyişle 
(bunların eldet etmiş olduğu kaynaklarla bu 
isuçlar işlenirse, işlğali gerçekleştirirken, iş ve 
çalışma hürriyetine mâni olurken; «Ben falan
ca teşkilâtın adamıyım, kabul ettiğiniz eski mu
kaveleyi şu şekilde değiştirmezseniz sizi kaçıra
cağız, öldüreceğiz...» ve saire şeklinde tefodide-
'derlerse bu tehdittin mevsuk (bir şekli olacaktır. 
'Birinci fıkradaki cezadan daha ağır bir cezayı 
mantıken gerektirecektir. 

tşıte bu sebeplerle maddedeki cezalara para 
cezalarının ilâvesini ve son fıkraya «mevcut ve
ya mefruz bâzı gizli cemiyetler husule getirdik
leri tehdit kuvvetinden istifade ile işlenirse» 
cümlesinin ilâvesini talebeden önergemizi tak
dim edeceğiz. Sayın Komisyon ve Hükümetin ve 
Yüce Meclisin iltifatına mazhar olması dileği ile 
grupum âdına saygılar sunarım. 

ADÂLİT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KÖRALTÂN (Sivas) — Sayın Başkan, 
ikinci maddenin üçüncü fıkrasının unutulduğu 
yolunda sayın hatibin kanaatlerine iştirak 
eden önergeyi sayın Komisyon takdim et
mişlerdi. Bunun Umumi Heyete arzını rica 

ediyorum. Üçüncü fıkra unutulmuş, tabı ha
tası olarak metne ilâve edilmemiştir. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen farklı me
tin hakkındaki izahatı ihtiva eden önergeyi 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Türk ösza Kanununun 201 nci maddesi 
ile ilgili değişliklik tasarısında yazılı üçüncü 
fıkra, Konuiısyomumuzda yapılan müzakere so
nunda aynen kabul edilmiş ve ancak tabı sı
rasında metne hataen dâhil edilmediği anla
şılmıştır. 

Bu sebeple dağıtılan 177 e 1 nci ek sayılı 
tasan metninde yazılı (Her kim yukarıdaki 
fıkralarda gösterilen maksatların- istihsaline 
matuf olmak üzere, cebir ve şiddet veya tahdit 
olmaksızın, işyerini her ns suretle olursa ol
sun kısmen veya tamamen işgal ederse hır ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılsın) şeklindeki üçüncü fıkranın komis
yon metnine dâhil edilmesini ve o şekilde mü
zakerelerin sağlanılmasını saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Komisyonu 
'Başkam 

ismail Hakiki Tekinel 
istanbul 

BAŞKAN — D. P. Grupu adına sayın 
Nuri Eroğaıı, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — 'Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Gerek tümü üzerindeki müzakerelerde, gs-
rek maddeler üzerindeki müzakerelerde umu
miyetle komisyonlarda bir taassup görmekte
yiz. Oysa komisyonlar Umumi Heyete niya-
beten vazife görürler,, getirdikleri metinde sa
dakatte İsrar değil Umumi Heyetin temayü
lüne göre değişiklikleri yapma vazifesini de 
yüklenmiş bulunmaktadırlar. 

Birinci madde üzerinde yapılan müza
kereler sırasında bir önerge verm'ig idik. 2u. 
önergemizde mevcut metne ilâve edilen fık
ralarla bu fıkra adedinin yediye yüksel
diğini, tekrarlarla dolu olduğunu ifade etmiş 
ve bunları dört eski fıkra, zait, yeni fıkra* 
müsavi yedi fıkra yerine üç fıkra ile mesele
nin halledilebileceğM kanaatini izhar ye be-* 
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yan etmiş ve bir değiştirge önergesi vermiştik. 
Komisyon sözcüsüne sorduk; «Dikkatle tetkik 
ettim» dediler; ama iştirak etmediler. Bu iş
tirak etmeyiş sebebini anlamadık. Umumiyetle 
Umumi Heyette de komisyon iştirak ederse,* 
daha ciddî tetkik etmiş olması kanısı ile Umu
mi Heyet bunların fikrine iştirak etmekte, 
aksi çok az varidolmâktadır. 

Bu umumi sözlerimden sonra şimdi mad
deye geliyorum. 

Maddenin gayesi eski metinde esas itiba
riyle sanat ve ticaret serbestisini korumaktır. 
Eski metin birinci fıkrası ile kanum dışı ticari 
rekabeti cezalandırmak hedefini gütmüş ve bu 
arada biraz evvel arkadaşımın ifade ettiği gilbi 
birinci fıkrasında para cezası koymuştur. 

Bu yeni metinde para cezasını görmüyoruz. 
Bir maddi menfaat temini için girişilen bu ha
reketi ceza müeyyidesi ile karşılarken para ce
zamın da bulunması lüzumuna inanıyoruz. Bu 
sebeple verdiğimiz önergede eski fıkranın mev
cudiyetini, muhafazasını, hattâ biraz da para ce
zalarının, paranın bugünkü değeri nisıbetinde 
artırılmasını teklif ettik. 

ikinci fıkra eski metinden, bir iki yeni keli
me getirilmek suretiyle aynen alınmış ve işin 
tatili ile nihayet bulması tecrim edilmiştir, işin 
durdurulması cezalandırılmamıştır. Oysa gerek
çede işin tatili ve durdurulması ifadesi ayrı ayrı 
kullanılmıştır. Kanımız odur ki, bu iki ifade, iki 
terim ayrı mânalar taşımaktadır. Malûm oldu
ğu üzere, «tatil» uzun bir süreyi, «durdurma» 
da kısa süreleri ifade eder. Kısa sürelerle yapı
lacak durdurmalar, tatiller cezalandırılmıya-
caktır. Bu hal karşısında mahkeme bu işin tah
kikine gidecektir. «Efendim, biz tatil etmedik, 
durdurduk.» denecek. Ehli vukuf tahkikatında 
«Tatil değil, durdurma» derse yapılan hareket 
cezalandırılmıyacaktır. Binaenaleyh verdiğimiz 
bir önerge ile, «tatil ve durdurma» kelimesi
nin kullanılmasını teklif ettik. 

Metinde işyerinin işgali keyfiyetini görme
dik. Tahmin ediyoruz ki bu bir unutmadır. Son 
(olaylar arasında ciddî bir yer işigal eden bu 
hususun, «işyeri ve müştemilâtı işgali», bir fık
ra ile tecrim edilmesi lüzumunu hissettik ve 
verdiğimiz önerge ile de bu hususum tecrimini 
talehettik. 

Sayın Komisyon vermiş olduğu önerge ile 
bu nakiseyi, noksanı tamamlamış ise de, zan

nediyoruz gene bir noksan kalmış; işyeri ve 
müştemilâtı denilmelidir. Çünkü birinci mad
denin metninde, «ve müştemilâtı» kelimesi kul-
laımlmıştır. işyeri kadar müştemilâtının da, 
meselâ deponun ehemmiyet taşıdığı kanaatin
deyiz. Bu hususu verdiğimiz bir önerge ile 
tasrih ettik ve tecrimini istedik, iltifat görme
sini temenni ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — M. G-. P. Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı... Yok. 
Şahıslar adına talebedilen konuşmalara ge

çiyoruz. 
Sayın Mehmet Aytuğ?.. Yok. Sayın Turhan 

Özgüner... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sarfınazar et

tim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Mev-

lût Ocakçıoğlu buyurunuz efendim. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız madde son yılların, 

bilhassa son ayların kamu oyunu, iş çevrelerini 
ve işçi topluluklarını rahatsız eden anarşik ey
lemlerin doğurduğu ihtiyaçlar nedeniyle getiril
mektedir. 

Ülkede sırf anarşik bir ortam yaratmak, tet-
hişçilik yapmak, dikta, ihtilâl heves ve teşebbüsle
rini beslemek için, masum birtakım işçilerimizi de 
derlemek için, fabrikalar ve işyerlerinde hâdise
ler başlamış, çalışmalar durdurulmuş, ölümlere 
vesile olunmuş, ocaklar söndürülmüştür. 

Sosyal ve ekonomik yapımızda bir rahatsızlık 
vardır, iptidailik vardır. Sosyal adalet, sosyal 
güvenlik ve ekonomik denge toplumumuzun ek
siklikleridir ve geri kalmışlığımızın sebepleridir. 
Bu rahatsızlıkların giderilmesi ve toplum bün
yesinde bir değişiklik yapılması şarttır. Bu hu
susları, Anayasamızın öngördüğü bir kısım yapı
ya taallûk eden reformlarla, idarede, ekonomi
de, maliyede, sosyal bünyede gösterilen reform
larla düzeltmek gerekiyordu. Anayasamız buna 
âmir idi. Zamanın iktidarı bu hususlarda Ana
yasal görevlerini ihmal etmiştir. Ortaya çıkan
lar, icrayı bu gerekleri yerine getirmeye zorla
mak gibi bidayette iyi bir niyette idiler. Kamu 
oyunda tasvip de görüyordu. Bilâhara taktik ve 
amaç değişmiştir, ülkede kötü alışkanlıklar ve 
yukarıda bahsettiğim amaçlara hizmeti meyda
na getirmiştir. 
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Biz, bütün bu yapıdaki rahatsızlıkları demok- i 
ratik rejim içerisinde düzeltmenin peşindeyiz. 
12 Marttan sonra kurulan Sayın Erim Hüküme
tinin çabası ve görevi de budur. Yüce Meclisten 
de destek görmektedir ve görecektir. Milletin 
içinden gelmiş, bilhassa fakir halk topluluğumu
zun dert ve çilelerini bilen her partiden aziz 
milletvekili arkadaşlarımız buna taraftardırlar. 
Anarşi ve tethiş yolunu açan, ihtilâl heveslileri
nin ekmeğine yağ süren bu hareketlerin meni 
için bu maddenin meriyeti ve kabulü şarttır. 

Madde esasen daha evvel de vardı. Değişik
lik, cezalar üzerinde artırmalar getirmektedir. 
Yalnız üçüncü fıkra eklenmiştir. Birlikte anar
şik hareketlerin önlenmesine, tahribatın önlen
mesine matuftur, iş çevreleri, işçi çevreleri, top
lum huzuru için bu değişiklikler faydalıdır. 

Tetkik ettik; gelen ceza artırmaları ve ek 
fıkralar grev hukukumuz ile de çelişki içinde 
değildir. Maddenin kabulü lehinde olduğumu be
yan eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Saym Başkan, ben konuşmamda üçüncü fık
ranın Adalet Komisyonunca metinden çıkarılmış 
olduğunu kabul ederek bu fıkra hakkındaki gö
rüşlerimizi arz etmedim. Bu hususta bir önerge 
veriyorum ve bir mâruzâtım var. Müsaade eder
seniz arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEYDİ

BEYOĞLU (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
larım, biz bu maddenin üçüncü fıkrasının Ada
let Komisyonunca metinden çıkarıldığına yani 
reddedildiğine kaani olarak bu hususta mâru
zâtta bulunmamıştık. Ancak Komisyon Başkan
lığınca verilen önergede, bir baskı hatası olarak 
zühulen bu fıkranın metne dercedilmediğinin 
belirtilmesi karşısında şu hususu ifade etmek 
mecburiyetini hissetmiş bulunuyoruz : 

Bu fıkra aynen şunu getirmektedir. «Her kim 
yukardaki fıkralarda gösterilen maksatların is
tihsaline matuf olmak üzere, cebir ve şiddet ve
ya tehdit olmaksızın, işyerini her ne suretle olur
sa olsun...» Bir de «her ne suretle olursa olsun» 
tâbiri de kullanılmakta... «... kısmen veya tama
men işgal ederse bir aydan bir seneye kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır.» 

Bizim görüşümüz odur ki; bu tatbikatta 275 
sayılı Kanunla bir çelişki yaratacak durumda-

j dır. Cebir ve şiddet veya tehdit de olmaksızın 
yapılan işgallerde maksadın, bir kanuni hakkın 
istihsali mahiyetinde olacağı düşüncesindeyiz. 

Bu itibarla, biz bu fıkranın metinden çıkarıl
masının uygun olacağını mütalâa etmekteyiz. Bu 
hususta bir önerge takdim ediyorum. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde sez isti-
yen sayın üye?.. 

HÜSAMETTİN BAŞEE (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

İkinci maddenin 201 i tadil eden şekli, son 
zamanlarda işçilerimiz tarafından grev hakkının 
maalesef yanlış kullanılması üzerine getiril
mektedir. 

Evet, işçiye grev ve işverene de lokavt hakkı 
tanınmıştır. Bunun dışında işçinin, işvereni ve 
ya işyerindeki şahısları tehdidetmek, şiddet 
kullanmak veya çalışıma hayatından menetmek 
gibi durumları ortaya çıkmıştır. Bunlar için 
Türk Ceza Kanununda konulan ceza asgari 
(hadleri az olduğu için Ceza Kanununun mües 
seriyeti azalmıştır. Hattâ yeni teklif ve tasarı
daki cezanın asgari hadleri de azdır. 

İBuracla, «üç aydan iki seneye kadar» diyor. 
Hâkim, üç ay ceza vermiş olsa, 647 sayılı Kanu
na göre onar liradan üçyüz lira eder. Veyahut 
infazına gitmiş olsa üçte biri düşer, kırk gün 
ceza görecek demektir. Halbuki, bunun müessi-
riyetmi artırmak için, «altı aydan iki seneye 
kadar» demek suretiyle tahdidettik. Saniyen, 
üç ayı gaçmiyen cezalarda hâkim, gece cevae 
vinde yatmak, gündüz işine gitmelc gibi bir du
ruma da gidebilir. Fakat üç ayı yukarı geçtiği 
zaman buna 647 sayılı Kanun cevaz vermez. 

Saniyen, yine maddenin ikinci fıkrasında; 
«sekiz aydan beş seneye kadar» diyor. Burada 
da., «bir seneden beş seneyee kadar» şeklinde 
bir tadil teklifi verdik. 

Yine kanunun üçüncü fıkrasında : «Bir ay
dan bir seneye kadar» der. Bunu da, «altı ay
dan iki seneye kadar» şeikliride tadil teklifleri 
verdik. 

Kanun, her zaman değişmiyor. Aşağı yukarı 
1026 yılında kasul edilmiş olan Türk Ceza Ka
nununun bu maddeleri uzun müddet tatbikte 
kalmıştır ve bu son zamanlardaki hareketler 

I de bunun değişmesine sebebolmuştur. 

— 630 — 



M. Meclisi B : 146 11 . 8 . 1971 O : 1 

Bu bakımdan asgari hadlerinde yükselt
mekte faydalar vardır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti-
yen başka sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde değişiklik yapılmasını isti-
yen önergeleri sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesiyle 

ilgili değişiklik tasarısında yazılı üçüncü fıkra, 
Komisyonumuzda yapılan müzakere sonunda 
aynen kaibul edilmiş ve ancak tam sırasında 
metne hataen dâhil edilmediği anlaşılmıştır. 

Bu sebeple, dağıtılan 177 ye 1 nci ek sayılı 
tasarı metninde yazılı : (Her Mm yukardaM 
fıkralarda gösterilen maksatların istihsaline 
matuf olmak üzere, cebir ye şiddet veya tehdit 
olmaksızın, işyerini her ne suretle olursa olsun 
kısmen veya tamamen. işgal «ederse bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lır) şeklindeki üçüncü fıkranın Komisyon met 
nine dâhil edilmesini ve bu şekilde müzakeresi
nin sağlanmasını saygı ile arz ve talebederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 
Sayın (Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil 
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nuri Eroğan 
İstanbul 

«Madde 2. — Türk Ceza Kanununun 201 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 201. — Her kim cebir ve şiddet ya 
hut tehdit ile sanat ve ticaret serbestisini her 
ne suretle olursa olsun tahdit veya men ederse 
üç aydan iki seneyee kadar hapis ve 500 liradan 
1 O00 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
olur. 

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi, gerek ticaret veya sanat sahiplerini 
veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltma
ya yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka 
şartlar altında mukaveleler kabule icbar etmek 
maksadiyle bir işin tatiline veya durdurulması
na veya nihayet bulmasına sebebiyet verir veya 
tatilinin, devamına âmil olursa sekiz aydan beş 
seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen 
maksatların istihsaline matuf olmak üzere, ce
bir ve şiddet veya tehdit olmaksızın, işyerini 
veya müştemilâtım her ne suretle olursa olsun 
Mlsmem veya tamamen işgal ederse altı aydan İM 
seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

YukardaM fıkralarda gösterilen fiiller silâh 
ile yahut kendini tanınmayacak bir hale koya
rak yahut birkaç kişi tarafından birlikte işle
nirse yahut aynıca bir tahribat meydana gel
mişse ceza iM misli arttırılarak hükmolunur. An
cak hükmıolunacak ceza ıbeş seneyi geçemez.» 

iSayım Başkanlığa 
Tasarının 201 nci maddesinin aşağıdaM şe

kilde değiştirilmesi için oya vaz'ını saygı ile 
arz ederim. 11 Ağustos 1971. 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

«Her Mm cebir ve şiddet veya tehdit ile sa
nat ve ticaret serbestisini her ne suretle olursa 
olsun tahdit veya menederse üç aydan iM se
neye kadar hapis, 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm olur. 

Her Mm yukardaM gösterilen maksatların 
istihsaline matuf olmak üzere cebir ve şiddet 
veya tehdit olmaksızın işyerini her ne suretle 
olursa olsun Msmen veya tamamen işgal ederse 
bir aydan bir seneye kadar hapis, 30 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

YukardaM fıkralarda gösterilen fiiller silâh 
ile veya kendini tmunmıyacak bir hale koya
rak yahut birkaç kişi tarafından birlikte yahut 
mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin hu
sule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile 
işlenmişse yahut ayrıca bir tahribat meydana 
getirilmişse ceza İM misli artırılarak hükmolu
nur. Ancak hükmıolunacak hapis cezası beş se
neyi, ağır para cezası da 5 000 lirayı geçemez» 

Her Mm cebir ve şiddet ve tehdit ile gerek 
işçiyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini veya 
işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya yahut 
evvelce kabul edilmiş şartlardan başka şartlar 
altında mukaveleler kabulüne icbar etmek mak-
sadiylıe bir işin tatiline yahut nihayet bulma
sına sebebiyet verir veya tatilin devamına âmil 
olursa seMz aydan beş seneye kadar hapis, 1 000 
liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 
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ISayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanım tasarısının ikinci 
maddesindeki madde 201 in birinci fıkrasında
ki (üç aydan) yerine ( altlı aydan) şeklinde; 

ikinci fılkradaki (ısetez aydan) yerine ((bir 
seneden) şeklinde, 

Üçüncü fıkraidaki (jbir aydan bir seneye ka
dar) yerine (altı aydan İM seneye kadar) şek
limde tadilini arz ve teklif ederiz. Saygılarımız
la. 

Nevşehir Konya 
Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesinde 

değişiklik getiren ve Adalet Komisyonunca ka
bul ıedilen üçündü fıkrasımdaM (ayrıca bir tah
ribat meydana getirmişse) paragrafının; (ayrı
ca işin devamına imikân bırakmayan bir tahri
bat meydana getirmişse) olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ediyiorum. 

Zira fiilin işlenmesinden doğan veya tabiî 
neticesi olan ve işe devama mânı de olmıyan 
tahribatın, bir normal neticenin teıcrimi teklif 
gerekçesine göre düşünülmüş değildir. Kasda 
makrum olan, millî servet ve zaman kaybını ve 
işin durması sonucunu doğuran eısaislı talhri-
baittır. 

Kaildi ki, bunun dışında normal tahribatın, 
genel hükümler ve dâvaya müdahil olarak ka
tılma suretiyle her zaman izalesi mümkündür. 
Böyle bir halin teşdit sebebi olarak kabulü ce
za prensipleriyle çelişkiye düşmek olur. 

O. H. P. Grup (Sözcüsü, 
Kastamlonu 

Mehmet iSeydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesin

de değişiklik istiyen Hükümet tasarısının 
dördüncü ve Adalet Komisyonunca kabul 
edilen metnin üçüncü fıkrasını teşkil eden 
değişiklik kapsamındaki : 

(Ceza, iki misli artırılarak hükmolunur) 
paragrafının, 

(Ceza, fiilin işleniş şekli ve vehâmetine veya 
meydana gelen tahribatın derecesin© ve mik
tarına göre üçte birden iki misline kadar ar
tırılarak hükmolunur.) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

herekçe olarak 
işlenen fiilin vehâmeti, esaslı bir tahribata ıse-

bebolmadığı, işi sekteye uğratacak dereceye 
varıp varmadığı düşünülmeden ve anlaşıl
madan kesin ve katî hüküm vaz'etmek ve ceza , 
iki misli artırılarak hükmolunur deyip, ke
sip atmak doğru değildir. Her olayın özel
liği vardır. Bunu takdir etmek ve neticesine 
göre cezada ağırlaştırmanın derecesini tâyin 
etmek hâkime bırakılmalıdır. Adaletin zede-
lenmemesinin gereği budur. Katı ve ağır 
hükümlerin, çok zaman tatbik veya imkân 
(bulamadığı, hâkimleri tatbik etmeme duru
munda bıraktığı bir gerçektir. 

Cezada seyyaliyet her zaman lâzım ve za- -
ruridir. Nitekim,, 201 nci maddede ilk deği
şiklik teklifi yapan ismail Hakkı Tekine! de, 
(Ceza üçte birden iki misline kadar artırıla
rak hükmolunur.) Teklifinde bulunmuştur. Bu 
da, bizim düşünce ve kanaatimilzi teyideden 
bir haldir, düşünceleri, bizi bu şekildeki de
ğişiklik teklifi yapmaya itmefetedir. 

C. H. İP. Garuıp Sözcüsü 
Kastamonu 

Mehmet iSeydibeyoğlu! 
Sayın Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 221 nci maddesini 
değiştiren tadarının ikinci maddesinin, Ada
let Komisyonunca kabul edilen üçüncü fıkra
cında sayılan teşdit sebepleri içinde : 

'(Birkaç kişi tarafından birlikte işle
nirse) diye bir artırma sebebi daha sayılmış
tır. 

Fıkranın atıf yaptığı yukarıdaki fıkralar, 
mahiyetleri! itibariyle topluluk suçlariyla ilgili 
fıkralardır. Fert olarak işlenmesi çok zaman 
mümkün bile olmaz. Fiilin mahiyeti buna 
imkân vermez. Fiilin mahiyetinden doğan bir 
halin ayrıca cezayı artırıcı bir sebebola-
ra,k kabulü, hukuk fikri ve mantık ile bağ
daşmaz. 

Bu itibarla : (yahut birkaç kişi tarafından 
birlikte işlenirse) paragrafının fıkra metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grııpu Sözcüsü 
Kastamonu 

Mehmet ıSeydiıbeyoğlu 
Sayın Başkanlığ'a 

Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesini 
değiştiren ikinci maddenin sonuna ve aşağı-
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da izah edilen gerekçe ile son fıkra olarak aşa
ğıdaki metni1 arz ve teklif ederim. 

ı&erekçe : 
Tasarı gerekçesinde olsun, birlikte müza

kere konusu Tekinel teklifinde olsun, Adalet 
Komisyonu raporunda olsun : 

Hudut ve şumlülü, ne şekilde kullanılacağı 
kanununda belli olan toplu sözleşme, grev 
ve lokavt hukukunun dışında kalan fiilî durum
ların önlenmesi bahis konusu olduğu, değişik
liğin bu sebeple getirildiği, kanunla işçi ve işve
rene tanınan hakların daraltılması söz konusu 
olmayıp, 275 sayılı Toplu Sözleşme - Grev ve 
Lokavt Kanununun bütün hükümlerinin saklı 
(bulunduğu, ifade edildiğine göre; 

Tereddüde mahal bırakmamak, tatbikatçıla
ra kolaylık sağlamak, iş hukuku ile çelişkiye 
düşmüş olmamak, gerekçede ifade olunanı mad
de metnine dercedebilmiş olmak için, aşağıdaki 
fıkranın maddenin son fıkrası olarak ilâvesini 
zaruri ve faydalı görmekteyim. 

Kanunun numarası değişebileceğinden, 275 
No. lu Kanundan bahsedilmesi de mahzurlu ola
bilir. 

Son fıkra metni : 

(Ancak, toplu sözleşme, grev ve lokavt hu
kukunun işçi ve işverene tanıdığı hak ve borç
ların yerine getirilmiş olmasından dolayı kim
seye ceza verilemez.) 

C. H. P. Grupu Sözcüsü 
Kastamonu 

Mehmet İSeydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet tasarısının üçüncü fıkrası, izah 

edeceğimiz sebeplerle güdülen maksada aykırı 
olduğu gibi, 275 sayılı Kanunla sayılan hakları 
zedeleyici mahiyette olduğundan ve dağıtılan 
metinde bu husus olmadığından bahsetmediği
miz cihetle, bu fıkranın çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

C. H. P. Grupu Sözcüsü 
Kastamonu 

Mehmet Seydibeyoğlu 
BAŞKAN — Birinci önerge komisyon tara

fından Hükümet tasarısının metnindeki üçüncü 
fıkranın madde metninde yer almasını hedef tu
tan önergedir. Dâhil edilmeme sebebi ne olursa 
olsun, bu fıkranın metne dâhil edilmesi talebini 

ihtiva ettiği nazara alınarak, okutarak tasvip
lerinize sunacağım. 

(Adalet Komisyonu Başkanı İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel'in önergesi tek
rar okundu.) 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, usul hakkında bir ma
ruzatım olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Zannediyo

rum M, birkaç önergede bu fıkra vardır. Tah
min ediyorum ki, usulen önerge sahiplerine iş
tirak edip etmeme hususu sorulacak. Bu yol tu
tulursa daha isabetli hareket edilmiş olacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın Eroğan, bu fıkra madde
ye dâhil edilmeden ve bu hususta Sayın Genel 
Kuruldan bir karar almadan işlem yapmama 
imkân yok. Şu bakımdan : Tadil teklifleri var; 
bu Hükümet tasarısındaki üçüncü fıkranın 
madde metninde mevcutmuş gibi mütalâa edili
yor, üçüncü fıkrada değişiklik isteniyor. Me
selâ bunlardan biri zatıâlinizin teklifi. Oradaki 
«işyerine» tâbiri ile bir de «müştemilâtı» nı ilâ
ve ediyorsunuz. Bu 'önerge kabul edilmeden 
Hükümet tasarısındaki üçüncü fıkranın madde 
metninde yer almasına imkân yok ki, ondan 
sonra sizin tadil teklifinizi müzakere mevzuu 
yapalım. Buna imkân yok. O bakımdan evvele
mirde Hükümet tasarısındaki üçüncü fıkranın 
madde metninde yer almasını oylıyacağım. 

Efendim, komisyon tarafından verilen ve Hü
kümet tasarısındaki 201 nci maddenin üçüncü 
fıkrasının Adalet Komisyonundan gelen 201 nci 
maddenin üçüncü fıkrası olarak yer almasını 
hedef tutan önergesini tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Eroğan tarafından veri

len önergeye Komisyon iştirak ediyorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önerge var, ara ediyorum. 
(Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş'in 

önergesi tekrar okundu.) 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KOBALTAN (Sivas) — Bâzı müşterek husus-
lar olduğu için Komisyon adına bir maruzatta 
bulunacağım, müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KOBALTAN (Sivas) — Muhterem Başkan muh
terem arkadaşlar; Sayın Araş'm önergesi 
üzerinde Komisyon adına söz almış oluyorum; 
fakat bu vesile muhterem heyetinizi bâzı nok
talarda tenvir etmek zarureti olduğu için o 
noktalara da temas edeceğim. 

önergelerin hemen hemen hepsine para ce
zalarının müeyyide olarak maddeye ilâve edil
mesi istenmektedir. Komisyon olarak para ce
zasının pek müessıriyeti olmıyacağı görüşünde
yiz. Ayrıca, bu suçu işliyecek nitelikte olan 
şahısların para cezası ödemekte güçlük çekecek
leri sebebiyle infaz edilememiş olması neticesin
de tekerrür hükümlerinin uygulanmaması gibi 
bir teknik mahzur da ortadadır. Bu sebeple bu 
maddeye ayrıca müeyyide olarak bir para ceza
sının konmasına taraftar olamıyoruz. 

Bunun bir ayrı gerekçesi de şu: Eğer ha
pis cezasının para cezasına tahvili gerekirse, 
647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fık
rası gereğince hâkim bunu altı aya kadar para
ya çevirebilmektedir. Anlaşılıyor ki, muhterem 
arkadaşlarımızı bu suçu işliyecek nitelikteki 
kimselere yerilecek para cezası şeklindeki mü
eyyidenin daha müessir olacağı yolunda bir 
kanaate varmış olacaklar ki, o sebeple behema-
hal para cezasının da ilâvesini istemektedirler. 

Para cezasının ilâvesinin bir ikinci mahzuru 
da şu: Para cezaları bu tip suçların hemen in
faza ve hükme gitmesini de engelleyici bir hü
viyet taşıyacaktır. Bu arz ettiğimiz sebeplerle 
biz Komisyon olarak bu maddede para cezasının 
ilâvesine katılamıyoruz. 

Ancak, Sayın Sabahattin Araş arkadaşımızın 
son fıkrada, 'bâzı gizli ve mefruz cemiyetlerin 
tehdit güçlerinden istifade ederek bu fiillerin 
işlenmiş olması halinin de cebir şiddet sebebi ile 
cezanın teşdidi kısmına ilâvesi hususundaki ka
naatlerine, 1 nci maddede, yani 188 nci mad
deye bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki mad
dede kabul edilmiş olduğu için bu kanunda ve 
Türk Ceza Kanununda teselsülü temin etmek 
bakımından katılıyoruz. Ancak, önergelerinde I 
hem para cezası konulması, hem de bu fıkranın I 
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I eklenmesi arzu edildiği için buna kısmen iştirak 

ediyoruz. Muhterem arkadaşımız mümkünse 
sadece o kısma ait önergesini tefrik ederek tak
dim ederlerse, ona katılacağımızı arz etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlarımızdan Sayın Seydi-
beyoğlu'nun, 275 sayılı Grev ve Lokavt Kanunu 
ile bu kanunun çelişmeye düşmemesi yönünden 
bir beyanları oldu. Kanun numarası da zikre-
dilmiyerek sadece «toplu iş sözleşmesi, grev 
ve lokavt hakları saklı kalsın» şeklinde bir iba
renin bu fıkraya eklenmesini arzu etmekteler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu husus Komisyon
da görüşüldü. Esasen Anayasa Mahkemem, bir 
karan ile 201 nci maddenin Anayasaya aykın 
olmadığını beyan etmiş bulunmaktadır. Yani, 
275 sayılı Kanunun bahsettiği grev ve lokavt 
hakkı bir Anayasa hakkı olduğu için ve özel bir 
kanunun Anayasa hakkını bertaraf etmesi ihti
mali düşünülemiyeceği yargısı ile de bunun bu 
maddeye ilâvesine lüzum yoktur. 

Ayrıca, 275 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi, 
grev ve lokavt olan işyerine işçiyi girmekten 
zaten menetmiş bulunmaktadır ve grev ve lo
kavt uygulanan bir işyerine girmeyi 60 nci mad
desiyle de cazai müeyyüdeye bağlamıştır. O hal
de, aynca «Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun verdiği haklar saklıdır» şek
linde bir hüküm ilâve etmek kanunun tekniğine 
aykın düşecektir. Yani, kazo'ik bir metot gibi 
bir tekrardan ibaret kalacaktır. Aynca, biz, 
bu hakların saklı kalmış olduğunu burada ifa
de ederek zapta geçirmekle de buna bir ışık 
tutmuş olduğumuz kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, Sayın Seydibeyoğlu'nun bir 
itirazlan oldu. Dediler ki, tahribatta cezanın 
artmlması yersizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haikkaten önem
li bir nokta. Bir işyerinde yapılan bu tip hare
ketler eğer cidden bir tahribat meydana getir
mişse... 

MEHMET SEYDİBEYOÇLU (Kastamonu) 
— Yanlış anlamışsınız, benim önergem okundu
ğu zaman görülecektir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV
PİK KORALTAN (Devamla) — Yani, bir ar
tırma sebebi olmasın, şeklinde aüıladım ben. 

MEHMET SEYDÜBEYOĞLU (Kastamonu) 
— İşin tatilini gerektiren bir tahribat meydana 
gelmişse ceza artırılmalıdır, diyoruz. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Devamla) — O halde mesele 
kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Koraltan, burada yalnız 
biraz evvel okunan önergenin muhtevası içeri
sinde kalırsanız mesele kalmaz. O önergelere de 
zaten sıra gelecek, o zaman görüşlerinizi ifade 
etmek imkânını bulabilirseniz. Yalnız Sayın Sa
bahattin Araş'm önergesinin muhtevası içinde 
başka büyüyeceğiniz varsa buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TE,V-
FİK KORALTAN (Devamla) — Sayın Saba
hattin Araş arkadaşımızın para cezası hususun
daki tekliflerine katılmıyoruz. Yalaız gizli ce
miyetlerin, mefruz cemiyetlerin tehdit güçlerin
den istifade edilmesi hususundaki tekliflerine 
kısmen katılmış olduğumuzu arz eder, saygıla
rımı sunarım. 

NURİ EROĞLU (İstanbul) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Gizli cemiyet

lerin 188 nci maddede mevcut olması, 199 nci 
maddenin kabul edilmiş bululnanası ve Ceza Ka
nununda bir teselsül icabı bu maddeye de ilâ
vesini kabul ettiklerini beyan buyurdular. 

Şimdi soruyorum: 188 nci maddede, «Benze
ri yerler veya bunların müştemilâtı» lâfı varsa, 
201 nci maddeye bu, «müştemilâtı» lâfının ilâ
vesi teselsülü temin etmiyecek midir? 

ABALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, «işyeri veya müştemilâtı» tâbirinin 
188 nci maddede buluinuşu bir hata dahi olsa, 
201 nci maddede, «işyeri veya müştemilâtı» tâ
birinin kullanılmasına şu yönden iştirak ede
medik. Sayın Eroğan'ın önergelerinde var, zan
nederim bu sebeple bu suali sordular: iş Kanu
numuz esasen işyerini tarif ederkem müştemilâ
tını da işyerinden saymıştır. Bu sebeple burada 
bir tekrar yapılmış olacaktır. Yani, kanunların 
en veciz, en kısa şekilde ifade edilmesinin bir 
esas oluşuna riayetkar olmak sebebi ile, «işyeri 
ve müştemilâtının» tâbirini ilâve etme hususun
daki tekliflerine katılmadık. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — İş Kanunun

da, «işyeri ve müştemilâtı» lâfı vardır. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan, esasen sualini

zin konusu karara bağlamdı. 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) - - Sayın 
Başkan, müsaade eder milsiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ara». 
SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Saym 

Başkan, para cezalarımın umumi mahiyetleri 
hakkımdaki arz ve izahına çalıştığımız fikirleri
mizden hiçbir suretle feragat edecek değiliz. 
Ancak, Saym Komisyon bu maddede para ce
zalarına lüzum görmüyorlarsa, para cezası tek
lifimizden vazgeçiyoruz. 

BAŞKAN — Yeni önergenizdeM birinci, ikin
ci ve üçüncü fıkralardaki cezalara ilâveten 
para cezalarının tertibinden vazgeçiyorsunuz. 
iBunlamn çıkarılması suretiyle önergenizin mua
meleye konulmasını istiyorsunuz. 

Bu durumda Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEK4NEL (İstanbul) — Bu şartla sa
dece son fıkraya katılıyoruz. 

BAŞKAN — Zaten başka bir değişiklik yok 
Sayın Tekine! Birinci, ikinci üçüncü fıkralar
daki para cezalarını kaldırıyorlar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim me
tinde cezayı ağırlaştırıcı hükümler <J® olabilir. 

MEHMET SEYD4BEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, usul hakkında mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan. 
Sayın arkadaaşıımız maddeyi tümüyle tertip

lemişler ve o şekilde bir önerge veriyorlar. Bu 
'önergenin tümüyle kabulü halinde diğer öner
gelerin müzakeresine imkân kalmıyacaktır. 

Onun için evvelâ, sadece fıkralarda bir ke
lime ilâvesi veyahut da kısa kısa hükümleri tek
lif eden önergelerin oylanması gerekir kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Değil Sayın Seydibeyoğlu. Ga
yet güzel beyan buyurduğunuz gibi, bu önerge
nin kabulüyle diğer önergelerin müzakeresine 
mahal kalmaz. Bu sebepledir ki, en aykırı öner
gedir ; ilk önce müzakere edilir. 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum : 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Önerge okunurken sa
yın önerge sahibi geri aldıkları fıkraları teker 
teker işaret buyursunlar. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, anlaşılıyor, 
onun için tekrar okutuyorum : 

«Her kim cebir ve şiddet ve tehdit ile sanat 
ve ticaret serbestisini her ne suretle olursa olsun 
tahdit veya men ederse üç aydan iki seneye ka
dar hapis, 100 liralan 500 liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm olur.» 

BAŞKAN — Bu fıkrada yalnız «para ceza
sı» vardır, vazgeçiliyor. 

Devamını okutuyorum : 
«Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile ge

rek işçiyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini 
veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya 
yahut evvelce kabul edilmiş şartlardan başka 
şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar et
mek maksadiyle bir işin tatiline veya nihayet 
bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamı
na âmil olursa, 8 aydan 5 seneye kadar hapis, 
1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Yine, aynı, «para cezası» tâbi
ri çıkarılıyor. 

Devamını okutuyorum. 
«Her kim... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Kelime ha
tası var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nerede efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — «Edilen» 
ve «edilmiş» kelimelerinde. 

BAŞKAN — O kısmı tekrar okutayım. 
«... yahut evvelce kabul edilmiş şartlardan 

başka şartlar altında mukaveleler kabulüne...» 
BAŞKAN — Evet efendim kelime değişi

yor 
Önergenin devamını okutuyorum : 
«Her kim yukardaki gösterilen maksatların 

istihsaline matuf olmak üzere cebir ve şiddet 
veya tehdit olmaksızın işyerini her ne suretle 
olursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederse 
1 aydan 1 seneye kadar hapis, 30 liradan 100 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Bu fıkrada da «fıkralarda» tâ
biri çıkarılmış ve bir de «para cezası» vardır. 

Devamını okutuyorum : 
«Yukarıki fıkralarda gösterilen fiiller silâh 

ile veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak 
yahut birkaç kişi tarafından birlikte yahut mev
cut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule 

getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile işlen
mişse yahut ayrıca bir tahribat meydana getiril
mişse ceza iki misli artırılarak hükmolunur. An
cak, hükmolunacak hapis cezası 5 seneyi, ağır 
para cezası da 5 000 lirayı geçemez.» 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, aynı şeyi izah etmek istiyo
rum : 

Şimdi, önergelerin mevcut tasarıya olan ay
kırılıklarına göre oylanması lâzım. Para cezala
rı çıkarıldığı zaman mevcut tasarıya göre hiç
bir aykırılık olmuyor. Meselâ ikinci fıkra tama-
miyle aynı oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, bir dakika 
müsaade ederseniz durumu arz edeceğim efen
dim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— (Bizim fıkralar hakkında teker, teker, hazır
lamış olduğumuz tekliflerimiz var. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, bu gayet 
normaldir. Bakınız; Hükümet teklifindeki üçün
cü fıkranın Komisyon metnine dâhil edilmiş ol
ması karşısında sizin, «Üçüncü fıkranın metin
den çıkarılması» yolunda vermiş olduğunuz öner
ge de işlem görmiyecektir. Çünkü, en aykırı tek
lif işleme konulmaktadır. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Öyle değil Sayın Başkan. Komisyonun tekli
finde «Müzakereye dâhil edilmesi» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz durumu arz 
edeceğim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
durum tavazzuh etmiştir-: 

Dört fıkradan ibaret olan tadil teklifinde son 
fıkraya iştirak ediyoruz. Arkadaşımızın, para 
cezaları hakkında teklifinden vazgeçmesi, bun
ların tamamından vazgeçmesini tazammun eder. 
Birinci fıkraya bu sebeple iştirak etmiyoruz, iba
re yanlışlıkları vardır. 

Üç fıkrayı geri alsınlar. Şayet geri almazlar
sa fıkra fıkra oya sunulsun, biz hangi fıkraya 
iştirak ettiğimizi hangi fıkraya iştirak etmedi
ğimizi belirteceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Araş, Komisyonla muta
bık olduğunuz halleri ihtiva eden yeni bir öner
ge verirseniz bu ihtilâf hallolur. 

Siz önergenizi bu metinlerden istifade ile ka
leme akmışsınız : Birinci fıkrada «para cezası», 
ikinci fıkrada bir kelimenin «edilen ve edilmiş» 
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şekli, üçüncü fıkrada «Her kim yukardaki fık
ralarda gösterilen» tâbiri yerine, «yukarda gös
terilen fıkralarda» kelimesi çıkarılmış, yani ifa
delerde değişiklikler var ve aslında da metinde
ki sırayı takibetrnişsiniz. Vâki değişiklikler bel
ki de zühulen... 

SEBAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, biz metne aynen iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi siz, bu önergenizi yalnız 
son fıkraya istinadettirebilir misiniz? 

SEBAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman mesele kalmı
yor. Birinci, ikinci, üçüncü fıkralar hakkında 
Sayın Araş'm hiçbir talebi yok. Yalnız, metinde
ki son fıkranın bu şekilde değiştirilmesi... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Para ce
zalar?. ayrı konulmak üzere. 

BAŞKAN — Son fıkrada da «Para cezası çı
karılmak suretiyle...» evet. 

Sayın Araş, önergenizi bilâhara size göndere
ceğim. Yalnız son fıkra şekline sokmanız zaman 
kozanmamız bakımından yerinde olacaktır. 

Şimdi son fıkrayı okuyorum: «Yukarıki fık
ralarda gösterilen fiiller silâh ile veya kendini 
tanınmıyacak bir hale koyarak yahut birkaç ki
şi tarafından birlikte yahut mevcut veya ınef-
ruz bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri 
tehdit kuvvetlerinden istifade ile işlenmişse ya
hut ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse ce
za iki misli artırılarak hükmolunur. Ancak, hük-
mohınacak hapis cezası beş seneyi geçemez.» 

Eıkra bu şekildedir, para cezasını çıkararak 
okudum. 

Sayın Araş'm değiştirdiği önergeyi... 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, tekrar ediyorum: Bu fıkraya 
ilâve edilmesini istediğimiz hükümler var. Yani, 
bu metne ilâve edilmesini istediğimiz fıkra var. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğîu, ben de 
baktım, ama engel olacak bir durum görmedim. 

Sizin teklifinizin bir tanesi tamamiyle ilâve
dir, yani beşinci fıkra olarak bir teklifte bulu
nuyorsunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bizim teklifimizde üçüncü fıkra diye yazılı. 
Çünkü, bizim elimizdeki metinde «üçüncü fıkra» 
olduğu için bizim teklifimizde de üçüncü fıkra 

diye yazılı, dördüncü fıkra diye yazılı değil. 
Onun için görmüyorsunuz. 

BAŞKAN — Yanlışlık şuradan geliyor: Bu 
üçüncü fıkra sonradan ilâve edildiği için sizin 
önergelerinizde üçüncü fıkra olarak, ilâve edil
memiş metindeki fıkra zikrediliyor. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Komisyon önerjgeyi ben konuştuktan sonra 
verdi, ondan sonra muttali olduk. 

BAŞKAN — Evet, evet doğru. 
'önergelerinizde, maddedeki dördüncü fıkra 

hep «üçüncü fıkra» olarak geçiyor. O bakım
dan bendeniz hep üçüncü fıkra üzerinde duru
yorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Hattâ ben, «tasarı metninin dördüncü, Adalet 
Komisyonu metninin üçüncü fıkrası» diye yaz
mıştım oraya. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Esasen, muza 
kereye esas olan metin alınmalıdır, önergeler 
ona göre yazılmalıdır. 

BAŞKAN — Evet efendim, bundan önce, 
Sayın Araş'm önergesinin aldığı son şekil se
bebiyle, Sayın Seydibeyoğîu tarafından veril
miş olan önergeler daha aykırı bir durum ihti
va ettiği için bunları ayrı ayrı okutup tasviple
rinize sunacağım. Yalnız, burada «Üçüncü fık
ra» diye zikredilmektedir. Bu, son ilâve ile 
«Dördüncü fıkra» olarak değişmiştir. 

Okutuyorum efendim. 
«Birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse di

ye bir artırma sebebi daha sayılmıştır. Bu iti
barla, (yahut birkaç kişi tarafından birlikte iş • 
lenirse) paragrafının fıkra metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Seydi-
beyoğlu'nun takririne katılıyor musunuz 

ADALET KOMÜSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğîu'nun tak 
ririni tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi arz ediyorum. 
«(Ceza iki misli artırılarak,hükmolunur) pa

ragrafının, (ceza fiilin işleniş şekli ve vehaöne-
tine veya meydana gelen taJhribatın derecesine 
ve miktarına göre üçte birden iki misline kadaı 
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artırılarak hükmolunur) şeklinde değiştirilme
sini arz vee teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

ADALET KOMUSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Seydilbeyoğlu'nun tekli -
fini tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi arz ediyorum. 
(Ayrıca, tahribat meydana getirmişse) pa

ragrafının, (ayrıca, işin devamına imkân bırak-
mıyan bir tahribat meydana getirmişse) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.» 

BAŞKAN"— Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKİKİ TEKÎNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

(BAŞKAN — Sayın ıSeydibeyoğiu'nun tekli
fini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Kaibul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Araş'm değiştirdiği ve diğerini 
geri aldığı önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Yufkanki fıkralarda gösterilen fiiller silâh 

ile veya kendini tamnmıyaoak bir hale koyarak 
yahut birkaç kişi tarafından birlikte yahut 
mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin hu
sule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade 
ile işlenmiş ise iki seneden beş seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

Erzurum 
ISabahattin Araş 

BAŞKAN — Komisyon... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ' 
kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA- ' 

İL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Filhal iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Filhal iştirak etmiyorsunuz. 
Önerge kamîsyona havale edilmiştir. 

'Bir önerge daha var, onu da arz ediyorum. 

11 . 8 . 1Ö71 O : 1 

Sayın Başkanlığa 

2 nci maddenin değiştirdiği 201 nci madde
deki «sanat» kelimesinden sonra, «veya öğre
nim» kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 1 nci fıkra
daki «sanat» tan sonra «veya öğrenim» ilâvesi 
teklifine katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz isti-

yorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
2 nci maddenin değiştirdiği 201 ne! madde

nin ikinci satırında «her kim cebir ve şiddet 
yahut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini 
her ne suretle olursa olsun tahdit veya mene-
derse üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına 
çarptırılır» denilmektedir. 

Şimdi burada yalnız sanat ve ticaret serbes
tisini tahdit unsurları göz önüne alınmıştır. 
Halbuki Anayasanın 21 nci maddesinde sanat 
ve bilim hürriyeti birlikte mütalâa edilmiş ve 
ona göre hükme bağlanmıştır. 21 nci madde ay
nen şöyledir : «Her bilim ve sanatı serbestçe 
öğrenime ve öğretme, açıklama, yayma bu alan
larda her türlü araştırma hakkına sahiptir.» 
Yanıi. bilim ve sanat daima birlikte olan, birlik
te yürütülen iki eğitim unsurudur. Keza Ana
yasa, vatandaşlarımıza ticaret bakımından da 
bir serbesti tanır. O halde sanat ve Mlim hürri
yetinin tahdidi, kısıtlanması keyfiyetinin bir 
müeyyide ile birlikte korunması iktiza eder. Bu
nu birbirinden ayırmaya imkân yoktur. 

Ben sayın komisyon üyeleriyle temas ettim. 
Her ne kadar 5 nci maddede buna yer verilmiş 
olduğu izah edilmişse de, 5 nci madde dikkatle 
tetkik buyurulacak olursa aynen şöyle dediği 
görülecektir : «Her kim birinci fıkrada yazılı 
olan şahıslardan birinin vazife gördüğü yeri her 
ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen 
işgal ederek, vazifesine mütaallik işin yapılma
sına mâni olursa..» Yani bu maddede müessese-

— 638 — 



M. Meclisi B : 146 11 . 8 . 1971 O : 1 

yi fiilen işgal etme durumu söz konusudur. Mü
essese kısmen veya tamamen işgal edilecek 
olursa, bir cezai müeyyideye tabi tutulacaktır. 

Ama, benim izah etmeye çalıştığım ve mad
dede bahsedilen husus; sanat ve ticaret serbes
tisini tahdidetanek keyfiyeti ile ilgilidir. Yani 
(kısmen veya tamamen işgal bu maddede söz ko
nusu Edilmemiştir. Bugüne kadar Tasladığımız 
olaylar arasında en çok huzursuz olduğumuz ve 
milletimizin en çok huzursuz edildiği maddeler
den birisi, bilhassa yüksek öğrenim müessesele
rinde öğrenim serbestisini tahdidedici olaylar 
olmuştur. Bu yüzden birçok öğrencilerimiz sırf 
tehdit keyfiyeti sebebiyle üniversitelere devam 
edip imtihanlarına girememişlerdir. 

Halbuki bu durumda, hiçbir suretle işgal 
keyfiyeti söz konusu değildir. İki silahlı öğren
iri üniversitenin giriş kapısına dikilmiş, öğren
cilerin öğrenim yapmalarına mâni olmuştur, içe
riye girmelerine engel olmuştur, imtihana gir
melerini önlemiştir. Bu, doğrudan doğruya öğ
renim hürriyetini tahdit keyfiyetidir; ne kıs
men, ne de tamamen işgal keyfiyeti söz konu
sudur: 

Onun için 4 ncü maddede komisyonun temas 
buyurduğu hu'sus, ancak kısmen olsun, tamamen 
olsun işgal etme halinde bir cezai müeyyide ge
tirmektedir. Öğrenim serbestisini tahdidettir-
memek gerekmektedir. Yani burada sanat keli
mesinin yanma bir «öğrenim» kelimesinin ilâ
vesine mutlak zaruret vardır kanaatindeyim. 

Nitekim Anayasanın 21 nci maddesi sanat ve 
bilimi birlikte mütalâa etmiştir, bu hürriyeti 
birlikte getirmiştir. Bunun da birlikte korun
ması iktiza eder. Bu husus ne bir haşiv olacak
tır, ne de bahsedilmiş olan maddede geçmiş olan 
bir husustur. Onun için Komisyondan ve Hü
kümetten rica ve istirham ediyoruz; bu açık
lığı kapatalım. Bu, kendisini zaruret halinde 
hissettiren bir husustur. Onun için «sanat» keli
mesinden sonra «... veya öğrenim veya ticaret 
serbestisini tabdideden kimseler şu, şu şartlarla 
cezalandırılır» şeklinde bir ilâve maddeyi daha 
olgun bir hale getirmiş olacaktır, Yüksek tak
dir ve tasviplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Uğrasızoğlu'nun önerge
sine komisyona katılmamaktadır. 

ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KOEALTAN (Sivas) — Müsaade ederse- i 
riiz bir hususu açıklamak istiyorum. Türk Ceza j 
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; Kanununun 201 nci maddesi üzerinde bir tadil 
yapılmaktadır. 201 nci madde Ceza Kanununun 
6 nci faslında bulunmaktadır ve bu faslın baş
lığı; iş ve çalışma hürriyeti aleyhinde işlenen 
cürümlere aittir. Eğer buraya ilim ve ticaret 
hürriyetine ait bâzı müeyyideler eklenecek 
olursa Ceza Kanunumuzun sistematiğini tama
men bozmuş oluruz. Sayın Uğrasızoğlu'nun 
önergesine bir bu teknik yönü ile katılamıyo
ruz. Diğer hususlar da; 188 nci madde ile 254 
ncü madde Sayın Uğrasızoğlu'nun arz ettikleri 
hususları cevaplandıran cezai hükümleri ihtiva 
etmektedir ve bunlar ihtiyaca cevap verecek 
niteliktedir. Bu sebeple katılmıyoruz. Saygılar 
sunarım, 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Komis
yonun bu açıklaması muvacehesinde önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir efendim. 
Bir önerge daha var, tekrar arz ediyorum. 
(Nevşehir Hüsametin Başer ve Konya Baha 

Müderrisoğlu'nun önergeleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz, 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, tekrar arz ediyorum : 
«Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesini 

değiştiren 2 nci maddenin sonuna ve aşağıda 
izah edilen gerekçe ile son fıkra olarak aşağı
daki metnin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Son fıkra metni; (Ancak toplu sözleşme, 
grev ve lokavt hukukunun işçi ve işverene ta
nıdığı hak ve borçların yerine getirilmiş olma
sından dolayı kimseye ceza verilemez.) 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye iş
tirak ediyorlar mı efendim? 

ADALET KOMÎSYONU BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra ilâvesini ih
tiva eden önergeyi tasviplerinize sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
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Ayrıca Sayın Seydibeyoğlu tarafından, Hü
kümet tasarısındaki 3 ncü fıkranın metinden 
çıkarılmasına dair bir önergesi vardır. 

Başlangıçta Komisyonun bu 3 ncü fıkranın 
metne dâJhil edilmesine dair önergesi kabul 
edildiği için, bu önergeyi muameleye koymu
yorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, müzakere edilmek üzere met
ne dâhil 'edilmesini talebediyoruim 

BAŞKAN — Müzakereden önce müzakere
de nazara alınması için okuttum. Bilâhara 
önerigelerin müzakeresine geçtiğimiz zaman
da ilk önerige olarak okuttum ve Genel Ku
rulun tasvihiyle metne dâhil edildi, Metne 
dâhil edilmesine dair Genel Kurulun kararı 
olduğu için metinden çıkarılmasına dair öner
genizi muameleye koyamıyorum. 

ıSayın Araş'm kabul edilen teklifi üzerine, 
Komisyondan, son fıkranın yeni şekli gel
miştir. Takdim ediyorum efendim; 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 201 nci maddesinin son fıkrasının, 

kabul olunan takrir ğöz önünde tutularak 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı! 
İstanbul 

JJsıriaJl 'Hakkı Tekinel 
«'Yukarıdaki fıkralarda gösterilen fiiller 

silâh ile veya kendini tanınmıyacak bir hale 
koyarak veya birkaç kişi tarafından bir
likte işlenirse veya ayrıca bir tahribat mey
dana getirilmişse, yahut mevcut veya mef-
ruz bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri 
tehdit kuvvetinden istifade ile işlenmişse, 
ceza iki misli artırılarak hükmoîunur. Ancak 
faükmıol'unacak ceza beş seneyi geçemez.» 

BAŞKAN — Komisyondan gelen son fıkra 
hakkındaki değişikliği tasviplerinize sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen değişik şek
liyle tasviplerinize sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz. 
Madde 3. — Türk Ceza Kanununun 236 ncı 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir ; 

«Madde 236. — Devlet memurlarından üç 
veya daha ziyade kimse usul ve nizaan hilâ
fına birlikte memuriyetlerini terk eder veya 
vazifelerine gelmezlerse veya vazifelerine ge
lip de bir maksada mâtulf olarak, memuri
yetlerine ait görevleri geçici de olsa, kısmen 
veya tamamen yapmazlar yahut yavaşlatır
larsa, her biri hakkında iki ayl&an altı aya 
kadar hapis ve beşyüz liradan üç bin li
raya kadar ağır para cezas'iyle birlikte mu
vakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası da 
hükmoîunur.» 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında grup>-
ları adına söz iıstiyen arkadaşlarımızın isim
lerini arz ediyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Saydibeyoğlu, 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Nuri Eroğan, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sa
yın Sabahattin Araş, 

Millî Güven Partisi Grupu adına da Sa
yın Hasan Tosyalı söz istemişlerdir. 

Şahısları] adına da, Sayın Mehmet Aytuğ, 
Sayın Turhan özıgüner, Sayam Baha Müderris-
oğlu söz istemiş bulunmjaiktadırlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Seydibeyoğlu buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEYDİ
BEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Tasarının 3 ncü maddesiyle Türk Ceza Ka
nununun 238 ncı maddesi üzerinde değişiklik 
yapılması istenmektedir. Bu değişikliğin mahi
yetini izah edebilmek için, evvelemirde hali ha
zır metni okumakla sözlerime bağlıyacağım. 

Hali hazır metin aynen şöyledir : 
«Devlet memurlarından üç veya daha ziyade 

kimse evvelce aralarında vâki olan karar ve it
tifaka binaen usul ve nizam hilâfına memuriyet
lerini terk ederlerse, her biri 30 liradan 150 li
raya kadar ağır cezai nakdiye ve muvakkaten 
memuriyetten mahrumiyete mahkûm olurlar. Bu 
hareketlerinden Devletçe bir zarar hâsıl olmuş 
ise, zararın derecesine göre bunlardan her biri 

1 3 aydan 5 seneye kadar hapsolunur.» 
I Şimdi, 1 nci maddedeki para cezası, 5435 sa

yılı Kanuna göre artırmaya tâbidir; 5 misli ar
tırılmış hali ile bu para cezası 150 liradan 750 
liraya kadar ağır para cezası olmaktadır. 
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Şimdi madde üzerindeki açıklamamıza geç
mek istiyoruz. Eski metin ile yeni metin ara
sındaki f ark şudur : 

Eski metinde, «evvelce aralarında vâki olan 
karar ve ittifaka binaen» tâbiri varken, tasarı 
metninde bu kısım çııkarılmış; evvelce arala
rında ittifak olsun veya olmasın, karar verilmiş 
bulunsun veya bulunmasın «üç veya daha faz
la 'kimse birlikte usul ve nizam hilâfına memuri
yetlerini terk ederlerse» bu fıkra gereğince 
mahkûm edilebilmektedirler. 

Diğer bir kısımda, esla metinde sadece «terk 
etmek» bahis konusu iken, yeni metinde «vazi
feye gelmemek», aynı unsurlarla veya «gelip 
de bir maksada matuf olarak memuriyetlerine 
ait görevleri geçici de olsa kısmen veya tama
men yapmazlarsa veya yavaşlatırlarsa...» bu fiil
ler de suçluluk sebebi sayılmış, yani yeni unsur
lar ilâve edilmiştir. 

Yine eski metinde birinci fıkrada, sadece 
ağır para cezası ve memuriyetten mahrumiyet 
cezası verilmişken, bu birinci fıkra şümulüne gi
ren fiiller, ayrıca yeni metinde hapis cezası ile 
de cezalandırılmaktadır. 

Tasarı gerekçesinde bunun, yani suç unsuru 
olan hususun, Devlet memurlarının önceden 
aralarında ittifak etmiş olsun veya olmasınlar, 
«...usul ve nizama aykırı olarak birlikte memu
riyetlerine ait vazifeleri geçici de olsa kısmen 
veya tamamen yapmamaları veya yavaşlatma
ları» keyfiyetinin suç unsuru sayılacağı, «bir
likte» tabiriyle de maksadın, evvelce karar ve
rilmiş olsun veya olmasın, bu harekete, meselâ 
bir cemiyetçe veya bir teşekkülce yapılan dave
te ayrı ayrı dairelerden de olsa uyulmasının bir
likte hareket sayılacağı, gerekçede izah edilmek
tedir. 

Kanaatimce esas olarak maddede, kanun 
teklif edenlerin maksadı, yapılan hareketlerin 
her hangi bir özel maksadın istihsali gayesine 
matuf olarak yapılması keyfiyetidir. Meselâ, 
bir memur teşekkülünün çıkan bir Hükümet ka
rarını veyahut da her hangi bir kanunu protes
to mahiyetindeki hareketlerini önlemek, memur 
boykotlarını önlemek maksadına matuf olduğu 
düşüncesindeyiz. 

Tasarı ile güdülen gaye, maksatlı olarak gi
rişilen bu kabîl eylemleri tecrim etmek ve bu 
suretle de Devlet memurlarının düzenli bir şe
kilde çalışmasını sağlamaktır. Tasan madde

sinde sayılan hareketler, özel bir maksat düşü-
nülmeksizin tesadüfen yapılmış ise, kanunda 
ayrı bir madde halinde düzenlenmiş bulunan 
«vazifeyi suiistimal veya ihmal» suçları hari
cinde, ayrıca özel bir suç olarak bunun kabul 
edilmesi, kanaatimce mümkün olmasa gerektir. 
özel maksadın, maddenin tümünde derpiş edi
len hareket ve fiillere şâmil olması gerekir. Ay
rıca, cezada bir zararın meydana gelip gelme
diği, gelmiş ise derecesi nazara alınmadan as
gari haddin 30 lira gibi bir para cezası iken, 
birden bire iki ay hapse çıkarılması, ağır bir 
müeyyide olur kanaatindeyiz. Hâkime suçun 
işleniş şekline ve meydana getirdiği neticeye gö
re bir «takdir hakkı» bırakılmasının da yerin
de olacağı düşüncesindeyiz. 

Bu itibarla biz yine aynı unsurları getirmek
le beraber, madde metnine bir ilâve yapıyoruz. 
Madde metninin şu şekilde kabulünü teklif eden 
önergemizi de ayrıca takdim ediyorum. Teklif 
ettiğimiz metin şudur : 

«Devlet memurlarından üç veya daha ziyade 
kimse, özel bir maksat veya gaye ile usul ve 
nizam hilâfına birlikte memuriyetini terk eder
ler veya vazifelerine gelmezlerse veya gelip de 
memuriyetlerine ait görevleri geçici de olsa 
kısmen veya tamamen yapmazlar yahut yavaş
latırlarsa her biri hakkında suçun arz ettiği 
Önem derecesine göre 6 aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile birlikte muvakkaten memuriyetten mahrumi
yet cezası ile de mahkûm edilirler.» 

Mâruzâtım bundan ibarettir, önergemi tak
dim ediyorum, iltifat edilmesini istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı? Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sabahat

tin Araş? Yok. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Nuri 

Eroğan, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Madde, «devletin zarar görmesi» halini tec
rim etmemektedir. Eski metinde bu husus ayrı 
bir fıkra halinde derce dilmiş ve devletin zarar 
görmesi hali de cezalandırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapmış olduğumuz 
konuşmada, bunun acele hazırlandığı iddiasını 
serd etmiştîk. Maddelere (geçtiğimizde zaıınedi-
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yoranı M aı&adâşlar bu liususu kabul» ediyorlar 

pm-di düşününüz ki;. Bayındırlık Bâkanlığr 
bü*devlet inşaatını,yaptmmaliMır. Teknik ele; 
maarlar - çalışıyor, detay resimleri çiziliyor ve 
gönderiliyor. Detay * resimlerini çizmekte olan 
10; If; 20 eleman; oturduğu yerde vazife görme
mekte*. musirdir: Ama devletin zararı işliyor, 
personel ve- işçi çalişıyor. Bu Halde siz bunu cê  
zaJândırmıyaeaksıniz? Bu, uygun değildir; Ver^ 
miş olduğumuz önerge ile «Devlet zarar gördü
ğü* takdirde ayrıca bir cezamn tertibi iktiza 
ed^r» dedik. 

Zannediyorum, bu- hususta başka- arkadaşla 
mm da- takrir verdiler. Ama onlarınkini de ta
lihsizlik telâkki ediyorum. Çünkü ben de takrir 
verdini; reddedileceğini peşinen bilmeme rağ
men takririmi vermiş bulunuyoruim. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

'Sayın Sabahattin Araş, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN ARAŞ 

(Erzurum) — Sayın Başkan^ sayın milletvekil
leri; 

Tasarının 3 ncü. maddesi, ile değiştirilen 
2®fL ncı madlden'in birinci, fıkrasının genişletil
mesini; hazırlıkları yapılan Anayasa değişik
likleri ve geçen seneler yurdumuzda işlenen. 
kanunsuz fiillerin bugün daha iyi değerlendi
rilebilen perspektifinde, incelediğimizde, metin. 
ve gerekçeyi yerinde görüyor ve olumlu, karşı-. 
lıyoruz. 

Devlet" memurlarnra; Türk hukuk mevzuatı 
gre^ hakkı tanımadlğmu göre, grev ve onun ye
rine kaim olabilecek hareketler elbette suç ola
caktır. Ancak, 2S6 ncı madde eksifc getirilmiş
tir. 236'ncı maddenin bir son fıkrası vardirki, 
«suçtan' devletçe-bir zarar meydana gelirse, 
ceza miktarı artırılmaktadır» şeklindedir. Ge
rekçede* ve Komisyon raporunda bu son fıkra
nın, maddeden çıkarılma sebebini göremedik. 
T&anisy©n ve-Hükümettenî baınun- scfeelbdnyöğ-
reıume'k isteriz. 

«Detvieir memurianndan üç/ veya; daba fazla 
IMratetusul' ve nimmvbilâîma birlikte^ memuri-
ygfelerinr terk: eder veya•• vazifelerine; gelmezler
se veya gelip bir-maksada matuf olarak, görev* 
lerinr geçici dahi; olsa] kısmen^ veya» tamamen 
yapmazlarsa.'. .*» b i r ceza* tertübediyoruuz. Bu 
hfâsefeBilerffibm* ya* devleto** birr zarar* hâsıl otet-

cak veyahut olimyacı&tır, Devletçe; bir zarar 
hâsıl olursa, bu hali zarar hâsıl?olmayan hal.ile 
birlikte mütalâa edemeyiz. Hareketleri* devleti 
zarara sokanlarla) hareketleri devleti zarara 

i sokmıyanlara aynı oeza verilirse, bu durum cê  
za tekniğine terk düşmiyecek midir? Her iki hali 
aynı şekilde mütalâa etmek ve aynı cezaya- hü 
küm vermek.zafiyet olur. Bu sebeple bu hare
ketlerden devletçe bir zararın hâsıl' olması ha^ 
İmde,- eski metindeki yerinde olan bir görüş ire 
zararın derecesine göre ceza- tâyini icabederr 

Mülhterem arkadaşlarım; burada bir hususa 
işaret etmek istiyorum : 

Belki akla zarar tesbitlerinin zaman aîaca-
;- ğı ve tahkikatı uzatacağı endişesi gelebilir. Hü-
! kütmet umumi gerekçesinde, «Yurdumuzda hu-
i zur ve sükunu bozan, geçici de olsa bir lasım 
| âmme hizmetlerinin aksamasına sebebiyet veren 
} bu fiillerin önlenmesi ve acilen ikmali gerekir» 
( şeklinde bir ibare vardır: Bu endişeyi ihtiva 
I eder mahiyettedir. Ancak, icranın zararın tes--
r'bitinde yargı organlarına yapacağı çabuk hiz-
\ met, bu endişeyi telâfi eder. 
I Bu mevzuda şu hususu da belirtmek istiyo-
| ruz : 

| Mehaz kanun; devlet zararına o kadar önem 
I vermiştir ki, som cümlesinde^ «Devleti ızrar et-
| mek veya bir şey< yapmamak kastiyle memuri-

J-j yetini terk eden memur tek başına olsa da aynı 
| cezayı görür» ibaresini koymuştur. Yani, değil 

zarann• meydana gelmesini, zarar* olnrasa dahi 
devlete zarar vermek kastiyle hareketi özel su> 
rette cezalandırmıştır. 

t İkinci fıkra ilâvesi: düfünoesi tasvip görür-
se, ceza ne olmalıdır? 

Sayın Komisyon ilk fıkrada, suç için 2, ay-
\ dan 6 aya kadar hapis, 100 liradan 3 000 liraya 
l kadar ağır para, cezasını öngördüğüne göre ve 
| yürürlükte bulunan ikinci fıkradaki hapis eeza-
i sının âzami haddinin 5 sene oluşu da nazara alı-
\ narak, cezanın bir misli artırılması uygun ola--
•• çaktır. Bu sebeple bir değiştirme önergesi tak-
; dim edeceğiz. 

ISâyın milletvekilleri, memurun memurîye-
tiyle ilgili bu suçunun tahkikatım,-, idarenin: 
bünyesindeki muhakkikler yapacak: ve muhake
menin nıen'ine veya; lüzumu muhakemeye idare 
heyetleri veya. benzeri organlar karar verecek* 
tir. Kısa zaman önc& görüldüğü! üzere* yurdun 
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bâzı yerlerinde kanunauz memur 'hareketleri 
oldu. Bu±srefeeltlerrçeşitlilîlleıfde degişikdeğer-
ilendirildı ve ̂ n ayrı sonuçlara bağlandı. İdari 
mekanizmanın, bu tür suçlar karşısında birlik
te hareketini temin için yetiştirici bâzı bilgiler
le donatılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu hu
susun temini, Yüce Parlamentonun gayretleri-
Tiin tatfâkatta istenilen neticeye ulaşması te
mennisi ile Adalet Partisi Grupu adına saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Nebil Oktay. 

Buyurun. 
M. G. P. GRUPU ADINA TMBÎL OKTAY 

(Siirt) —Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Güven Partisi Grupu olarak maddenin 

getiriliş maksadına karşı bir itirazımız -yoktur. 
Ancak, -kanaatimiz odur kî, .madde vazıh ol
maktan' çok uzaktır. 

-Bir cdef a maddede; «Devlet memurlarından 
,üç *veya daha ziyade kimse usul ve nizam hilâ
fına birlifebe memuriyetlerini terk eder...» diyor. ' 
;JŞimdi, gerçi maddenin gerekçesinde bu memur
ların aynı dairede olmaları şart konulmamıştır; 
ama -maddeden bunu anlamak mümkün değll-
.dir. ^Devlet memurlarından üç veya daha ziya
de kimse..» deniyor. Düşünün; birisi Maliye'de 
-memur, -Ankara'da oturur, birisi îstanbul'da, 
fbirM de .Malatya'da... Üç memur ayrı ayrı, ama 
Mrlikte memuriyetlerini terk ?edecek... Hangi 
.maksatla terk edecek? Birlikte meanuriyetlerî-
-ni terk ettikleri hususu nasıl anlaşılacak, nasıl 
sübu&ta erecök, -bunu tetkik eden hâkim bunu 
nasıl anlıyalbilecek ve nasıl bir neticeye varaibi-
leeek?. 

Değerli arkadaşlarım, ikdnei husus; birinci 
kısımda kanun yalnız terk etmeyi cezalandırı
yor. Diyor ki; «Devlet memurlarından üç veya 
daha ziyade kimse usul ve nizam hilâfına bir
likte memuriyetlerini terk eder..» Yani hiçbir 
maksat dahi olmasa, madde bunu tecziye edi
yor. 

JDevam edelim : «.. Veya vazifelerine gel
mezlerse-veya vazifelerine gelip de bir maksada 
matuf olarak memuriyetlerine ait görevleri ge
çici de olsa, kısmen veya tamamen yapmazlar
sa..» .Bunda tla maksat arıyor. Vazifelerini ya
vaşlatma maksadı arıyor, halbuki terk etmede 
Jıiçftrir maksat aramıyor... Mücerret, muhtelif 
dairelerdeki iki, üç memur vazifelerini terk 
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edecek ve tesadüfen birlikte terk edecek, hiçbir 
maksat olmadığı halde, kanun tonu tecziye 
edecek... Bizim kanaatimiz odur ki, madde, ge
rek suçun mânevi unsuru bakımından, gerek 
yazılış usulü bâkımmdan tamamen gayrivsıziSh. 
ve kolay kolay her hangi bir iıâMmin hüküm 
veremiyecegi, sarahatten uzak bir biçimde kale
me alınmıştır. Bu maddeyi vaatti ve suçsuz, ka
sıtsız memuru tecziye etmiyecek bir şekle sok
mak lâzımdır kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Aytuğ... Yok. 
Sayın Turhan özgüner... 
Buyurun. 
TURHAN ÜZGÜNER (tçel) — ^Saym Baş

kan, sayın arkadaşlarımı; 
Bu madde - ve bundan sonraki maddede de 

aynı-münakaşa yapılabilir - kasıt unsurunu es
ki maddeden çıkarmış ve kasıt unsuru aramak
sızın toplum suçunu yeni bir anlayış içinde Yü-
ĉe "Meclise getirmiştir. 

Arkadaşlarum, eski-maddeyi okuduğumuz 
zaman, şimdi tedvin edilmek istenen rmaüde i le 
arasındaki farkın sadece ufak bir tadilâttan 
ibaret olduğu görülür; ama çok mühim bir ta
dilât. 

Madde eski hali ile şöyledir : «Devlet me
murlarından üç veya daha ziyade kimse arala
rında vâki karar ve ittifaka "binaen...» der ve 
aynı şekilde devam eder .gider. "Eski madde ile 
yeni madde arasındaki fark; «... aralarında vâ
ki karar ve ittifaka binaen» deyimidir. Bu de
yimi Hukumet.de, komisyon da maddeden titiz
likle çıkarmıştır. 

Arkadaşlarım, benden biraz evvel konuşan 
Sayın Millî Güven Partisi Sözcüsü; «Başlangıç- : 
ta%asit aranmryor, ama maddenin nihayetinde 
kasıt aranıyor» dediler. "Ben bu'hu&usa tla İşti
rak esniyorum. Madldehin tamamından, ilk 
maddetle 'bulunan «... aralarında%i vâki karar 
ve ittifaka binaen..» fleyiımi çıifcmış olduğuna • 
göre, o maddenin tamamını ihata. eder, hiçibdr 
şekil ve suretle kasıt aranmamaktadır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu «kasıt» unsu-
rununüzerinde şüphesiz durmak lâzımdır. Geçen 
birleşimde .ben tümü üzerimde konuştuğum za
man dedim rki; .«Cürümler kasıt jıınsuru .olma
dan (yiirüm niteliği taşımaz,» Komisyon Sözcüsü 
benim bu savunmama cevap mntvryvnfln. 45 nci 
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maddeyi okudu. Şimdi Sayın Komisyon Sözcü
sü Koraltan'm burada olmasını isterdim, gö
rüşlerimiz arasında her halde tartışılacak bir 
husus var. Şöyle M: Türk Ceza Kanunumun 
45 nci maddesi; «Cürümde kastın bulunmaması 
cezayı kaldırır..» der. Bunda müttefikiz. Cü
rüm, ancak, «kasıt» olursa cürümdür, yoksa suç 
töürleri böyle tarif edildiğine göre, kabahat
tir. 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasını münakaşa 
etmiyoruz. Devam ediyoruz; «... Failin bir şeyi 
yapmasının veya yapmamasının [neticesi olan 
bir fiilden dolayı, kanunun o fiile ceza tertibet-
tiği ahval müstesnadır.» Diyor. 

Sayın Koraltan geçen birleşimde bana ce
vap mealinde; «Biz kasıt unsurunu kaldırırken, 
işte 45 nci maddeniını 1 nci fıkrasının 2 nci 
cümlesinden istifade ettik. Yani bir şahsın yap
ması, ya da yapmaması gereken halin neticesiifiii-
de, kendi fiilinden tevellüdeden durumdan mes
uliyetini nazarı itibara alarak maddeyi tedvin 
ettik.» Dedi. Şimdi bunu tartışmak lâzım ar
kadaşlarım. O, bizim savunmamıza ters düştü
ğünü zannettiğim savunma, şöylece itibara şa
yan olası gerektir: 

45 nci maddenin 1 nci fıkrasınla,' 2 ncd cüm
lesi Sayıp Koraltan'm dediği gibi anlaşılmaz 
arkadaşlar. Yani bu madde bu şekilde gelmez. 
Evvelâ toplum suçlarının tarifini - bu yapıl
madı ama - ben kendi görüşüme göre yapayım. 
Orada kasıt muhakkak aranır, ama şu failin bir 
şeyi yapmasının, ya da yapmamasılnın neticesi 
olan bir fül nedir? Misal şu: Devlet Demiryol
larında bir makasçı düşünün. Makasçı muay
yen bir saatte makası açmak ve muayyen saat
te kapatmak mecburiyetindedir. Yapması veya 
yapmaması icabeden fiil budur. Bunu yapmaz
sa, kastı varmış, yokmuş aranmaz. Bunu yap
madığı için trenin raydan çıkmasından veya 
çarpışmasından tevellüdeden büyük bir facia 
hali bu madde gereğince cezayı muciptir. Bu 
bir. 

Misalleri çoğaltalım.. Bu madde, bir elek
trik şalterini muayyen saatte açmak ve muay
yen saatlte kapatmak mecburiyetinde olan bir 
şaftsın, bu şalteri açması, ya da açmaması mec
b u r i y e t esas alır. Meselâ, bu şahıs şalteri ka
paması gerektiği zaman da kapamamış.. Kapat
mazsa ne olur? Bir patlamaya sebebiyet verir 

ve ölüm tevellüdeder.. Bunda kasıt var mı, yok 
mu aramaz. Niye? Türk Ceza Kamununum 45 nci 
maddesi; «Cürümde kasrt aranır.» der. Ama 
yine 1 nci fıkranın 2 nci cümlesinde; ancak yap
ması, ya da yapmaması gereken haller bundan 
müstesnadır, der. işte o şahıs, şalteri muayyen 
saatte kapatması lâzımgelirken kapatmamış ve 
ısınma ile bir patlamaya sebebiyet vermiş ve 
ölüm tevellüdetmiştir. Madde, bumda acaba bir 
kasıt var mı diye aramaz. 

Şimdi gelelim bizim çıkartmak istediğimiz 
maddeye... Arkadaşlarım, dikkat edilecek bir 
husus tabiî.. Toplum suçu nedir? Bunum tari
fini yapmak lâzım, kabahat değil ki bu. Bunun 
alfabesi ile başlıyalım, «Toplum suçu» nun tari
fini yaptıktan sonra gidelim. Türk Ceza Ka
nunu fasıllar halinde tarifler yapmış. Türk Ce
za Kanunu anakanunılardata birisidir. Biz bunu 
italya'dan devraldığımız, daha çıplak tarifi ile, 
kopye ettiğimiz zaman, fasılların 1 nci madde
lerinde tarifler görüyoruz. Her cürüm nevilinin 
fbir tarifi vardır ve her cürümde, «kasıt» unsu
ru esastır. Bakınız, Türk Ceza Kanununum 491 
inici maddesi hırsızlık cürmünün tarifini yapar, 
unsurlar şu, şu der ve unsurlar arasında «ka
sıt» muhakkak vardır. Bakınız, adam öldürme 
hakkındaki 448 nci maddeye; adam öldürme cür
münün tarifi yapılır, gene «kasıt» vardır. Hem 
de o maddede, «kasten adam öldürme» der. 

Şimdi, o halde, «toplum suçu» nun tarifini 
evvelâ yapmak lâzım ve tarifini yaptığımız za
man da, «kasıt» görürüz. Tarifte belki anlaşa-
mayız, ona, «toplum suçu» der miyiz, demez mi
yiz, o ayrı. 

Arkadaşlar, benim kanıma, tarifime ve ölçü
me göre «toplum suçu» günün birinde tarif 
edilmek gerekirse, şüphesiz şu şekilde tarif 
edilebilir : «İkiden fazla kişinin daha önceden 
aralarında anlaşıp, kararlaştırarak, kanunun suç 
saydığı fiiller beraberce işlemelerine (toplum* 
suçu) denir.» Bu şekilde tarif edilirse, evvelâ 
Türk Ceza Kanununun veya ceza hükümleri ih
tiva eden özel kanunların muayyen maddelerini 
toplanma ile ve birlikte ihlâl etmek kasdı esas 
olacaktır. «Bu kasıt olmadan ne olur» un mü
nakaşasını, elbette bunun tarifini yaptıktan 
sonra yaparız; ama, Türk Ceza Kanununun bâ
zı maddelerini değiştirelim, diye Yüce Meclise 
getirilen şu tasarıya bakınız, bir iki maddede 
bir - iki ay artırma, öbüründe üç - beş sene ar-
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tırma görürsünüz. Ne olursa olsun, cezanın ana-
prensiplerine aykırı bir gidiş de var, buna işa
ret etmek lâzımdır. Türk Ceza Kanunu toptan 
değiştirilebilir; bu olabilir, ama Türk Ceza Ka
nunu, cürüm ancak kasıtla beraberdir, der. 

Mevzuu toparlamak için Sayın Koraltan'm 
geçen birleşimde söylediğine tekrar dönüyorum: 
45 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesi bundan müstesnadır. Kasıtla beraber ol-
mıyan durumun misâlini demin verdim, o bura
da kullanılmaz arkadaşlarım, Kastın muhak
kak aranmıyacağı yer, işte demin dediğim gilbi, 
o iki misâle sığdırılabilir. Ama kastın muhak
kak mevcüdolması halinde «toplum suçu» olur. 
Kasıt var, o halde cürüm olacaktır. Bunu bu
raya sığdırmak mümkün değil arkadaşlarım. 
Kasıtsız cürüm olmaz. 

Bunu bir kere daha dikkatinize sunarım. 
Maddenin Komisyona bir kere daha iadesi ile, 
ceza görüşüne uygun, mantığına uygun ve 45 nci • 
maddenin o iki fıkrasına uygun bir şekilde ted
vin edilmesi her halde daha isabetli olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 

Mehmet Atagün. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Tadil tasarısının sözü ve müzakeresi edilen 
metninin esasına geçmeden önce, evvelemirde 
eski metni okumakta fayda vardır. 

Türk Ceza Kanununun 236 nci maddesi, ya
ni bugünkü meriyette olan evvelce aralarında 
vâki olan karar ve ittifaka binaen usul ve nizam 
hilâfına memuriyetlerini terk ederlerse, her biri 
30 liradan 100 liraya kadar ağır cezayi nakdiye 
ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyete 
mahkûm olurlar.» 

Birinci fıkra böyledir. 
İkinci fıkra ise : «Bu hareketlerinden Dev

letçe bir zarar hâsıl olmuş ise, zararın derece
sine göre bunlardan her biri üç aydan beş se
neye kadar hapsolunur.» der. 

Muhterem sözcüleri dikkatle dinledim. Ten-
kidlerinı üç noktada toplamak ve cevaplandır
mak mümkün olduğu kanaati ile şöyle sıralıyo
rum ; 

Birincisi; eski metinde, Devletçe bir zarar 
husule gelmişse, bu zararın mahiyetine göre ce

zanın artırılması meselesinin bugünkü metne 
alınmaması bir noksanlık olarak ifade edilmek
tedir. Haddi zatında mehaz kanundan bu me
tin vaktiyle Ceza Kanunumuza geçerken yanlış 
geçmiştir. «Bizatihi Devletin işini görmemek 
zararın tâ kendisidir» denir. Bir yazarın 
bulna ait bir ifadesini okumakla bu hususu 
cevaplandırmak istiyorum. «Devletçe zarar» 
husule gelmişse ceza artırılacaktır. Türk Ceza 
Kanunu 23ı6 nci maddesindeki «Devlete za
rar» mefhumu, mânadan mahrumdur. Bu tâ
birden maksat, âmme hizmetinde zarar gö
rülmüş olmasıdır. Bu bakımdan madde hükmü 
mehazdan yanlış çevrilmek suretiyle aktarıl
mış. Bu yanlışlığı gidermek maksadına ma
tuf olmak üzere, bu defa metne dâhil edil
memiştir. 

İkinci husus : Unsur değişikliği.. 
Muhterem arkadaşlar; 
1971 yılında Türkiye'de bâzı hâdiseler 

cereyan etti; bu hâdiseler adliyeye intikal etti. 
Adliyedeki tatbikat sonucunda, maddenin bu
günkü yazılış şekli ile eylemleri tecrim et
mek imkânı bulunamadı. Buna ait bir tebliğ-
namede ifadesini bulan şu hususu okumakla 
yetineceğim. Bir teşekkül tarafından gös
teri yapıldı, boykotlar yapıldı, bunlar hak
kında ceza tâyini için bâzı dâvalar açıldı. 
Ben o teşekkülün ismini zikretmek istemiyo
rum : Şöyle deniyor : «... Görüşerek bir karan 
ittifaka vardığı ve bu kararı ittifak sonucu 
memuriyeti terkeylediği kabul edilemez» şekli 
'ile birçok eylemler tecrim edilemedi. 

Bu bakımdan Hükümetin getirdiği tasa
rıdaki madde metninin gerekçesinde bu hu
sus çok açık bdr şekilde ifadesini bulmakta
dır. Yani deniyor ki : «Maddede birlik un
suru, müşterek eylemi'ifade etmek için kullanıl
mıştır. önceden aralarında bir anlaşma ol
sun veya olmasın toplu olarak haraeket edil
miş olmasının anlaşılması suçun teşekkülü 
için yeterlidir. Bilfarz, bir meslekî teşekkülün 
bildirisini radyo veya basın gibi her hangi 
bir vasıta ile öğrenen 3 ve daha ziyade me
murun vazifelerini1 terketmeleri, gelmemeleri 
keyfiyeti, birlikte hareket etmelerini ifade 
eder.» 

Eski metin ile yeni metin arasındaki' un
surların tadilâtı tatbikattan doğmuştur ve 
Oeza Kanununa göre suç addedilmiyen, had-
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dızatımda topluma zarar veren bugünkü bâızı 
eylemleri de teorim etmek maksadına ma
tuf olmak üzere bu metinde unsur bakımından 
tadilât yapılmıştır. 

JÜçüncü husus : Kast meselesidir. Bir sayın 
arkadaşım bunun üzerinde durdular.. 

Kast, yalnız aktif olarak bir şeyi yap
mak meselesi bakımından ortaya konması 
şeklinde mütalâa edilecek olursa arkadaşımıza 
hak vermemek mümkün -değdi; ama .ihmali 
mlahiyette olan hareketlerin her biri de bu
günkü Geza Kanunumuz tatbikatında bir 
kastı ifada eder. 

Bu bakımdan yapılan itirazların madde 
metnini tadil edecek mahiyette olmadığım bu 
gerekçelerle cevaplandırarak huzurunuzdan ay
rılmak istiyorum. 

Bsni dinlediğiniz içim teşekkürlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan,, sual mi -sora
caksınız? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Hayır, söz 
istiyorum. 

iBAŞKAN—Bir dakika.. 
Bu madde üzerinde 6 sayın üye konuşmuş 

ve bir yeterlik önergesi gelmiştir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydmlanmışitMy müzakerenin kifaye-

ıtiniarz ve. teklif ederim. 
Amasya Milletvekili 

Salih Aygün 

?NURÎ "EtKÖĞAfT (istanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Saym 
Srog^tn. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan, 

Temenni ederdik ki; bu takrir komisyon 
adına yapılan açıklamadan çok daha sonra ve
rilsin ; bu suretle komisyon adına yapılan açık
lamalara .icabeden cevabı verebilelim. Binaen
aleyh temennim şıı ki; kifayet önergesi kabul 
edilmesin, komisyon adına konuşan arkadaşı
mızın ileri sürdüğü üç noktaya cevaplarımızı 
verebilelim ve diyelim ki; Devletin zararı her 
yerde vardır, ama bir de maddi zararı vardır. 

Biz eklemek istediğimiz fıkra ile madtli za
rarını teşdit sebebi olarak ortaya koymak isti

yoruz. Bize imkân Terin ki, bui&iialarımızi'jda-
ha geniş bir şekilde;anlatalım; bu «surette Yüee 
Umumi Heyeti ikna edelim ve lüzumuna kaani 
olduğumuz bu "fıkranın eklenmesini isizlere »tel
kin edelim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN —dSayınJAygün, -önergeyi geri alı

yor musunuz efendim? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Önergeyi geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Geriveriimiştir. 
Söz sırası Sayın Baha MüderriBoğlu'nda, bu

yurun efendim. 
3AHA Mtfr>ERKÎSOĞBU (Konya) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu madde, son olaylar göz önüne alınarak 

te'dvm edilmiş, büyük bir ihtiyacı karşiiıyacak 
durumdadır. >Buı madde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiistimal edenlere ve memuriyet va
zifelerini yapmıyanlara ait cezalar serlevhası-
nm 236 mcı maddesidir. Burada daha ziyade me-
murlarm vazifeden dolayı yaptığı suçlan bildir
mektedir. 

Memurlar, üç veya daha ziyade kişi usul ve 
nizama uygun olmıyarak vazifelerine.gitmezler
se veya gittiği zaman vazifelerini yapmazlarsa 
veya işi yavaşlatırlarsa, maddede gösterilen ce
zalarla cezalandırılır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memuriyetin muhtelif kademelerinde vazife 

görmüş, Ibu işlemler başından geçmiş bir insan 
olarak burada son olayların ışığı altında bâzı 
tadil önergeleri verdim. Bunların nazan itibara 
alınması 'gerekir. 

îşin yavaşlatılması mevzuunu tesbit etmek 
çok zordur. Bir arkadaşımın da dediği gibi, me
murlar - Parlömanterlerin dokunulmazlık zırhı 
olduğu gibi - vazifeden dolayı bir -suç işledik
leri zaman evvelâ idare heyetine gider; idare 
heyeti, fiilinde suç unsuru olduğunu tesbit eder
se,. ilçelerde ile, illerde de.Danıstaya gidip tas
dik edildikten sonra mahkemelere gider. 

Benim şahsi kanaatime göre; burada işi ya
vaşlatma konusunu tesbit etmek ve > cezalandır
mak çok zordur ve 23B neı maddenin 2 nci ben
di buraya da alınmamıştır. rSaym komisyon üye
si arkadaşımız para cezalarının burada olma
ması için mucip sebeplerini arz-ettiler; ama her 
nedense orada sevmediği para cezasını buraya 
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koymak suretiyle bu. işi yapmış, oldu. Btuıun 
nedenini anlamafc bir türlü; mümkün değildir. 
Biz 2 nci f ıkranın da lüzumuna kaani olduğu
muzdan! ve cezalarda da bâzı tadilât yapmak 
istediğimizden dolayı önerge vermiş bulunuyo
ruz, iltifat edilmesini rica eder, saygılar suna
rım, 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu
run. 

HÜSAMETTİN BAŞEK (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

JSSftüMK- madde tadil şekü ile huzurunuza gel
miştir. 

Memur demek, halkın hizmetini gören, ka
nunlara? nizamları tatbik eden insan demektir. 
Bunlar kendi menfaatlerine, kendi çıkarlarına 
kanun ve nizamları ihlâl ederlerse, diğer vatan
daşlar* suç işlediği zaman,kanunları acaba onlar 
için nasıl'tatbik edecekler? 

Bizde ilk, defa TÖS'ün, öğretmenler, üzerinde 
başlatmış, olduğu suçtan mütevellit bu teklif gel
miştir. Geniş bir teşkilât, mensuplarını kanun
suz harekete sevk etmiştir. Bâzı mahkemelerimiz 
bunların hareketini suç saymış, bâzıları beraat 
kararı vermiştir. Ceza Genel Kurulu ise bu ha
reketin suç olduğuna ve behemehal cezalandırıl
maları lâzım geldiğine karar, vermiş ve onun 
üzerine, birçok öğretmenler cezalandırılmıştır. 
Hattâ bu maddenin Anayasaya aykırı olduğu 
iddia-edilmiş; bizde, memurların grev hakkı ol
madığı, yalnız işçilerin grev hakkı bulunduğun
dan dolayı hu talepler de reddedilmiştir. 

Bu- bakımdan bâzı arkadaşlarımız maddenin 
değişik şeklinin getirilmesine karşı çıkmışlardır. 
Yalnız, eski metinde «önceden anlaşmak» şek
linin tesbiti bâzı mahkemelerce. güçlük doğur
muştur. Buradan gelen yeni,metinde kanun ve. 
nizamlara aykırı hareketi suç sayarak, vazifesi
ne- gelmiyenler, terk edenler veya mühendisle
rin, yaptığı gibi masa başında oturup memleke
ti milyonlarca lira zarar ettirenler yeni madde
nin içerisine alınmıştır. Hattâ burada cezanın 
asgari haddi de yine noksan gösterilmiştir ve es
ki maddede ise Devletin zararı da bahis mevzuu 
ise ceza şiddetlendirilmiştir. Buna, o fıkra alın
mamıştır. Biz bir önerge ile onun da alınmasını 
teklif ettik. 

Madde-.yerindedir; ilaveleriyle çıkmasında 
büyük faydalar vardın Aksi takdirde demokra

tik idareyi, hürriyeti bu memlekette yaşatama-
yır, 

Bugün kanunları tatbik eden memur da ka
nunsuz harekete tevessül ederse diğer vatan
daşların ^hareketlerini cezalandıranlayız. O ba
kımdan çıkmasında büyük faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 
NURİ EKOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan. 
Tasarının tümü, geçmiş vakıalar^ son 2 - 3 

sene içinde cereyan etmiş hâdiseleri tecziye he
defini gütmekte. 

Tasarının tümü üzerinde Demokratik Parti 
Grupu adına yapmış olduğumuz konuşmada bu 
hususu belirtmiş ve demiştik ki; «müdebbir 
Devlet adamı geleceği düşünür ve çareyi tesbit 
eder.» Madde bu hali ile - biraz evvel arkadaş
lar ifade ettiler - geçmiş bir hâdiseyi, öğret
menlerin hareketini örnek alıp, bundan sonra 
bu tarz hareketlerin cereyanını önlemek, hedefi
ni gütmekte. 

Sayın Komisyon adına yapılan açıklamada 
Devletin her halükârda, her hâdisede zarardîde 
olduğunu beyan ettiler. Biz eklemek istediği
miz fıkrada, esM metinde mevcudolan fıkrada 
bu zararın mânevi değil, maddi zarar olduğunu 
iddia ediyoruz ve öyle görüyoruz. Çünkü Dev
letin zararı bazan mânevidir, bazan da maddi
dir. Mevcut eski metindeki fıkra maddi zara
rını önleme ve tecziye etme maksadına matuf
tur. Bu sebeple bir şiddet sebebi saymak ikti
za eder. Maddi zarar tevlidetmemiş ve fakat 
236 ncı maddenin yeni getirilen şekli ile bir suç 
işlemiş olana ceza vereceksiniz; aynı zamanda 
maddi zarar da tevlidetmiş olana ayrıca bir 
teşdit sebebi saymamak suretiyle aynı cezayı 
vereceksiniz.. Bu, adalete, ceza ölçülerine sığ
maz. 

Dediler ki; Devlet her halükârda zarardîde-
dir. Hukukçu arkadaşlarım affetsinler, biraz 
ukalâlık olacak; cezada iki sistem mevcut : 
Birisi; kanunsuz suç olmaz. Diğeri; cezasız suç 
olmaz. Bu, eğer çekerseniz cezasız suç olmaz 
prensibine kadar gider. O takdirde Devlet her-
şeyden zarar görecektir; bir kelime, kimin ak
lına gelirse, hangi fiilî işlerse islesin Devlet za
rar görmüştür diye Führer karar versin ve biz 
de ceza verelim., iş, oraya gider. Binaenaleyh, 
bu fıkranın şiddet sebebi olarak maddeye eklen-
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meşinde zaruret vardır. Ümidediyorum ki, ar
kadaşlar da konuşmalarında bu fikirde birleş
mek üzeredir; Komisyon da lüzumsuz bir taas
suba girmez ve bu işi hallederiz. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Atagün. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Evvelâ şu hususu açıklamakta fayda var. 
Personel Kanunu adı ile mâruf Devlet Memur
ları Kanununun 26 ncı maddesi şu hükmü ihti
va etmektedir. 

«Devlet memurlarının kamu hizmetlerini ak
satacak şekilde memurluktan birlikte çekilme
leri yasaktır.» 

Buna ait 27 nci maddesi de mevcuttur, işte, 
bu Personel Kanununda mevcudolan hüküm
lerin cezasını bulabilmek için madde tadile tabi 
tutulmuş ve bu unsurlarla birlikte getirilmiştir. 

İkinci husus, zarar meselesidir. Ben sizleri 
fazla meşgul etmemek için zararı maddi ve mâ
nevi olarak iki kısma ayırarak mütalâa etme 
cihetine gitmedim. Özür diliyerek söyliyeyim 
ki, bu nevi meselelerde Devletin mânevi zara
rı diye bir zararı mevzuulbaJhis değildir ve ola
maz. Bu mümkün değildir. Buradaki zarar mad
di bir zarardır. Bizim Ceza Kanunumuzun 37 nci 
ve 516 ncı maddelerine bir göz atacak olursak, 
Devletin ve şahsın inalına vâki olan bir ızrarda, 
ızrar eden şahsın tecrim edildiğine dair hüküm
ler buluruz. Biz, bu maddeye «zarar» kelimesini 
koyarken, Devletin bizatihi işi aksatmak sure
tiyle de zarara uğradığını göz önüne aldık. 

Bunda asıl güdülen maksat şudur: Toplu 
suçlarda zararı tâyin etmek cihetine gidecek 
olursanız, toplu suçlar için çok süratli olmak 
üzere verilmesi icabeden kararların verilmesine 
mâni olursunuz. Bu suretle de arzu edilen mak
sadı istihsal etmekten uzak bulunuruz. Bu yön
den kasıtlı olarak bir zarar ika edilmiş ise, Ce
za Kanununun 37 nci maddesine göre ayrıca 
Devletin tecrim hakkı mevcuttur. Burada bü
tün mesele, toplum suçlarını ika eden kimsele
rin fiillerine aidolan cezaların biran önce veri
lip, efkârı umumiyede ve bu nevi suç işliyecek 
olan kimselerde bir korku yaratılmasıdır. Metin 
bu maksatla getirilmiştir. 

Daha önceki konuşmamda da ifade ettiğim 
gibi, zaten mehaz kanundan aktarma yapılır

ken de yanlışlıkla buraya geçmiştir. 
Komisyonun mâruzâtı bundan ibarettir. Say

gılar sunarım. 
BAŞKAN — Çalama süremiz dolduğundan 

3 ncü maddenin müzakeresinin hitamına kadar 
görüşmelerin devamını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Araş. 
SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Muhterem Komisyon adına konuşan arkada

şımızı burada dikkatle dinledik. Sayın Komis
yonun kasıt mevzuunda ve diğer hususlarda ver
miş oldukları bilgilere ve görüşlere aynen işti
rak ediyoruz. Ancak, 236 ncı maddenin şimdiki 
hali ile ve mehaz kanunundaki vaz'edilen hü
kümlerle Sayın Komisyonun anlayışını bir ara
ya getiremedik. Bu bakımdan kendilerinden 
özür dileriz. 

Şöyle ki: Gerek 236 ncı maddenin 2 nci fık
rasındaki ve gerek mehaz kanunundaki «zarar» 
kelimeleri tamamen maddi zarara, akçe zararı
na matuf olan bir zarardır. Yoksa, bunu memur
lar işi yavaşlatmak suretiyle Devlete bir zarar 
verirler şeklinde düşünemeyiz. Ben bunu bir mi
sal ile arz etmek istiyorum, işi yavaşlatmak su
retiyle bu suçu işliyen bir memur ile Devlet De
miryollarında vazifeli, Devlet Demiryollarında 
hareket halinde olan bir treni durdurup Devleti 
bu suretle zarara uğratan bir memurun fiili bir 
olamaz. Buradaki zarar, akçe zararıdır, yani 
maddi bir zarardır. Yoksa, elbette ki yapılan bü
tün fiiller Devletin zararmadır, Devletin zararı
na olacaktır. Bunu bu şekilde anlamak lâzım. 

Sonra, Sayın Komisyonun «Mehaz kanundan 
aktarma yapılırken yanlışlıkla buraya geçmiş
tir.» sözünü ben doğru olarak karşılarım; fakat 
onların görüşü ile değil. 

Şöyle ki; italyan Ceza Kanunundan intikal 
etmiştir ve Devleti ızrar etmek - Yukarı kısım
larını okuyup, sizleri daha fazla işgal etmek is
temiyorum. - veya bir şey yapmamak kastı ile 
memuriyetini terk eden memur, tek başına olsa 
da aynı cezayı görür. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz önceki konuş
mamda da arz ettim. Mehaz kanun, Devleti za
rara uğratmayı değil, zarar meydana gelmemiş 
bile olsa zarar kastı ile hareket etmeyi suç say
mıştır ve ağırlaştırıcı sebep saymıştır. 
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TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kastı esas 
almıştır. 

SABAHATTİN ARAŞ (Devamla) — Evet. 
Bu sebeplerle vermiş olduğumuz önergemize il
tifat buyurulmasım arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?. Yok. Madde üzerinde değişiklik 
yapılmasını istiyen önergeler vardır, ayrı ayrı 
arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesi ile değişen 236 ncı maddedeki (iki ay
dan altı aya kadar hapis cezasının) 6 aydan bir 
seneye kadar 'hapis şeklinde tadilini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Konya 

Hüsaimettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 3 ncü maddesi

nin birinci fıkrasının birinci satırındaki (üç) 
yerine (iki) rakamının konulması şeklinde tadi
lini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu 
önergeyi geri alıyoruz. 

[BAŞKAN — Geriverilmiştir. Diğer önerge
leri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesinin 1 nci fıkrasının son satırındaki (mu
vakkaten memuriyetten) yerine (sürekli memu
riyetten) kelimelerinin konulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Siirt 

Mehmet Nebil Oktay 

Devlet memurlarından üç veya daha ziyade 
kimse usul ve nizam hilâfına ve görev yapma
mak kastı ile birlikte memuriyetlerini terk 

eder veya vazifelerine gelmezlerse veya 
vazifelerine gelip de bir maksada ma
tuf olarak, memuriyetlerine ait görevle
ri geçici de olsa, kısmen veya tamamen 
yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa, her biri hakft 
kında iki aydan altı aya kadar hpis ve beşyüz 
lirdan üçbin liraya kadar ağır para cezası ile 
birlikte muvakkaten memuriyetten mahrumiyet 
cezası da hükmolunur. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim gerekçe ile Türk Ceza 

Kanununun 236 ncı maddesinde yapılmak iste
nilen değişikliğe ait 3 ncü maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Madde 3. — Türk Ceza Kanununun 236 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 236. — Devlet memurlarından üç ve
ya daha ziyade kimse, özel bir maksat veya ga
ye ile, usul ve nizam hilâfına, birlikte memuri
yetlerini terk ederler veya vazifelerine gelmez
lerse veya g*elip de memuriyetlerine ait görev
leri geçici de olsa, kısmen veya tamamen yap
mazlar yahut yavaşlatırlarsa, her biri hakkında 
suçun arz ettiği önem derecesine göre altı aya 
kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile birlikte muvakkaten memu-
riyeten mahrumiyet cezası ile de mahkûm edi
lirler, 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddedye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ederim. 
D. P. Grupu adına 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

«Bu hareketlerden Devletçe bir zarar hâsıl 
olmuşsa, zararın derecesine ggöre ceza bir ka
tma kadar artırılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 
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İlâvesi istenen fıkra : Bu hareketlerinden 
Devletçe bir zarar hâsıl olmuş ise, zararın dere
cesine göre bunlardan her biri için 1 seneden 
3 seneye kadar hapis cezası verilir ve zarar taz
min ettirilir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesi ile değiştirilmesi 

istenilen Türk Ceza Kanununun 236 ncı mad
desine aşağıdaki şekilde bir ikinci fıkra ilâvesi
nin reye vaz'mı saygılarımla arz ederim. 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Bu hareketlerinden Devletçe bir zarar hâsıl 
olmuş ise, zararın derecesine göre bunlardan her 
biri hakkında altı aydan beş seneye kadar ha
pis, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile birlikte muvakkaten memuriyetten 
mahrumiyet cezası da hüknîolunur. 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar okutu
yorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Baser ve 
Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun bi
rinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 

HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 
(Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Söz istiyorum. 

11 . 8 . 1971 0 : 1 
BAŞKAN— Buyurun, efendim. 
M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Değerli ar

kadaşlarım ; 
iBûraz evvel de arz ettim, önergemde mad

deden değişik her hangi bir kelime ilâvesi 
dahi yoktur. Sadece, maddeye kasıt unsu
runu getirmiştir. Dikkat ederseniz, «Devlet 
memurlarından üç veya daha ziyade kimse 
usul ve nizam hilâfına birlikte memuriyet-
lerinıi terk eder..» deniyor. Ne maksatla terk 
eder?.. Bu madde hâkim önüne gittiği zaman, 
bir hâkimin bu maddeden bir sonuç elde ede
bilmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Za
ten idare heyetinden geçiyor, idare heyetin
den geçmeden gidemez ki. 

M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Bir da
kika efendim, miüdahale etmeyiniz. 

Bizim kasdımız maddeye bir vuzuh ge
tirmektir. Bizim kasdımız, suçsuz bir memu
run her hangi bir şekilde mağdur olmama
sını temin etmektir. Memur her hangi bir se
bep olmaksızın da mem'uriyetini terkedebilir. 
Her hangi bir yanlış anlaşılma yüzünden 
memuriyetini terkedebilir. Bizim istediğimiz 
nedir?.. Memur, vazifesini yapmamak maksa-
diyle memuriyetini terkederse cezalandırılsın. 

Nitekim, bu ilâve ile de maddenin diğer 
kısmı ile bir irtibat husule gelmiştir. Bakımız 
'maddenin öteki kısmına... Diyor ki, «Veya 
vazifelerine gelmezlerse, veya vazifelerine ge
lip de bir maksada matuf olarak memuri
yetlerine ait görevleri geçici de olsa kısmen 
veya tamamen yapamazlarsa...» 

Memuriyeti kısmen veya tamamen yap
mamada kasıt getiriyor bu madde. Halbuki 
memuriyeti terkte hiçbir kasıt getirmiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim önergem, kanaatimce maddeye bir 

vuzuh getirmektedir,, maddeyi tatbik edecek 
hâkime bir kolaylık getirmektedir, maddeye 
mânevi unsur getirmektedir. Bu itibarla me
mur aleyhine de bir durum yoktur, öner
geme iltifat buyurulmlasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay'ın önerge

sini tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mehmet Seydibeyoğlu'nun önergesini 
yeniden okutuyorum. 
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Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu'nun önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu'nun öner
gesine komisyon katılmamaktadır, önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul .edilmiştir efendim. 

BAHA MtîDEERiSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, demin de aynı oldu; kabul edilmemiş
tir dediniz, şimdi de kabul edilmiştir diyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz siz idare ediniz Sa
yın Müderrisoğlu. 

İSALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, sa 
yi yanlış oldu. Tekrar saymanızı rica ediyoruz, 

BAŞKAN — Efendim, bu sayı sağımda ve 
solumda bulunan arkadaşlarımın saymış olduğu 
rakamdır. Sizin kanaatiniz dışında nazara alın
ması gereken hususlar da vardır herhalde? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — ikaz vazife-
mizdir Sayın Başkan. Sayıda meydanda. 

BAŞKAN — Bu görev münhasıran Riyaset 

• I ^ 1 
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Divanına aittir ve kâtiplerle birlikte bu işin 
yapılacağını içtüzük âmirdir, verdiğimiz karar 

I da müşterekendir. Değişiklik konusunda hiçjbir 
muamele yapamıyacağımı arz ederim. 

Sayın Komisyon, bu önergeye filhal katılı-
| yor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. Kabul edilen önerge ve diğer takrirler
le birlikte maddeyi geri rica ediyorum efen
dim. 

' BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Komisyon maddeyi geri istemiştir. Madde

nin komisyona havalesini tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde önergelerle birlikte Komisyo-
na havale edilmiştir efendim. 

I Biraz önce alman karar gereğince 3 ncü 
madde üzerindeki müzakerelere, maddenin Ko 
misyona havalesi sebebiyle, bilâhara devam za-

I rureti bulunduğundan; 
j 12 Ağustos 1971 Perşembe günü saat 15,00 
| te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
I efendim. 

I Kapanma saati : 19,20 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Daimi komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

2. — Kültür Komisyonuna üye seçimi. 
fi - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

ra 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Mân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 /arkadiaşınaın, 17 . 7 . 1967 tarihli 606 sayılı 
Kamunum 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının baldırakması ve bir fıkra eklenmesi ile 
tamir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 506 sayılı (Sosyal Sigortalaır Kanu-
anunfun 123 ncü maddesöınin değiştiı#mıe$ine dair 
feamuın tekJMlıefri ve Çalışma ve Plân ikomisyon-
«aa'indıanı 8 eı* üyeden kurulu 41 numıa/ralı Ge
çidi Eoanisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 3. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite ikuruliması hakkında kanun 
tasarısı ve MüHî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

4. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul MİL 

] el vekili İ. Hakkı TefcmeTin Türk Ceza Kanu
nunun bâzı mıaddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fılkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak MiUıetve&ili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değ%tMLmcsine dair tüzük 
teMifi ve gündeme alınmasına dair önergeni. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami 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) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonla 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) 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'- I 
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) 

5. — 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; 
0. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — 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) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural fle Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu 02/383, 2/489, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.i6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/0) (S. Sayısı : 36Ö) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis- | 

yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtana tarihi : 2 1 . 6 .1071) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtm-a tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 Iıci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soleyUn, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Sıavunma Komisyonu ra
pora (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 
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19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifli ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair ıSayıışitay Başkanlığı tezkeresi ve 
ıSayıştay Komisyonu raploru (3/478) (iS. Sayı
sı : 393 (Dağıltmıa tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Ünliıversitesiniın 1968 bütçe 
yılı Kesinihesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı ve .Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (ıS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 u 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İstetmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhıesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1908 bütçe yılı Kesîmhesalbı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
(bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (ıS. Sa
yısı : 396) (Dağıltma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme ÇtötiLMeri Genel Mü-
dürîlüğünün 10165 takvim yılı kJomsoMde fbü'ânlçıô  
suna alt raporun sunulduğuna dair Sayflşıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (IS. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Ornuan işletmeleriyle Keres
te £ aibrikalaranun 1®65 yıh fbJlânıejosununj sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ive Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
'400) (Dağutima tarihi : 3 . S . 1971)' 

X !2(9. — Orman Genel MüdüıMğünün 1967 
ıbültçe yılı Kesinhesıalbına ait genel uygunluk ıM-
dirimindn sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesimhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 19 67 
ibüıtçe yılı Kes&nhesalbma ait genel uygunluk bil-
difiıimıinjin sunuHuuğna dair SaJyıişItay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıltma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayiolan Genel MMürlüğünün 
19(67 ıbüttlçe yılı Kesinhesalbına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Konuisyonu raporu (3/276,1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıltma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabın'a ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
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ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinlhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (iS. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 .8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
'bütçe yılı KesiniheBabına ait Genel uygunluk 
bildirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
iSayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru' (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi ; 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci ek, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü 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 
rapora (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — 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) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık fcaaıuın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Mil î Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon rapora (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve içiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 .1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun 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. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliliye ve Plân komisyomüıaırımdıam seçilen 4 
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ör üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 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 tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ile îstanlbul MMetvekfflM Resdıt Ülker'in, Mil î 
kıyıüar kanunu teklDiifi ve îmıaır ve İskânı, IçaışiLerî 
ve Plân komisyonılanoıdaıı 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

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

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13(27 sayılı Kanunla eklenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkımda kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11 .6 .1071) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı* 
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19(28 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarınla çarptırılmala
rı hakkında Başfbaikanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyu'kören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 301 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetloğlu, Necîbe'-
den doğma 15 . 3 . 10143 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru 03/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahinden doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl-
ması hakkında Bafbakanlıik tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu ('3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında, nüfusa kayıtlı Mehmetıoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 19)44 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Bas/bakanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/93) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Büseyinıoğlu Mkriye'den doğma 
4 . 3 . 104i4 doğumlu Süleyman Çeüik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başlbakanlıfk 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/480) 
(S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 15.6.1071) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Afcöz köyü hane 20, c l t 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1036 doğum
lu Albidin Demirlbağ'ım ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (0/4117) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 



sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffe*o£İu Havra'-
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Eodal'ın 

, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 358) (Dağıtana tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet) Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtıma tariM : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) .(Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . G . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(ıS. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

* * 

(Millet Meclisi 146 nci Birleşim) 


