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I. — 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanmdaki açık üyeliklere seçim 
yapılabilmesi için, grupların idareci üyelik ve 
Divan Kâtipliği adaylarını Başkanlığa bildir
meleri konusunda Başkan açıklamada bulundu. 

Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'ün, 
Millet Meclisi BaşkanvekilMğinden, 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile, 
Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin de Büt

çe Karma Komisyonu üyeliklerinden çekildikleri
ne dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Yargıtay kanunu tasarısı (1/615) (S. Sayısı: 
774) nm maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü; 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından; 

3 . 5 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,12'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangil Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 
Bilecik 

Şacli Binay 

114 
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BİRÎNOt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : IBaşkamıveikıili Fikret Turha&gil 

KÂTİPLER ; Veihlbi Meşhur (Aanas/a), Hüseyin fYen&pınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 103 ncü Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere geçiyo
rum. 

II. — BAŞKANLIK İHVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. •—• Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Millet Meclisi Ba-şkanvekilliğinden çekildiğine da
ir önergesi. (4/391) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığına atanmam sebebiyle 
Millet Meclisi Başkanvekilliği görevimden istifa 
ediyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Nurettin Ok 

Çankırı 
Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

Genel Kurulun bilgilerine arz 

2. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya-
inan'm, Millet Meclisi üyeliği aday seçiminin 
kur'a yolu ile yapılmasına dair kanun teklifinin, 
daha önce kurulmuş bulunan (104) numaralı Ge
çici Komisyona havalesine dair İçişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. (2/869, 3/1053) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanının 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıyaman' 

m, Millet Meclisi üyeliği aday seçiminin kur'a yo
lu ile yapılmasına dair kanun teklifi, Komisyo
numuzca incelendi. 

Millet Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifini görüşmek üzere Genel Kurulun 30.1.1973 
tarihli 46 ncı Birleşiminde kurulmuş bulunan 
(104) numaralı Geçici Komisyona; aynı mahi
yette olan bahis konusu kanun teklifinin de, İçtü
züğün 27 nci maddesine istinaden adı geçen 104 
numaralı Geçici Komisyona havale edilmesinin ka
nun yapma tekniği bakımından daha uygun ola
cağı mülâhazası ile gereği yapılmak üzere mez
kûr dosyanın Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 
BAŞKAN — Tezkereyi tasviplerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edü-
miştir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu m Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/829; Ü. Senatosu : 1/194) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) (1) 

(1) 878 S. S ay ıh basmayazı 30 . 4 . 1973 ta
rihli 101 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş <ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 ge
çici madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair -kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3'er üyeden kurulu 108 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (S. Saym : 872) (2) 

(2) 872 S. Sayılı basmayazı 30 . 4 . 1973 ta
rihli 101 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Bir hususta Genel Kurulun ka
rarını alma zarureti vardır, açık oyların sunuşlar 
arasında yapılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm; arsa -
bina ve gecekondu spekülâsyonunu önlemek ve ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 68 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/116) 

BAŞKAN — îçel Milletvekili Sayın Çetin Yıl
maz'm araştırma önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizdeki toplumsal ve ekonomik dengesiz

lik, gelir dağılımında üretim - tüketim etkinlikle-
rindeki adaletsizlik son yıllarda büyük bir zor
lama arsa - konut değer artımı yaratmıştır. 

Bütün bunalımları bağrında besleyen ekono
mik bunalım bu kesimde son derece belirgin, hu
zur bozucu bir boyutta büyümekte ve geniş ulus 
çoğunluğunu etkisi altuıa almaktadır. 

özellikle büyük illerimizde ve sanayi bölge
lerimizde görülen arsa, bina fiyatlarındaki astro
nomik artışlar konunun üzerine önemle ve hızla 
eğilmemiz gereğini ortaya koymaktadır. 

Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 
çeşitli illerimizde son üç yıl içerisinde bina fiyat
larındaki artışlar % 243'ü bulmuştur. Kol gücü 
ücret artışı % 17, yapım malzemesi fiyat artışı 
% 23,7 olmasına karşın bu artış hızını anlamak ve 
matematik, milimsel, toplumsal gerçeklere bağla
mak güçtür. 

Ankara'da Kızılay'da altı yıl önce metreka
resi 1 500 lira olan arsanın bugün değeri 15 000 
lirayı bulmuştur. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
sade konut kiraları 850 - 2 000 lira arasında
dır. Lüks konutların kiraları ise 6 000 lirayı bul
muştur. Büyük sanayi kentlerinin belirgin özel
liği haline gelen bu sömürünün etki alanında ya
şamak zorunda olan toplum kesiminin % 71'inin 
aylık geliri 1 250 liranın altında kalmaktadır. 

Bu görünümü ile Türkiye sorumsuz, kontrol
suz, geri kalmış bir ülke halindedir. Görünen o 
ki, İstanbul'da iki yıl içinde, bâzı iyi semt bina
ların satışlarında % 400 - 500, İzmir'de % 300 -
400, Ankara'da % 250 - 350 artış, olmuştur. 1968 
yılından bu yana genel artış % 610'dur. 

mistir. Küreler iki açık oy sebebiyle sıralar ara
sında gezdirilsin ve bilâhare kürsü önüne konsun. 
Sayın milletvekillerinin açık oylarını kullanma
larını istirham edeceğim. 

Yine İstanbul'da 1968 yılında 350 000 liraya 
satılan bir arsa 1973 yılında aynı şahıs tarafın
dan 3 600 000 liraya satın alınmıştır. Büyük 
kentlerde arsa fiyatları son beş yıl içerisinde 
% 700 değer artışı göstermiştir. 

İmar plânlarmdaki birim, teknik dışı Özel zor
lamalarla yapılan değişiklikler bina ve arsa fiyat
larına doğal olarak yansımaktdır. 325 000 liralık 
bir arsa Ankara'da, imar değişikliği yapılarak 
2 700 000 liraya satılma şansına kavuşturulmuş
tur. 

Örneğin : 
Ankara'da arsaların % 60'nm imar durumları 

ve harita özellikleri son üç yılda değiştirilmiştir. 
Böylece vurgunların kanun içi kılıfları da ha

zırlanmakta ve yeni bir arsa - bina - gecekondu 
spekülatörler sınıfı yaratılmaktadır. Çevremiz, 
yöremiz bu vurgunların öyküleri ile, yaşanılan 
somut Örnekleri ile doludur. 

Bilim, teknoloji, ekonomi, toplum, ahlâk ku
ralları dışı arsa ve bina - gecekondu spekülâs
yonu sorunu bütün ülkeyi etki alanına alma işta
hı içindedir. Daha inşa halinde iken metrekaresi 
1500 - 3000 liradan satılan apartmanların üreti-
•3ilerinin kazancı ile emeği arasında adaletli, den
geli, ahlâklı bir oran yoktur. 

Bugün ülkemiz bir arsa - bina - gecekondu -
apartman vurgunu ülkesi olma yeteneğîhdedir. 

Bu nedenlerle : 
Arsa - bina - gecekondu spekülâsyonunu ön

lemek, yurttaş ve ülke sırtından büyük vurgun
lar vurulmasına mâni olmak, durumu öğrenmek, 
bilgi toplamak, önalımlar saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Gündemdeki yerini alacak ve zama
nı geldiğinde görüşülecektir. 

4. — JSaİMrya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Barbaros Turgut Boztepe'nin; köylü ve çift

li. — BAŞKANLIK DİVANININ ÜEÎIEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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çinin içinde bulunduğu durumu tespit etmek ve 
kredi imkânının sağlanması bakımından gerekli 
tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 88 ııci 
maddesi uyarınca bir genel görüpne açılmasına 
dair önergesi. (8/57) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın Hay
rettin Uysal ile Turgut Boztepe'nin genel görüş
me önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bilinen bir gerçektir ki, köylü ve çiftçi so

runları hâlâ bütün ağırlığı ile çözüm beklemek
tedir. Köylümüz, çiftçimiz, varlıklı olmak şöyle 
dursun, gittikçe biraz daha yoksullaşmaktadır. 
Hele son bir kaç yıldır, artan düzen bozukluğu; 
kredi azlığı, araç ve gereç pahalılığı, sulama ye
tersizliği karşısında perişan bir durumda bırakıl
mıştır. 

Bozuk pazarlama düzeninde, büyük aracılar, 
rizikosuz ve zahmetsiz yüksek kazançlar sağlaya
bilmek için, desteksiz ve yalnız olan köylü ve 
çiftçimizin ürünlerinden haksız, büyük çıkar pay
ları koparmaktadırlar. 

Geçmiş hükümetlerce uygulanan, «ürünlerin 
taban fiyatları düşük tutulsun» politikası, devle
tin her türlü himayesinden yoksun bırakılan köy
lü ve çiftçimizi ezmiştir. 

Geçmiş hükümetler Ortak Pazara intibak ede
bilmek için, tarımı geri bırakmak, köylüyü yok
sullaştırma pahasına, temelsiz ve pazarsız bir özel 
sanayi oluşturmaya çalışmışlardır. 

Geçmiş hükümetler, büyük özel sanayi firma-
larınf desteklemişlerdir. Oysa Ortak Pazarda en 
büyük devlet desteğinin tarıma ve çiftçiye oldu
ğunu görmemezlikten gelmişlerdir. 

Bugün hâlâ enflasyon baskısı, köylünün, çift
çinin sırtında bulunuyor. Köylüye ve çiftçiye 
yükletilen bu ağır baskı, geçmiş hükümetlerin, 
yanlış ve geri politika tercihleriyle köylü üzerin
deki yoksulluğu daha da ağırlaştırmıştır. 

Sorunu böylece saptadıktan sonra, belirtmek 
isteriz ki; 

1) Halihazırda faal nüfusun % 65'i tarımda 
çalışmaktadır. Bu, % 65 tarımdaki faal nüfus 
ynrt içi gelirin (YİG), ancak % 31,51 ni pay
laşmaktadır. Bu durum açıkça gelir dağılımında 
sektörler arası büyük dengesizliğin bir gösterge
sidir. Ayrıca, tarım sektörü içindeki gelir dağılı
mı dengesizliğini de ki, yaklaşık olarak 8,5 milyon 

yurttaşın yaşadığı orman köylerinde aile başına 
düşen yıllık gelir sadece 994 liradır, dikkate alır
sak durumun korkunçluğu daha da iyi anlaşılır. 

2) Son on yıllık dönem içerisinde, 1962 -
1972 arası köylü ve çiftçilerimizin, gayrisafî yurt
içi hâsıladan (GSYİH) almış oldukları pay nispî 
olarak azalmıştır. Bu on yıllık dönemde bu nispî 
gerileme % 13'ü bulmuştur ki, bu durum tarım
da çalışanların sefaletini göstermektedir. 

3) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne
minde tarım için öngörülen 33 milyarlık yatırı
mın, bugün uygulanan politikalarla gerçekleşe
ceğine şüphe ile bakmak lâzımdır. Çünkü tarım 
sektörü önemsenmemektedir. 

4) Tarımsal üretimin ilk koşulu çiftçinin iyi 
vasıflı ve yüksek verimli tohum, fidan, fide ve 
çubuk gibi canlı üretim maddelerine sahip olma
sıdır. Fakat ofis baş alım fiyatları ile muhtelif 
kademelerdeki tohumluk fiyatları arasında önem
li sayılacak farklar vardır. 

Maliyet politikası bakımından bu farkların 
azaltılması gerekmektedir. 

5) Memleket ihtiyacına yetecek miktarda 
traktörün imal, montaj ya da ithali yapılmadığın
dan bu araç karaborsaya dahi intikal etmektedir. 

• Ülkemizde halen orta bütçe 500 000 ya da 
muhtelif güçte 700 000 traktöre ihtiyaç vardır. 
1982 yılında traktör ihtiyacı bunun iki misline çı
kacaktır. 

Yapılan değerlendirmelere göre 1973 yılında 
37 bin, 1975 yılında 45 bin, 1977 yılında 55 bin 
ve 1982 yılında 75 bin adet dizel traktör ihtiyacı 
normal görülmektedir. Ama, Plân hedefi 1977'de 
35 350 traktör olarak saptanmıştır. 

Bilmeliyiz ki, gelişmiş ülkelere oranla Türki
ye'de hektar başına kullanılan makine gücü 30 
defa daha azdır. 

Diğer taraftan Türk çiftçisi, köylüsü, bütün 
dünya çiftçilerine oranla, traktörü, resmî fiyat* 
larla dahi fahiş fiyat ödemektedir. 

Ford 3000 model bir traktörün 1969'daki pe
şin fiyatı 42 500 lira iken, 1970 yılında 46 750 li
raya, daha sonra 58 500 liraya ve 1972 yılından 
itibaren de 64 000 liraya çıkmıştır. Ford 500O 
model bir traktör ise, 1971 yılında 67 000 lira 
iken bugün 108 250 liraya satılmaktadır. 

Ancak, bu peşin fiyat miktarları resmî rakam
lardır, Oysa bugünkü koşullarda traktör yeterin
ce bulunmadığı için, tespit edilen resmî fiyatın 
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çok üstünde örneğin, 10 bin ilâ 25 bin lira faz-
lasiyle çiftçi ve köylüye verilmektedir. Çok kez 
de traktör acenteleri, Ziraat Bankası kredisi ile 
traktör vermek istememektedirler. Çiftçilerimiz
den alabildikleri kadar peşinatı bazen bir yıl ve 
daha fazla süre kullandıktan sonra, çokça kendi
lerine göre yüksek faizli bir vâde sistemi uygula
maktadırlar. 

28 . 11 . 1970 tarih ve 7/1638 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile tarım traktörü imali ve monta
jında kullanılan parçaların gümrük vergisi % l'o 
indirildiği halde, işletme rantabilitesi sağlanmadı
ğından traktörler çok pahalıdır. Bu mevcut du
rumda, ithal maliyeti yerli montajdan daha ucuz
dur. Hele komple traktör ithalinden alınan, % 30 
gümrük, ,% 10 istihsal vergisi, :% 10 damga ve 
% 5 rıhtım resmî toplam % 55 oran vergiden mu
af tutulsa, ithal traktörünün ne kadar ucuza ge
leceği açıktır. 

Fransa'da 32 ton buğday değeri ile alman bir 
Massey - Ferguson traktörünün bizde 65 ton buğ
day değeri ile alındığını söylemek isteriz. Bu du
ruma göre Türk çiftçisi ve köylüsü montaj sana
yini korumak için traktörü iki misli fiyatla satın 
almaktadır. 

Kaldıki, bir başka yöntemle de Türk çiftçisin
den, karaborcasılık yapılmak sureti ile 10 bin, 
bazen 25 bine, bir traktörden gayrimeşru kazanç
lar sağlanmaktadır. 

Biçer - döver piyasası da aynı durumdadır. 
1970 yılında 164 563 liraya satılan Massey - Fer
guson (510 - 7) tipi bir biçer - döver, bugün res
mî fiyat olarak 249 681 liradan çiftçiye verilmek
tedir. Biçer - döğerler de piyasada yeteri kadar 
bulunmadığından çok kez resmî fiyatın % 15-20 
fazlasiyle alıcıya intikal etmektedir. 

6) Üretimin artırılmasında en önemli yeri 
kimyevî gübrenin teşkil ettiği bir gerçektir. Bizde 
gübre de zaman zaman karaborsa malı olmakta
dır. Bâzı yıllar bu durum bir ölçüde önlenebü-
mekte ise de çok kez resmî fiyatların % 50 üstü
ne kadar satıldığı olmaktadır. Ancak belirtmek 
isteriz ki resmî fiyatlı gübre bedelelri dahi bizde 
çok yüksektir. 1972 yılında kompoze gübre fiyat
ları 1971 yılma göre % 12 - 15; diamonyum fos
fat ise % 54, bir fiyat artışı göstermiştir. 

Gerçekte maliyete büyük etki yapan gübre fi
yatlarını köylü ve çiftçimiz için çeşitli politika
lar uygulayarak asgarî bir fiyata indirmek zorun-
luğu vardır. 
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Resmî fiyat yürüdüğü zaman, 64 - 75 kuraşa, 
resmî fiyat yürümediği zaman ise 130 - 150 kuru
şa bir kilogram kimyevî gübreyi tarlasına serp
mek durumunda bulunan çiftçi, köylü, geçimini 
temin etmek bir yana, kendisini borçtan kurta
ramaz. 

7) Bitkisel üretimde rolü çok büyük olan 
ziraî mücadele ilâçları da pahalıdır. 1970 yılın
dan bu yana ilâçlarda % 20 - 70 arasında artış
lar olmuştur. Bu artışlar hâlâ yükselme eğilimi 
içindedir. 

8) Tarımsal ürün maliyetlerine etki yapan 
hususlardan biri de akaryakıt ve madenî yağlar
dır. 

Ankara merkez perakende satışlarının rakam
larını alarak bu durumu belirtmeye çalışalım : 
1970 yılında benzin 114'ten bugün 162; moto
rin % 94,60'tan 142; gazyağı 89,40'tan 138; mo
tor yağı 498'den 748; dişli yağı 479'dan 735; gres 
yağı 729'dan 1010 kuruş olmuştur. 

Oysa tarımda kullanılacak akaryakıt için ay
rı bir tarife kullanmak tarım politikasını kolla
yıcı ve sağlam bir politika olur. 

9) Diğer taraftan en fazla fiyat artışı göste
ren ve kontrolü yapılmaya gereçler, yedek parça 
fiyatları artışlarıdır. 

Bu konuda da örnek verelim : 
4'lük motopomp'a ait silindir 1970 yılında 415 

lira iken, 1972 yılında 632,5 lira; bir silindir ka
fası 304,75 lira iken 665; traktöre ait bir hara
ret göstergesi 167 lira iken 239 lira olmuştur. 
Bu fiyatlar bugün daha da artmaktadır. 

10) Tarımsal kredi ile ilgili çok sayıda prob
lemlerin arasında en önemlisi faizlerin yüksekli
ği, plasman azlığı, çiftçilerin önemli bir kısmını 
krediden yoksun bırakan teminat zorluğu, toprak 
değer bareminin düşüklüğü ve tapu ile ilgili so
runlardır. 

Dünyada genellikle tarım kredilerinin faizi 
düşüktür. Federal Almanya'da kredi uygulama
larında banka faizinin % 3,5'inin üstünde olan 
kısmını Federal Almanya sübvansiyon yolu ile 
karşılamaktadır. 

Ülkemizde genellikle % 10,5'i bulan tarımsal 
kredi faiz oranı, hele küçük çiftçi için yarım ol
maktadır. 

Eğer bir memlekette, tarımsal üretimin büyük 
bir hızla artması isteniyorsa, tarım ürünleri fiyat
larının, çiftçilerin ,köylülerin ileri teknoloji ııy-
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sulamalarına ve gerekli ihtiyaçlarını, girdileri sa
tın alabilmelerine olanak veren bir teşrik faktö
rü sayacak kadar yüksek tutulması gerekmekte
dir. 

Yukardan beri saydığımız gerçekler ve or
taya koyduğumuz örnekler karşısında, girdi fiyat
larında büyük artışlara rağmen, köylünün aldığı 
herşeyde en az % 40 üstünde bir artma olması 
gerçeği dahi, hükümetleri çiftçi köylümüzün bu 
hayat sorununa eğilmeyi sağlayamamıştır. 

Köylü ve çiftçilerin kredilerini artırmak yük
sek faizlerini düşürmek zorunluğu vardır. Türk 
köylüsü ve çiftçisine insanca yaşama düzeyine çı
kacak yolu açmalıyız. 

Bütün bu nedenlerle, köylü ve çiftçiye imkân 
sağlama bakımından içinde bulunduğu durumu, 
gerçekçi bir politika ile tespit ve gerekli tedbir
leri almak için; çiftçi ve köylülerimizin sorunla
rını aydınlığa çıkarmak amacıyle, Anayasanın 88 

] nci maddesi uyarınca ve ivedilikle bir Genel Gö
rüşme yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Millevekili Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal Turgut Boztepe 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su* 
nulmuştur. Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

5. '— Konya Milletvekilleri Necati Kalaycıoğ-
lu ve Özer Ölçmen'in; haşhaş ekiminin yasaklan
ması ile köylülerimizin içine düştükleri sıkıntıyı 
gidermek ve gerekli imkânları sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ıgenel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/58) 

BAŞKAN — Konya Milletvekilleri Sayın Ne
cati Kalaycıoğlu ve Sayın Özer Ölçmen tarafın
dan verilmiş genel görüşme önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Erim Hükümetince alman haşhaş ekimi yasak

lama kararı sırasında yetkililer A. B. D. Hükü
metinin ödeyeceği tazminat karşılığında mağdur 
olan ekicilere yeni ziraî veya sınaî imkânlar yara
tılacağını vaadetmişlerdir. Yasaklamadan bugü
ne kadar geçen uygulama süresinde bu bölgeleri
miz için ne gibi bir ikâme imkânı olduğu ciddî 
bir surette araştırılmamış olup, hükümetlerce va-
adedilen ekim tazminatlarını dahi alamamış köy
lülerimiz büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadır
lar. 

Köylüye; yağından küspesine kadar çok yön
lü bir kullanma imkânı sağlayan haşhaşın, ya
saklanmasının yarattığı bunalımı gidermek üzere 
yurdumuzun bu bölgelerine bilinçli bir şekilde 
ziraî, sınaî ve ekonomik bir destekleme kaçınıl
maz olmuştur. 

Anayasanın 88 nci maddesine dayanarak bu 
konuda Millet Meclisinde bir Genel Görüşme açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Konya Milletvekili Konya Milletvekili 
Necati Kalaycıoğlu Özer Ölçmen 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

6. — Başkanlık Divanmdaki açık üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Gruplar henüz Başkanlık Diva
nı Kâtip ve İdareci Üye adaylarını göstermedik
leri cihetle Başkanlık Divanı seçimini erteliyoruz. 

örneğin, buğdayın, arpanın, çavdarın, yulr 
fm, şeker pancarının, fındığın, çekirdeksiz kuru 
üzümün ve başka tarım ürünlerinin genellikle fi
yatları dondurulmuştur. 

SONUÇ : I 
Geçmiş hükümetler köylü ve çiftçimizin kal

kınması ve millî gelirden hak ettiği payı alması, 
köylümüzün yoksulluktan kurtulması, modern 
teknolojinin gereklerine kavuşması, insanca yaşa
ması için ona gerekli önemi ve değeri vermemiş
tir. 

Köylü ve çiftçimizin ürünlerinin fiyatlarını 
dondurmuştur. Oysa köylü ve çiftçimizin aldığı 
her türlü araç, gereç, ilâç, gübre ve diğer tüke
tim maddeleri yüksek fiyatlarla köylümüze inti- I 
kal etmiştir .Köylümüz kredi imkânsızlıkları için
de bocalamıştır. Alabildiği krediye hep yüksek fa
iz ödemektedir. Hattâ uğradığı doğal âfetler kar
şısında, sel, dolu vb. gibi elinden dahi tutulmamış, 
daha da perişan durumlara itilmiştir. 

Türk köylüsü ve çiftçisi bugün zorluklar için- I 
dedir. Kendisini daha da yoksuUaştıran çetin bir 
yıl geçirmiştir. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak zo
runluğu vardır. Girdiler, tarım araç ve gereçler 
gübre ve traktör, ilâç ve tohumluk fiyatları yük
sektir. Pahalıdır. İmkânsızlıklar içinde çırpınmak
tadır. Çünkü, taban fiyatları dondurulmuş, tarım 
ürünlerinden yeter gelir de nerdeyse iki yılda I 
% 50'ye yaklaşan fiyat artışları, dikkate alınma
lıdır. Ve bu gerçeğe göre tespit yapılmalıdır. 
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III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/615) (S. Sayısı : 
774) (1) 

BAŞKAN — Yargıtay kanun tasarısının mü
zakeresine devam ediyoruz. 

23 ncü madde üzerindeki müzakere bitmiş, tâ
dil önergesinin oylanması anında Meclisin kapan
ması zarureti tahaddüs etmiştir. Bu sebeple Sa
yın Karaman tarafından verilmiş bulunan öner
geyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının, Adalet Komisyo

nunca tedvin edilen 23 ncü maddesinin metinden 
çıkarılmasını, 23 ncü maddenin Hükümet tasa
rısında teklif edilen şekliyle, aynen oylanmasını 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Gümüşane 

Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOÖ-

LU (C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar, önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

23 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekille
rinin oylarını kullanmalarını rica edeceğim. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kalemler : 
Madde 24. — Yargıtay Birinci Başkanlığı 

ile Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer 
kalem bulunur. 

Kalemlerde bir yazı işleri müdürü, yeteri 
kadar kalem şefi, memur, kâtip, mübaşir ve 
odacı bulunur. 

(1) 774 '8. Sayılı basmayazı 30 .4.1973 ta
rihli 101 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Yazı işleri müdürlüğüne atanmada hukuk 
mezunları tercih edilir. Hukuk mezunu talip 
bulunmadığı takdirde lise veya ticaret lisesi 
mezunu olmak veya en az beş yıl süre ile ka
lem-şefliği, ilk dereceli mahkemelerde aynı süre 
ile başkâtiplik yapmış olmak zorunludur. 

Kaleni şefliğine atanabilmek için lise ya da 
ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtay'da 
ya da ilk dereceli mahkemelerde beş yıl ve 
daha fazla süre ile kâtiplik yapmış olmak ge
rekir. 

Kalem kadrolarına yapılacak atamalarda 
ve atanacakların bütün özlük hakları ile sair 
işlemlerinde bu kanunda yazılı istisnalar dışın
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
Hâkimler Kanununun ilgili hükümleri yönetim 
kurulunca uygulanır. 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yö
netim kurulunca yapılacak açık yarışma sı
navı ile belli edilir. Naklen atanacaklar için 
daire başkanı ya da âmirinin ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı kalemleri için Cumhuriyet Başsav
cısının inhaları gözönünde tutulur. 

Açılan kadrolara atama için sınav yapıla
cağı uygun görülecek araçlarla ilân edilir. 
İlânda G57 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki 
yönler açıkça belirtilir. 

Yarışma sınavında kazananlar basan sı
rasına göre bir çizelge ile tespit olunarak en 
üst derecede başarı kazananlardan başlamak 
üzere sırası ile atama yapılılr. Hukuk fakül
tesi mezunları için sınav şartı aranmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Yazı işleri müdürlerinin görevleri : 
Madde 25. — Yazı işleri müdürü, kalemin bi

rinci derecede sorumlu görevlisidir. Kalem işleri
nin düzenle yürütülmesini sağlar ve Yargıtay İç 
Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?... Yok... 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum. 
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İKİNCİ BÖLÜM j 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması: 

Toplantı ve kararlar : 
Madde 26. — Yargıtay daireleri ile kurulları 

oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunma
sı ya da bu kanunla belli edilen çoğunluğun mey
dana gelmesi halinde toplanırlar.. 

Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda ka
rarlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler saklıdır. 

Daireler ve genel kurulların toplu olarak red
di caiz değildir. 

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

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Millet Mecisi Başkanlığına 
Murafaaya ve mürafaasız işlerde müzakere

ye iştirak etmemiş olan Hâkimlerin karara katıl
mamaları usul hukukunun anaprensiplerinden 
olduğundan Yargıtay Kanunu Tasarısının 28 ncı 
maddesine, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teldif ederim. 

Tunceli 
Dr. Kenan Aral 

«Murafaaya ve mürafaasız işlerde müzakereye 
katılmamış olan Hâkimler karara iştirak edemez
ler.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılmı
yoruz efendim. I 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu-
ımu oylarınıza arzediyorum. Dikkate alınmasını 
(kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Dairelerin çalışması : 
Madde 27. — Daireler bir ikinci başkan 

ve dört üyenin katılması ile toplanır, işi mü
zakere eder ve salt çoğunluk ile karar verirler. 

Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin ad
ları mahallerine gönderilecek karar örnekleri- j 

F ne de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse 
karşı oy yazısı, kararın asıl ve örneklerinde 
gösterilir. Müzakereler gizli cereyan eder. 

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

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının çalışması : 
Madde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurul

ları 16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. 
Toplantıda •bulunanların üçte iki çoğunluğu 
ile karar verir, ancak birinci toplantıda üçte iki 
çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda 
bulunanların yarıdan bir fazlası ile karar veri
lir. 

Bir özel dairenin ilk mahkeme olarak verdi
ği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelenme
sinde özel dairelerde duruşmaya veya karara 
katılmış olanlar, Genel Kurullarda bulunamaz
lar. 

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş 
olduğu işlerde o gün dosya incelenip karara va
rılmadığı takdirde, sonraki oturumda taraf
ların yeniden dinlenmesine ihtiyaç olmaksızın, 
kâğıtların okunması ile yetinilir. 

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

Bir önerge vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yargıtay Kanun tasarısının 28 nci maddesi

nin 1 nci fıkrasında hukuk ve ceza genel kurul
larının 2 nci toplantıda bulunanların üçte iki 
çoğunluğu ile karar vereceğine dair hükmü, uy
gulamada hukuk ve ceza genel kurullarının bu 
kanun tasarısının 16 ncı maddesinde yazılı asga
ri nisabın altındaki bir sayı ile toplanmaya ve 
çok az bir sayı ile karar almağa dolayısiyle hu
kukî manâda bir hukuk veya ceza genel kuru
lu kararından bahsetmeye imkân vermiyecektir. 

Bu itibarla birinci fıkrada ikinci toplantıda 
da, 16 ncı maddede gösterilen asgarî sayı ile 
toplanmayı sağlamak üzere aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değişiklik yapılmasını arz ve teklif 

I ederim. 
Kars 

I İsmail Hakkı Alaca 
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Madde 28 Birinci fıkra : 
«Hukuk ve ceza genel kurulları 16 ncı mad

dede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulu
nanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir an
cak birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağla
namaz ise ikinci toplantıda salt çoğunlukla 
karar verilir.» 

BAŞKAN — Komisyon i . . 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

)C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, 
dağıtılan raporda bir yanlışlık yapılmıştır. O 
nedenle bu takririn verilmiş olduğunu tahmin 
ediyorum. 2 nci kez vâki toplantıda yine 2/3 
çoğunluk tekrar edilmiş. Halbuki emredip okut
tuğunuz metinde, bu takrirle sağlanmak istenen 
maksat ziyadesiyle hâsıl oluyor efendim. 

BAŞKAN — Dağıtılmış bulunan metinde 
«2/3 çoğunluğu ile» deyimi Başkanlığımızca 
okutulmamıştır. Bunun yerine «Yarıdan bir 
fazlası» denmek suretiyle salt çoğunluk sağlan
mış bulunmaktadır. 

Sayın Alaca, bizim okuttuğumuz veçhile me
sele hallolmuştur. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alaca önergesini geriye 
aldılar. 

28 nci madde üzerinde görüşecek sayın üye 
ve başkaca önerge yok. Maddeyi oylarınıza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun çalışması : 

Madde 29. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu, dairenin her birinin mevcudu beş iti
bar edilerek toplamının en az üçte ikisi ile 
toplanır. Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunun toplanabilmesi için Ceza Genel Ku
ruluna katılması zorunlu üye sayısının yarısı 
kadar ceza dairesi üyesinin hazır bulunması 
da şarttır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda 
bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar ve
rir, ancak birinci toplantıda üçte iki çoğun
luk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda bulunan
ların salt çoğunluğu ile yetinilir. 

Toplantı nisabı bakımından özel hükümler 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?... Yok... 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 

Kurulların gündemi : 
Madde 30. — Genel Kurullarda görüşülecek 

işlerin gündemi, bu kurallara başkanlık ede
cek başkan tarafından toplantı gününden bir 
hafta önce düzenlettirilerek dairelere dağıtılır. 
Gündemlerde görüşülecek dosyalardaki maddî 
olay bozma ve direnme ve temyiz nedenleri 
özet olarak anlaşılır biçimde belli edilir. 

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

Maddeyi oylarınıza .arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nitelikler 

Yargıtay Başkan ve üyelerinin nitelikleri : 
Madde 3.1. — Yargıtay Birinci Başkanı ve 

Cumhuriyet Başsavcısı seçebilmek için sekiz yıl, 
Yargıtay Birinci Başkanvekili ve İkinci Başka
nı seçilebilmek için de altı yıl süre ile Yargıtay 
üyeliği yapmış olmak zorunludur. 

Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için: 
1. Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 

üç yıl geçirmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı gerek
tiren nitelikleri yitirmemiş bulunmak, 

2. Hâkimlik vakar ve onuruna dokunan ki
şisel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle il
gili herhangi bir suçtan - affa uğramış olsalar 
bile - kesin olarak hüküm giymemiş olmak, 

3. İkinci bentte yazılı nitelikteki eylemler
den dolayı disiplin cezası almamış olmak, 

4. Yer değiştirme cezasına çarptırılmamış 
olmak, 

Gereklidir. 
BAŞKAN •— 31 nci madde üzerinde görüş

mek isteyen sayın üye... sayın Kaptan, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş-
• kan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
bir takrir hazırladım. Maddenin esasına hiç bir 
şekilde dokunmuyor. Sadece, bu maddede ka-
naatımca bir noksanlık, vardır, o noksanlığı gi
dermek maksadıyla bir fıkra eklenmesini uygun 
görmekteyim. 

Hadise şu; yüksek malûmlarınız olduğu gibi, 
Başsavcılık teşkilatındaki bölümlerde çalışan 
hâkimleri aldık aza yaptık. Anayasanın 15 nci 
maddesiyle ve 45 sayılı kanunla bunlar fyugün 
Yargıtay azası oldular. Ancak, madde bu şekil
de geçtiği takdirde, bu arkadaşlarımızın seçilme 
hakları olmuyor. Yani madde zikredilen zaman 
kadar aza olamamış oluyorlar. İşte bu noksanlı
ğı gidermek maksadiyle şöyle bir takrir hazırla
dım. «Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçi
ci 15 nci maddesi uyarınca, Yargıtay üyesi olan 
Cumhuriyet 2 nci Başsavcıları ile Yargıtay sav
cılarının 45 sayılı kanunla kurulan Cumhuriyet 
Başsavcılığı bölümlerindeki hizmet süreleri Yar
gıtay üyeliğinde geçmiş sayılır.» 

Mesele bundan ibarettir, saygılarımla tak
dirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Başer, 
buyurunuz. 

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

31 nci maddenin 1 nci fıkrası der ki, «Yar
gıtay üyeliğine seçilebilmek için;» şunlar lâzım
dır. Şunu ifade edelim ki, Yargıtaya üye seçile
bilmek için 1 nci sınıf hâkim olmak şarttır. Yal
nız bugün Yargıtay'da halen hâkim yardımcılı
ğında bulunan, eskiden «Raportör» dediğimiz 
kimselerin unvanları bu kanunla «Tetkik Hâ-
kim»î olmaktadır. Bunların da, Yargıtay aza-
lığma seçilebilmeleri için, buraya bir fıkra ilâ
ve edilmesinde önem vardır. Çünkü dosyanın 
hazırlanmasında bu yardımcıların büyük fayda
ları vardır. Dosyayı üyelerin huzuruna hazırla
yıp getirirler. Maddeyi tetkik ettiğimiz zaman, 
bu Yargıtay üye yardımcılarının seçilip seçile-
miyeceği hakkında sarih bir beyan yoktur. Müm
kün olduğu kadar buradan seçmiyorlar. Dışar-
daki bidayet hâkimlerinden seçilmektedirler. 

Buradaki yardımcıları da çalışmaya teşvik 
ve onların verimini artırmak için, onların da üç
te bir veya dörtte bir nisbetinde seç'lmesinde 
fayda vardır. Bir fıkra ilâvesi konusunda bir 
önerge de vereceğim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen başka sayın milletvekili i . . Yok. 

Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yargıtay Teşkilât Kanu

nunun 31 nci Maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop1 

Mustafa Kaptan 
Madde 31. 
T. C. Anayasasının geçici 15 nci madde

si uyarınca Yargıtay Üyesi olan Cumhuriyet 
2 nci Başsavcıları ile Yargıtay savcılarının 45 
sayılı Kanunla kurulan Cumhuriyet Başsavcılı
ğı böümlerindeki hizmet süreleri Yargıtay üye
liğinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 

NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, Hâ
kimler Kanununa göre, esasen böyle muamele 
yapılmaktadır. O bakımdan buna lüzum yoktur, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUÇĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, 
sayın Komisyon sözcüsünün mütalâasına iştirak 
edersek, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan'm vermiş olduğu 
önerge mealinde işlem yapıldığını, sayın Komis
yon Başkanı ifade etmektedir. Bu sebeple mad
deye bunun geçmesine lüzum olmadığını beyan 
ile katılmadıklarını ifade ettiler. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Kısaca önergenizi izah etmek 
üzere... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, Komisyon Başkanının dediği gibi değil, 
muamele tersine yapılmaktadır. Dedikleri gibi 
muamele yapılmamaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, sizin tartışma değil, 
önergenizi izan etmek üzere konuşmak hakkınız 
var. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Efendim, 
aslında açıklık vardır ve bunun metne girmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek üzere, 
buyurunuz efendim. 
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MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — İkinci de
fa huzurunuza çıktığını için özür dilerini. 

Ancak, Komisyon Başkanının ifade ettiği 
durum doğru değildir. Çünkü Yargıtay Baş
savcılığı teşkilâtında, bölümlerde bölüm başka
nı, olarak 10 sene bu görevde bulunmuş arka
daşlar var, bölümlerde savcılık yapmış arkadaş
lar var. Biz bu arkadaşları, Anayasanın 15 nci 
maddesi ve 45 sayılı Kanunla aza yaptık. Bunu 
bu Meclis yaptı. Bunlar azalık sıfatını yeni 
iktisap ettiler. Binaenleyh, bu madde böyle ge
çerse, Yargıtayda 10 sene bölüm başkanlığı yap
mış arkadaşlarımız hiç bir şekilde seçimlerde 
aday olamıyacaklardır. Komisyon Başkanının 
ifadesi doğru değil, bunlar daha yeni, 45 sayılı 
Kanunun meriyeti 26 Hazirandır, o tarihten iti
baren aslî azalık sıfatını iktisap etmiş oldular. 
Halbuki kanunda muayyen süreler vardır. Müm
kün değil, seçime giremiyeceklerdir. 

Hürmetler arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz edebilir miyim *? 

BAŞKAN — Mümkün değil, bitti, müzakere 
bitti. 

Komisyon, katılmama sebebini izah etti. Ben 
de tckraren zapta geçirttim. Sayın Hükümet de 
katılmadıklarını beyan ettiler. Önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,» Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamalara iştirak etmemiş sayın üye 
varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimler 
Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının 

seçimi : 

Madde 32. — Yargıtay Büyük Genel Ku
rulu birinci başkanı, Cumhuriyet Başsavcısını, 
birinci başkanvekilleri ile ikinci başkanlarını 
kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

İlk üç oylamada sonuç alınmazsa, dör
düncü oylama, üçüncü oylamada en çok oy 
alan iki aday arasında yapılır. 

Dördüncü oylamaya katılacak olan aday
ların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da 
seçime katılırlar. 

Oylama adaylardan birinin üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu sağlamasına kadar tekrar
lanır. 

Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izle
yen çalışma günlerinde de sonuç alınıncaya 
kadar bu adaylar arasında oylamaya devam 
olunur. Bu seçimlerde üye tamsayısının en 
az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. 

Birinci başkanvekilliğine seçileceklerden, bi
rinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri baş
kan ya da üyelerinden olması zorunludur. 

İkinci başkanlık seçimi her boş daire baş
kanlığı için ayrı ayrı yapılır. 

Birinci başkanvekili ya da ikinci başkan se
çilmek isteyenler seçim gününden önce yazı 
ile birinci başkanlığa başvurabilecekleri gibi 
ilk seçim gününde oylamaya başlamadan önce 
adaylıklarını koyabilirler. 

Birinci başkanlıkça, seçim başlamadan 
adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur. 

Seçimler birinci başkanlıkça belli edilen 
gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna ka
dar seçime devam olunur. 

Yargıtay birinci başkanı, birinci başkanve
killeri, ikinci başkanları ve Cumhuriyet Baş
savcısının görev süreleri dört yıldır. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim ya
pılıncaya kadar eski başkanlar ve Cumhuriyet 
Başsavcısı görevlerine devanı ederler. 

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar 
ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden bir 
daire kurulup başkanlık ihdası halinde 15 gün 
içinde yeniden seçim yapılır. 

İkinci başkanları kıdeminin tespitinde, 
Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır. 

Yargıtay birinci başkanı ve birinci başkan
vekilleri ile ikinci başkanları ve Cumhuriyet 
Başsavcısının bu görevlerinden herhangi bir 
nedenle çekilmeleri ya da istifa etmeleri halinde 
de Yargıtay üyeliğinden de çekildiklerini açık
ça bildirmedikleri takdirde Yargıtay üyeliği 
görevleri devam eder. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın Mustafa Kaptan, buyurunuz efendim. 
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MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Mâruzâtım sadece 
1 nci fıkra üzerinde olacaktır, diğer noktalara 
sureti katiyede karışmıyorum; bu maddedeki 1 
nci fıkrada durum şudur : 

Birinci reis, birinci başkan, birinei başkan-
vekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı ve ikinci baş
kanlar Yargıtay Genel Kurulunca seçiliyor. 

Benim teklifim şu : Şimdim birinci başkan, 
birinci başkanvekilleri, Yargıtay Başsavcısı 
Yargıtay Genel Kurulunca seçilsin. Ancak, ikin
ci başkan, yani daire başkanlarının genel kurul
da seçilmesine lüzum yok. Neden; şimdi bir hu
kuk dairesinin başına bir kişi seçilecek, genel 
kurul toplanıyor. İnanınız benim müşahadem; 
genel kurulda hukuk dairesinde seçilecek bir ar
kadaşımızı, ceza dairesinde bulunanların yarısı 
tanımıyor veyahut üçte ikisi tanımıyor. Şu halde 
tanımadığı bir insana rey verebilmesi mümkün 
değil. Şu halde ceza dairelerinin başkanlarını 
Ceza Genel Kurulu seçsin. Hukuk dairelerinin 
başkanını da Hukuk Daireleri Genel Kurulu seç
sin. 

Teklifim bundan ibarettir. Bir de takrir arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen başka sayın milletvekili'?.. Yok. 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA SEYFİ ÖZ-
TÜIİK (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir ufak 
açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Önergeyi okuyayım, o zaman 
soracağım efendim. . 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yargıtay Teşkilât Kanu

nu tasarısının 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Madde 32. — Yargıtay büyük genel kurulu 
birinci başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve birin
ci başkanvekillerini; ceza genel kurulu kendi 
2 nci başkanlarını hukuk genel kurulu kendi 
2 nci başkanlarım seçer. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkanım, Anaya
sanın 139 ncu maddesine göre birinci fıkra de
ğerlendirilmiştir. Ve Anayasanın 139 ncu mad-

ı desinin son fıkrasında kanunla düzenlenecek kı
sımlar tadat edilmiş bulunmaktadır. 

Madde bu espriye uygun olarak hazırlandığı 
I için takrire katılamıyoruz. 

BAŞKAN — H ü k ü m e t i . 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOSLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz 
I efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet gerek
çesini izah ederek önergeye katılmadıklarını ifa
de ettiler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Birinci Başkanlık Divanı Seçimi : 
Madde 33. — Yargıtay Büyük Genel Kumlu 

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
Hukuk ve Ceza dairelerinden olmak üzere birer 
İkinci Başkanla, birer asil ve birer yedek üyeyi 
Başkanlık Divanı için seçer. Seçilecek olanların 
tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi sure
tiyle oy kullanılması mümkündür. Seçimin ikin
ci turunda da salt çoğunluk sağlanamadığı tak
dirde çoğunluk oyunu alanlar Başkanlık Divanı
na seçilmiş sayılırlar. 

Başkanlık Divanına seçilenlerin görev süresi 
iki yıl olup tekrar seçilmeleri caizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen, sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Propaganda yasağı : 
Madde 34. — Yargıtay'da yapılan bütün se

çimlerde, Yargıtay'ın içinde ve dışında seçim-
I le ilgili olarak propaganda anlamına gelebile

cek davranışlarda bulunulamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekii? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Daire ve Kurulların Yardımcıları 
Tetkik Hâkimler : 
Madde 35. — Yargıtayda yeteri kadar tet

kik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri birinci sı-
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mfa ayrılmış veya ikinci sınıf hâkimlerle, üçün
cü sınıfta iki yılını doldurmuş olanlar arasından 
Yüksek Hâkimler Kurulunca atanırlar. 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine 
ihtiyacı zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bu
lunan tetkik hâkimliği kadrolarına, bu kadrola
ra atanmak niteliğine sahip hâkimlere Yüksek 
Hâkimler Kurulunca geçici yetki verilebilir. 

Tetkik hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâ
kimler Kanununun 39 ııcu maddesinde yazılı ni
teliklerle birlikte çalıştıkları Kurul veye Daire 
Başkanlıklarının düşüncelerini belirten belgeler 
de göz önünde tutulur. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde 
geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geç
miş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili ?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tetkik hâkimierinni görevleri : 
Madde 36. — Tetkik hâkimleri kurul ve dai

re başkanlarının kendilerine verecekleri dosya 
ve evrakı süresinde incelerler dosya ve evrak 
hakkında bir rapor düzenlerler. Kararlara ve 
yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora ya
zıp kurullara bildirmekle yetinirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Raportörler : 
Madde 37. — Yargıtayda 1250 sayılı Kanuna 

göre çalışmakta olan raportörler, çalıştıkları 
daire ve kurul başkanının gözetim ve denetimi 
altında kanunlarında belirtilen görevleri ifa 
ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. . 

38 nci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

, Kuruluş : 
Madde 38. — Cumhuriyet Başsavcılığı; Cum

huriyet Başsavcısı ile bir Cumhuriyet Başsav

cı Başyardımcısı ve Cumhuriyet Başsavcı yar
dımcıları ile Cumhuriyet Başsavcılığı kalemin
den meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

39 ııcu maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri : 
Madde 39. — Cumhuriyet Başsavcısının gö

revleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Savcılık göre

vini yapmak, 
3. Ceza işlerine ilişkin içtihadların birleş

tirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyu
nu kullanmak, 

4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından 
dolayı açılan kamu dâvasının duruşmalarına 
katılmak, 

5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve 
düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu 
yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 

6. Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının yükselme 
ve ilerleme fişlerini vermek, 

7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olan
ları denetim ve gözetim altında bulundurmak 
ya da bu denetim ve gözetimi tensibedeceği yar
dımcılarından birine yaptırmak, 

8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine nak
len atanacak personelin inhalarını yapmak, 

9. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli per
sonel hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, 
kınama ve kısa süreli durdurma disiplin cezala
rını uygulama, 

10. Bu ve diğer kanunlarla verilen görev
leri yerine getirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcı ile yar
dımcılarının görevleri : 

Madde 40. —€umhııriyet Başsavcı Başyar
dımcısı, Cumhuriyet Başsavcısının vereceği görev
lerle birlikte, özel hükümler saklı kalmak kaydi 
ile, Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda ona 
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vekllik eder. Başyardımcının da bulunma
dığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Cumhuri
yet Başsavcı yardımcısı yapar. 

Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları, kendileri
ne verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar 
düzeltme ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini 
Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun 
yerine imza ederler. Cumhuriyet Başsavcısının 
vereceği sair işleri görürler. 
Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının birinci 
sınıfa ayrılmış olanlardan; yardımcıları ise 
Cumhuriyet savcılığının 7 nci ve daha yukarı 
derecelerine ulaşmış bulunanlar arasından atan
ması zorunludur. 

BAŞKAN :— Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili ?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi : 
Madde 41. — Cumhuriyet Başsavcılığı kale

minde bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar ka
lem şefi,memur, mübaşir ve odacı bulunur. 

Bu kanunun 24 ve 25 nci maddelerinde yazılı 
hükümler Cumhuriyet Başsavcılığı kalemleri ve 
mensupları için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili 1 Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Suçlarla ilgili inceleme, soruşturma ve 

Kovuşturma 

Kişisel ve görevle ilgili suçlar : 
Madck 42. — Yargıtay birinci başkanı, 

başkanvekilleri, ikinci başkanları ve üyeleri 
ile Cumhuriyet Başsavcısının görevleri ile il
gili veya kişisel suçlarından dolayı hakların
da soruşturma yapılabilmesi birinci başkanlık 
divanının kararma bağlıdır. Ancak ağırce-
zayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve 
ilk soruşturması genel hükümlere tabidir. 

Birinci başkanlık divanı; kendisine intikâl 
eden veya ettirilen ihbar ve şikâyetleri in
celeyerek soruşturma açılmasını gerektirir ni
telikte gördüğü takdirde ilk soruşturma ya
pılması için ceza dairesi başkanlarından bi

rini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar 
kesindir. 

Soruşturma ile görevlendirilen başkan, 
soruşturmayı ikmâl ettikten sonra evrakı bi
rinci başkanlık divanına gönderir. 

Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı sorgu hâki
minin yetkisini haiz olup, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun ilk soruşturmaya ait 
hükümlerini uygular. Vereceği tutuklama veya 
tutuklamanın kaldırılması veya kefaletle sa
lıvermeye ait kararları birinci başkanlık diva
nının onaması ile tekemmül eder. 

Birinci başkanlık divanı; incelediği ev
rakı noksan bulursa tamamlar veya soruştur
mayı yapan başkana tamamlattırır. 

Son soruşturmanın açılmasına mahal gör
mediği takdirde evrakın işlemden kaldırlma-
sına kesin olarak karar verir. Son soruştur
manın açılması gerektiği sonucuna varırsa 
evrakı görevle ilgili suçlarda Anayasa Mah
kemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Ge
nel Kuruluna tevdi olunmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderir. 

Sanık Ceza Genel Kurulunca verilen kararı 
tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün için
de yeniden tetkikini Ceza Genel Kurulun
dan isteyebilir. Bu suretle verilen karar kesin-— 
dir. 

Haklarında inceleme ve soruşturma yapıla
cakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin 
tâyininde son görev ve sıfatlan esas alınır. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci mad
desinde sözü edilen yetkili izin mercii Yargı
tay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, 
başkanvekilleri, ikinci başkanlar ve üyeler 
için Yargıtay Genel Kuruludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

43 noü maddeyi okutuyorum. 
Disiplin işlemlerinin uygulanması : 
Madde 43. — Cezaî yönden yapılacak soruş

turma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin 
ayrıca yapılmasına ve uygulanmasına engel teş
kil etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları-
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niza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargıitay yayın işleri 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü : 
Madde 44. — Yargıtay Yayın İşleri Müdür

lüğü Yargıtay kuruluşu içerisinde birinci baş
kanlığa bağlı olmak üzere hukuk fakültesi me
zunu veya yüksek tahsil yapmış bir müdürün 
yönetiminde bir şefle memurlardan kurulur. 

46 ncı madde gereğince kararların özetlenip 
tasnifi işleri Yargıtay Başkanı tarafından gö
revlendirilecek bir Yargıtay üyesi veya tetkik 
hâkiminin başkanlığında üçten az olmamak 
üzere tetkik hâkimleri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

45 rici maddeyi okutuyorum : 
Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün görev

leri : 
Maıdde 45. — Yayın Müdürlüğü, Yargıtay 

daire, genel kurul ve içtihadı birleştirme karar
larını kart usulüne göre ilgili oldukları kanun, 
tüzük ve yönetmelik maddelerine ;göne özötleyö-
•rek tasnif ettikten sonra kararları ve özetini 
fihristleri ile yayımlamak ve Türk hukukunun 
gelişmesine faydalı olacak nitelikteki telif ve 
çeviri eserleri ve yabancı mahkeme içtihatları
nın çevirilerini yayımlamak ve bu amaçla ya-
(baneı dikle yayımlanan eser ve kararları Tiiirlk-
çeye çevirtmek, Yargıtay kitaplığım korumak 
ve yönetmek, Yargıtay içtihatları arasında gö
receği aykırılıkları bir raporla ve ilgili kararla
rın örneklerini de eklemek suretiyle Yargıtay 
Başkanlık Divanına bildirmek, Yargıtay karar
larının önemli olanlarını bastırıp mahkemelere 
ve abone olan avukatlara dağıtımını sağlamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., • Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorufnı: 
Karar örneklerinin verilmesi : 
Madde 46. — Yargıtay kalemlerinin âmiri 

olan yazı işleri müdürleri, kalemlerinde yazılan 

(kararlardan, daireleri kıırullannoa belli edilen
lerin birer örneğini kararların verildiği tarihten 
başlayarak en geç bir ay içinde Yayın Müdür
lüğüne vermekle ödevlidirler. Yazı İşleri Mü
dürleri bu ödevlerinden dolayı da Yargıtaym 
yetkili organlarınca denetlenirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada yeni bir madde tedvini için veril
miş bir önerge vardır. 46 ncı maddeden sonra 
47 nci madde" olması için verilmiştir; onu oku
tuyorum. Muamele görüp, kabul edildiği takdir
de, bundan sonraki maddelerin numaralarında 
değişiklik yapılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 

Yargıtay kanun tasarısına bir madde eklen
mesine dair tekliftir. 

Yargıtay kanun tasarısının Adalet Komisyo
nunda incelenmesi sırasında, tasarıya 47 nci 
madde olarak eklenen ve «Bütçe» matlabını ta
şıyan madde Bütçe Plân Komisyonunda tasarı
dan çıkarılmıştır. 

Yargıtay kanun tasarısının hazırlanışmdaki 
sistem ve Anayasanın Yargıtaya tanıdığı özel 
durum gözönünde tutulursa, bu müessesenin 
bütçe bakımından Adalet Bakanlığına bağlı kal
masının yargı bağımsızlığı ilkesine gölge düşü
rebileceği ileri sürülebilir. Kaldıki Yargıtay 
bütçesinin Adalet Bakanlığına bağlı olması ile, 
ayrılması arasında hukukî ve teknik yönden 
her hangi bir sakınca da yoktur. Bilhassa prog
ram bütçenin uygulanmasına 1973 yılında baş
lanmış olduğu cihetle, esasen Yargıtaym büt
çesi bütün üniteleri ile ve bütün alt program
ları ile tanzim edilmiş bulunduğundan fiilî du
rum itibariyle de her hangi bir güçlük bahse 
konu değildir. 

Bu itibarla Yargıtaym bağımsızlığını ta
mamlayacak olan bütçesinin de ayrılmasını sağ
lamak üzere tasarının 46 ncı^madesinden sonra 
47 nci madde olarak aşağıdaki maddenin eklen
mesini ve bundan sonraki madde numaralarının 
ona göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

— 128 — 



M. Meclisi B : 103 3 . 5 . 1973 O : 1 

Bütçe : 
Madde 47. — Yargıtay genel bütçe içinde 

kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita-âmiri birinci 

balkanıdır. Masraf tahakkuk memurluğu görevi, 
başkanın tensibedeceği memurlar tarafından 
yerine getirilir. 

Yasama Meclisleri komisyon ve genel kurul
larında, bütçe ile ilgili görüşmeler sırasında 
Adalet Bakanı, lüzumu halinde Yargıtay Genel 
Sekreteri hazır bulunur. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıya (Bütçe) matlabı altında yeni bir 

47. madde olarak Adalet Komisyonunun öner
diği 47. maddeyi aynen öneriyorum. 

Saygılarımla. 
tçel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yargıtay Teşkilât Kanu

nu tasarısının Adliye Komisyonu raporunu 47. 
maddesinin bu kanunda yine 47 nci madde alarak 
aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Her üç önerge de aynı mahi
yet ve meali ihtiva etmektedir. Bu sebeple bir
likte işleme koyuyorum. 

Sayın Alaca'nın önergesi sarih ve Adalet 
Komisyonunca kabul edilmiş metne aynen uy
maktadır. Sayın özgüner ve Sayın Kaptan da 
önergeleriyle Adalet Komisyonunca kabul edi
len metnin esas alınmasını istemektedirler. O se
beple, Sayın Alaca'nın önergesini işleme koyu
yorum. 

Komisyondan katılıp, katılmadıklarını beyan 
etmelerini rica edeceğim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYF1 ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, Bütçe ve 
Plân Komisyonu bu maddede değişiklik yap
mıştı . Bu kere, sayın arkadaişlarımız, gerekçe 
ileri sürmek suretiyle, bağımsız yargı organının, 
bu konuda daha elastikiyet kazanarak, kendi 
bütçesini kendisinin yürütmesi istikametinde 

bir teklif ileri sürdüler. Benim Bütçe ve Plân 
Komisyonu adına aksi bir görüşü söylemem, 
savunmam mümkün değil; ama şu kadarını ifa
de edeyim ki, takririn gerekçesinde ağırlık var
dır. 

Gerekçenin bir noktasına iltihak etmiyorum, 
zapta .geçtiği için iltihak etmiyorum, o da şu
dur : Yargıtayın bağımsızlığını tamamlayacak 
olan bütçesinin ayrılması noktasına matuf olan 
gerekçe takrirden çıkarılırsa iyi olur. Günkü, 
bu muamele, zaten bağımsız olan Yargıtayın ba
ğımsızlığına ilâve olarak bir şey getirmeyecek
tir; sadece bir teknik imkânı, malî bakımdan 
kendilerine sağlama imkânını verecektir. Bu 
gerekçe ve beyanım zapta geçtiğine göre, tak* 
dire bırakıyorum efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Bu ge
rekçeyle takrire itibar edilmesini istirham edi
yorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Gerekçe
deki değişikliği kabul ettiğine göre... 

BAŞKAN — Gerekçeyi, yani bütçesinin ayrı 
olmasının bağımsızlığını tarsin edeceğine müte
dair olan kısmını geri alıyorsunuz. 

Yani, bağımsızdır diyorsunuz; esasında ba
ğımsızdır, para ile ilgisi yoktur. 

Hükümet?... 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Hükümet ta
sarısında da bu madde yoktur Sayın Başkan. 
Bendeniz de Yüce Meclisin takdirine bıraktığı
mı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alaca tarafından verilen 
önergenin dikate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-. 

TÜRK (Eskişehir) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır. 
Tekrar önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 47 olarak Sayın Alaca'nın vermiş ol
duğu önergede yazılı metin tasarıda yer almış 
bulunmaktadır. 

48 nci madeyi okutuyorum ; 
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Döner sermaye : 
Madde 48. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü 

görevlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile ge
nel bütçede «Yargıtay yayınları döner serma
yesi» adı altında konulacak ödeneklerden lüzu
mu kadar döner sermaye verilir. Döner serma
ye miktarı, bir milyon liraya ulaşıncaya kadar 
kârlar döner sermayeye eklenebilir. Bu miktar 
Bakanlar Kurulu kararı ile bir misli artırılabi
lir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununa ve sarftan önce 
Sayıştay denetimine bağlı değildir. 

Döner sermaye ile yapılacak yayımların fi
yatlarının hesaplanması, maliyete eklenecek kâr 
oranı veya miktarı; döner sermayenin işletil
mesine, sarf usullerine ilişkin kurallar; Yargı
tay Birinci Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca 
müştereken yapılacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

Döner sermayenin yıllık bilâçoları gider bel
geleri ile birlikte malî yılın bitiminden itibaren 
4 ay içinde Sayıştaya ve bilançonun bir örneği 
de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili i . 

Buyurun Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz bir haşive işaret ede
yim ; bir takrir de gönderdim. İkinci fıkrada; 
«Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununa ve .... » ondan son
ra «.... sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı 
değildir.» diyor. Bu bir haşivdir. Çünkü, bu 
sarftan önce denetim usulü, geçen sene yaptığı
mız değişiklikle, 882 sayılı Kanunla kaldırılmış
tır. Bu fazladan konmuş olacak. 

Bir takrir gönderdim, takdire arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa 

yııı Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bir hususa işaret etmek istiyorum. Yüce 

Meclise gelen teklif ve tasarıları tetkik ettiği
miz zaman, gerek Muhasebei Umumiye Kanu
nundan, gerekse 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunundan devamlı kaçmakta olduk
larını görüyoruz. Hükümetin süratle, zamanın 

şartlarına uymayan bu Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanunu
nu değiştirmesi lâzımdır. Çünkü, her tasarıda 
onun dışına çıkılıyor. Demekki, o kanunlar dev-
ü'ihi t/aımıaımlamıştır veya zamanın şaırtkırıına uy
mamaktadır. Bu bakımdan Hükümeti ikaz edi
yorum, bu kainünl'arı süratle ele alıp çıkarması 
lâzım. Aksi takdirde kanun tekniğini bozmak
tayız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kaptan, önergenizi gön

derdiniz mi?... 
İMUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Gönder-

dim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Yargıtay Teş

kilât kanunu tasarısının Adalet Komisyonu ra
porunun 48 nc'i maddesinin, Bütçe Plân Komis
yonu raporunun 50 nci maddesinin 8 nci fıkra
sından (ve sarftan önce Sayıştay denetimine) 
kelimelerinin çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Gerekçe : 
Sarftan önce vize (denetim) müessesesi 882 

sayılı Sayıştay Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 1260 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Bu 
itibarla çıkartılmasını istediğimiz kısım haşiv
dir. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) — İltihak ediyoruz. 
BAŞKAN —Hükümet?.. . 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz. ' 
BAŞKAN — Sayın Kaptan'm önergesini oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle «ve sarftan önce Sayıştay dene
timine» kelimeleri metinden çıkmış bulunmak
tadır. Son fıkrayı bu şekliyle tekrar okuyorum : 
«Döner sermaye işlemleri, İ050 sayılı Muhase
bei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununa bağlı değildir.» 

NURİ ÇELİK YAZTCTOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, zapta yanlış geçti. Özür dilerim, 



M. Meclisi B : 103 3 . 5 . 1973 O : 1 

kanunun adı yanlış okundu. Virgül yerine iki 
cfefa «ve» okundu. 

BAŞKAN — Vâki tadil şekliyle maddeyi 
oylarınıza arz ediyorlum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, «Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanunu» diye zapta geçti. «Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu» olması lâzım. 

BAŞKAN — Biz öyle okuduk efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Bir «ve» fazla okundu. 

BAŞKAN — Biz öyle okuduk efendim. Sa
yın Yazıcıoğlu, siz tutanağı merak ediyorsanız 
okursunuz. Biz öyle okuduk, tashihli okuyoruz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Ben takibediyorum. 

BAŞKAN — 49 ucu maddeyi okutuyorum : 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
Adlî araverme işleri : 
Madde 49. — Yargıtayda adlî araverme sı

rasında, dâva ve işleri görmek için biri hukuk, 
bir ceza olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur. 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan 
ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri 
Birinci Başkanlık Divanmca belli edilir. Ancak 
tetkik hâkimlerinin tespitinde ilgili daire başka
nının görüşü önceden tespit olunur. 

İkinci başkanlarla üyelerin nöbetlerinin dü
zenlenmesinde, kendi-] erinden sonrakiler nöbet 
tutmadıkça tekrar nöbetçi bırakmamak ve müm
kün oldukça kıdemliden daha kıdemsize doğru 
nöbeti sıraya koymak kuralı ve mümkün ol
dukça ilgililerin istekleri ve adlî aravermede 
görülecek dava ve işlerin niteliğine göre daire 
başkanlarının da düşünceleri gözönünde bulun
durulur. 

Adlî aravermeden yararlanmayanların yıllık 
izinleri yol süresi dâhil 45 gündür. 

Adlî aravermeden faydalananlar, kısmen ve
ya tamamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın 
yıllık iznini adlî aravermeden önce kısmen veya 
tamamen kullanmış olanların nöbetçi kalması 
zorunludur. 

Adlî aravermede nöbetçi kalacaklara durum, 
adlî aravermeden en az 2 ay önce duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Başer 
buyurun, önergeniz de var. 

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

Adlî ara verme için, merhum Sabri Şakir 
hocamız derdi ki, «Sırf köylüleri mahkeme ka
pışma iş zamanı getirmemek için konulmuş bir 
usuldür.» Fakat 'bugün görüyoruz ki, Yargıtay 
evraklar üzerinde tetkikat yapmakta olup, iş 
sahipleri ile de alâkası olmadığı halde, maale
sef bu usule tabi tutulmaktadır, bu şekilde tat
bikat- görmekteyiz. Yalnız burada dikkati çeken 
bir husus var, o da adlî ara vermede, bir hu
kuk, bir de ceza dairesi vazife görecektir. Bun
lar, adliyenin kapısı hiç kapanmasın diye konu
luyor. Halbuki, 4 veya 5 daire yarı yarıya çalı
şabilir. 'Saniyen; «Adlî ara vermeden faydalan
mayan hâkimler de, diğer hâkimler gibi, 45 gün 
adlî ara vermeden faydalanır,» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, adlî ara vermeden 
o hâkim yararlanamıyor, ama yazını Ankara'da 
geçirdiği için 45 gün gidebiliyor. Şimdi, diğer 
hâkimlerin normal olarak 30 g*ün izin hakkı 
var. Hükümet, tasarısını tetkik ettiğimiz zaman 
da 30 gün olduğunu görüyoruz. Her- nasılsa 
Komisyon, Yargıtay üyelerine galiba iltimas 
geçmiş olacak ki; siz adlî tatilden faydalanamı
yorsunuz, ama biz size 45 günü verelim, gidin 
diyor. Türkiye'de zamanın kıymeti bilinmemek
tedir. Avrupa memleketlerine gidin, saatin de
ğil dakikanın kıymeti bilinir. 30 .gün başka, 45 
gün baş'ka. 45 gün müddetle, hâkim, dosyaların
dan uzak kalacak, bir 'hafta da rapor alacak, 
3 - 4 ,giin de gidip gçlıme süresi, bu şekilde tam 
50 .gün olacak. 

Bu bakım'dan hükümet tasarısındaki 30 gün
lük miüddet normaldir; komisyonun 45 gün tek
lifi yerinde değildir. Bunun için de bir önerge. 
verdim; diğer .kısmı çıkartmaya imkân yok. 
Çünkü, aşağı yukarı 30 senedir bidayet mahke-
melerindeki durum Yargıtayda da vardır. Sırf 
zabıtlara geçsin diye işaret ediyorum, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım ; 
Adlî ara vermenin, sayın Başer'in de belirt

tiği gilbi, Yargıtayda pek gereği yoktur. Bu, 
maihallî mahkemelerde, mevsimin d-olayısiyle, 
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şüphesiz yapılması zarurî bir ara vermedir. Bu
nun gereği de, orada dosya üzerinde tetkik ya
pılmayı]) (kişilerin mahkemeye bizzat gelmesi 
zaruretinden doğmaktadır. Mevsim dolayısiyle 
bu ara verme mahallî mahkemelerde gerekli 
iken, evrak üzerinde tetkikin, mümkün olduğu 
yerlerde adlî ara vermenin, Temyizde, Yargı-
tayda gereği pek yoktur. 

Arkadaşlarım, buna rağmen bu tedvin şek
linde ısrar edilecek ise, /bir hukuk, bir ceza gi
bi hiç de sadre şifa vermeyen - eski deyimi ile -
iki daireceği bırakıvermenin de keza hiç gere
ği yok. Eğer adlî ara vermeden bahsedecek 
isek, adlî ara vermeyi bütün şümulü ile yapa
lım, değilse, bir hukuk ve bir ceza, dairesini nö
betçi bırakmanın gereği yok. Ama nasıl? Der
leme oluyor; yani, talbirimi maruz görün, bu ih
tisaslaşmış dairelere rağmen, hiç de o ihtisasa 
yakın olmayan kişilere, bu defa sen nöbetçisin 
demek. Bir başkan, dört de üye, siz bu defa nö
betçisiniz; hukukta da, cezada da böyle. Derle
me üyelerle, bir Yargı tayın, adlî ara vermeye 
rağmen, görev yaptığını kalbul ede/bilmek inan
dırıcı, olmaz arkadaşlarım; tatbikatın içindeyiz 
hepimiz, inandırıcı olmaz. Birinci Daire İkinci 
Daire, Üçüncü Daire diye sayıyoruz ve bunla
rın ayrı görevleri var; bunlar ihtisas
laşmış Temyiz üyeleri. Bir adlî araverme sı
rasında, bir Dokuzuncu Hukuk Dairesinin üye
sine ; «sen Birinci Dairenin gelen işlerine, İkin
ciye, Üçüncüye, Beşinciye, hepsine, şu 45 gün 
içinde elin değdiği kadar bak» demek, hiç bak
ıma, ama gene de öyle görün anlamındadır. Tat
bikattan gelmiş arkadaşlar bunun gerekli olma
dığı kamsındadırlar. Ancak, ne var ki, aynı şe
kilde tatbikattan gelmiş arkadaşlarımızın teşkil 
ettiği Komisyonda bu gerekli görülmüş. İsrar 
edilecek ise, metindeki dairelerin adetlerini ço- ; 
ğaltmak lâzımdır arkadaşlarım. Zâten bir ölçü
de, bu adlî ara vermenin bahsi yapıldıktan son
ra, son fıkralarda, adlî ara vermeden faydala
nanlar, faydalanmayanlar ayrımı yapılmakta
dır. 

Arkadaşlarım, 657 sayılı Kanun ve onu de
ğiştiren 1327 sayılı Kanun göz önünde tutulur
sa, adlî ara vermeye hiç, gerek yok Yargıtay . 
üyelerini de 45 günden istif aide ettirmek için. 
Zaten, Devlet Personel Kanunu gereğince, bun-. 
larda diğer memurlar gilbi senelik izin kullana
caklar; ama, tekrar ediyorum arkadaşlarım, bu, 

ısrar edilmemesi kanısında olduğum bir mad
de; tedvin tarzı bakımından da. Fakat, mu
hakkak ısrar edilecekse, sayın arkadaşlarımın 
dediklerine katılırım. Bu daire adetlerini ço
ğaltmak lâzım; hiç değilse bir ölçüde ki, o adlî 
ara vermeye rağmen görev yapıyor Yargıtay 
diyöbiielim. 

ISaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Kemal Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşlar, sanki, 

Türkiye'de bütün halk köylerdedir v e bunların 
iş zamanıdır da bunun için adlî ara verme iea-
dedilmiştir, tarzında beyanda bulundular. De
ğerlidir muhterem arkadaşlarım. Nasıl ki, yasa
ma organı, sizler, Anayasaya göre senede en 
fazla 5 ay tatil yapabilirsiniz, en az bir ay da 
yapalbilirsiniz; onun igiibi Deme'kki, çalışan in
sanların bir de istirahata ihtiyaçları vardır. 
Hâkimler gibi gece - gündüz dosya okuyan, fi
kirle çalışan, yorulan, hakkı - hukuku ayıran 
insanların 45 gün adlî tatilden istifade etmesini 
'burada hor görmek doğru değildir.. 

Madde yerindedir. Bu vesile ile söz aldım; 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Seyfi Öztürk, 
Komisyon adına. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ
TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem-
arkadaşlarım;, 

Çok değerli sözcü arkadaşımın ileri sürdük
leri mütalâaları dikkatle izledim. Bu mütalâaa-
larda haklılık ve ağırlık: payı yoktur denemez; 
ama bir gerçeği tespite mecburuz ki, bu yüce 
yargı organımız kıt imkânlar, sınırlı imkânlar 
içinde fevkalâde zor, fevkalâde ağır bir görev 
ifa etmektedir. İşlerinin çokluğundan şikâyet 
edilir, işlerin uzamasından şikâyet edilir; de
vamlı mesai isteyen, devamlı çalışma isteyen bir 
yüce müessesedir burası. Burada üye olmak için 
de, hepinizin yakından bildiği gibi, bir çok sı
fatları iktisap etmek lâzımdır. Hele yaş bakı
mından muayyen, olgun,, yaşın üstünde bu yere 
gelmek imkânları ancak mümkündür. Yargıta-
ya üye olacaksınız; muayyen hâkimlik kademe
lerinden geçerek birinci sınıf hâkim ve sonra 
Yargıtay üyesi. 

İnsanın bir fizik bünyesi vardır; verimi, mu
ayyen vasatta, şu ölçüde verir. Ama o bünye, 
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muayyen yaştan sonra, daha yüksek verim ve-
rdbilmek için istirahata muhtaçtır. Adaletten 
isabet isteriz, sürat isteriz. Bu, ince tetkik, sağ
lam tetkik, dikkat isteyen bir mevzudur; nihaî 
karar müessesesi. 

Bu itibarla, bunu, vazıı kanun bizden evvel 
diğer meselelerde takdir etmiş, düşünmüş; bu 
yüce makamın gördüğü görevin ağırlığını naza
ra almak suretiyle, benzerini de esas almış; me
selâ Anayasa Mahkemesine 45 gün demiş; Yü
ce Meclis için 5 aydan fazla olamaz demiş; ama 
biz bunu bir kaç senedir kullanmadık, yaz kış 
çalışıyoruz. İstisnaî haldir. Memurlar için 30 
gün demiş. Burada yargı arasında bir paralel
lik sağlanıyor; adlî tatil var, 45 gün; dolayı-
siyle Yargıtay da, nöibe'tçi daireler bırakmak, 
nöbetçi üyeler bırakmak suretiyle genel mahke
melere paralel bir yaz tatilini idrak ediyor. Bir 
değişiklik yapılırsa, bu bölüntü olur. Bugüne 
ka'dar tatbikatı vardır; bir dinlenme sezonu 
kabul edilmiştir ve verimli bir çalışmaya baş
langıç olmaktadır bu süre. Taibiatiyle, bazen ta
tili kısaltırsak verim artar diyenler haklıdır
lar, olabilir; ama buradaki görevler böyle bir 
dinlenmeyi zorlamaktadır. Benzer Danıştayda 
da hüküm var; gerçi 45 gün diye tadat edilme
miş, ama adlî tatilden Danıştay üyelerinin de 
istifade etmesi bir hukukî prosedüre bağlan
mış. Anayasa Mahkemesinde öyle, Danıştayda 
öyle, Yargıtayda da bir başkasını düşünmemiz, 
bu hukukî istikrar anlayışı içinde, espri için
de müm'kün olmayacaktır. 

Arkadaşlarşmşz lütfederlerse, çok tartıştık 
bu konuyu, madde aynen kalsın. 

Saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sajnn milletvekili?. Yok. önerge
ler vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yargıtay Kanun tasarısının 49 neu madde

sinin 4 ncü fıkrasındaki: «Adlî aravermeden 
yararlanamayanların yıllık izinleri yol süresi 
dahil 30 gündür, şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 
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iSaym Başkanlığa 
Görüşülen 49 ncu maddedeki 1 nci fıkrada 

5 hukuk, 2 ceza dairesi şeklinde tadilini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşcihir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, acaba bu mad
deyle mi ilgili şimdi gönderdiğiniz önerge, yok
sa diğer maddelerle mi ilgili ? Çünkü, madde
lerde değşikliş oldu, 47 nci madde kabul edil
di. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 52 nci mad
de ile ilgili saym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Başer'in 
önergelerini ayrı ayrı işleme koyacağım. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
birinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-
'TÜRK (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet sayın 
Başer'in önergesine katılmamaktadırlar. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

. İkinci önergesini okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim f 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(O. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Dikkate ' alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

— 133 — 
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Yargıtay İç Yönetmeliği: 
Madde 50 — Yargıtaydaki kurulların ve 

•üyelerin, tetkik hakimlerinin, raportörler ile 
diğer personelli! bu kanunda gösterilmiyen ve 
ıbu kanuna aykırı düşmiyen ödev ve yetkileri 
ile çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutu
lacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, 
kanını hükümleri, çevresinde Yargıtay iç yönet
meliği ile düzenlenir. Yargılayın iç düzenini ve 
ıbu kanunun uygulanmasını iç yönetmelik sağ
lar. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
leyen sayın milletvekili.?. Yok. 

Maddede yor alan «kanun hükümleri çev
resinde» ibaresi, «çerçevesinde» şeklindedir. 
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Jvaibul edenler'.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Resmî (<a'j»i:e ile yayımlanma: 
Madde ol — Bu kanun hükümlerine göre 

alınacak ilke kararları ve yapılacak yönetme
likler ve içtihadı birleştirme kararları Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın Milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kaibııl etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Adalet yılının açılışı : 
Madde 52 — Her adlî yıl, Ankara'da Yargı-

thay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. 
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev Yar

gıtay Birinci Başkanvekillerinin eu kıdemlisi 
tarafından yerine getirilir. 

Açılış söylevinin, metni üzerinde daha önce
den Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Milletvekili ?. 

Kayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, buyurunuz 
{'fendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
I.Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım ; 

52 nci maddenin yalnız son fıkrası üzerinde 
görüşlerimi sunacağım, Önergemiz de var, yeri 
gelince onu da açıklayacağım. 

Adlî yılın açılış söylevini yapacak olan Yar
gıtay Ba.şkanı veya Birinci başkanvekillerinin 
en kıdemlisinin bu söylevini, Başkanlar Kuru
lunun denetiminden geçirmesi gerekiyor bu 
maddeye göre. Bir yüksek hâkimin, Yargıtay 

Genel Başkanı gilbi bir başkanın, konuşmasını 
Başkanlar Kurulundan geçirmesi bendenizin 
kanaatine göre yersizdir. Dünyanın hiç bir ye
rinde görülmemiştir. Türkiye'de de bugüne 
dek görülmemiştir. Başkan kendi kendine nut
kunu (hazırlamasını bilir ve kamuoyuna rahat
lıkla bunu söyleyebilir. Daha önce, Türkiye'de, 
geçmiş başkanların konuşmalarından doğan ra
hatsızlıklar sonucu, bu buraya konmuştur. Bi
naenaleyh, bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. 
Önemli bir yasa çıkarıyoruz ve bu yasanın so
nuna önemsiz gilbi görünen bir fıkra ekliyoruz 
sayın arkadaşlarım. 

Dikkatinizi bu noktaya çekmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Lütfen maddeyi dik
katli okuyalım, fıkrayı dikkatli okuyalım ve 
'bunun gerçeği ne ise o yönde karar verelim. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — iSaym Özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Önergem 

üzerinde konuşurum, efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon adına sayın ıSeyfi Öztürk, buyu

runuz efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ

TÜRK (Eskişehir) — ıSayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Müzakere ettiğimiz .maddenin son fıkrası 
hakkında bir değerli arkadaşımızın mütalâası 
oldu. Bu, Yargıtayın .adlî yıl açılışı münase
betiyle, Yargıtay Baş'kanı veya vekili tarafın
dan irat edilecek açılış nutkuyla ilgili bir fıkra 
Açış söylevinin metni üzerinde, daha önceden 
Bakanlar Kurulunun düşüncesi alınır, tarzında
ki lıir beyana arkadaşımız itiraz ediyor. 

Arkadaşımızın bu itirazını hürmet şayan 
bulmakla beraber, derhal ifade edeyim; ki, vak
tiyle cereyan etmiş bir nutkun münakaşasın
dan doğan bir reaksiyoner hüküm şeklindeki 
mütalâayı paylaşmadığımı, evvelâ tespit ede
yim. Meselenin arkasında ve altında bir başka 
gerekçe yok. Gerekçe sadece şudur : Yargıtayı 
temsilen açış konuşması yapılmaktadır. Evvelâ, 
bu nutuk; yargı görevini ifa eden bu Yüce 
Mahkemenin tamamını ilgilendiren bir espri 
içinde teknik bir nutuktur; ısiyasî bir nutuk de
ğildir. Yargıtay, l rüce Mahkeme, yargı bağım
sızlığı ve hâkim teminatı altında görev yapar. 
Teknik -bir nutuk olduğuna göre, bu teknik nu-

134 — 



M. Mecfei B : 103 

tuk ta. değişik içtihatlar, içtihadı 'birleştirme 
kararları, bunların esprileri, hukukçulara, tat
bikatçılara ışık tutacak ölçü ve (seviyede, elbet
te bu vesile ile kamuoyuna sunulacaktır. 

Kimdir bu Başkanlar Kurulu? Evvelâ onu 
tahlil edelim. 15 hukuk dairesinin başkanı, 9 
ceza dairesi başkanı; iki başkanvekili, bir baş
kan... Bunların hepsi, Yargıtayı meydana geti
ren dairelerin başında bulunan kişiler... Ne ya
pacaklar? Lütfedecekler, bir araya gelip Yargı
tay Başkanı veya vekili (Anayasaya göre tek
nik mahiyette olması şart, .görevi icabı) huku
kî, ilmî bakımdan fevkalâde önemli olan böyle 
bir nutku irat ederken (murakabe değil, kont
rol değil deyime de bilhalssa 'dikkat edelim) bu 
kurulun düşüncesini alacak. Bu hüküm, kurul 
üyelerinin, kendi aralarında «Bu içtihat şu ma
hiyette. değil, İni mahiyette anlaşılır; hukuk 
esprisi şudur; bizim nokta i nazarımızın şu ta
rafı tatbikatta şu neticeyi doğurur...»1 gibi, aka
demik düşünce alışverişi, meşveret yapmaları
na imkân bahşeden bir hükümdür. 

Bunu koymasak olur",mu? Olur da, olmaz 
da... Ama, konmasında hiç bir mahzur yok; fai-
dei zaide var; tâbir caizse, zait fa id e var. 

Ayrıca, idare Hukuku bakımından, bu yüce 
makamlarda görev yapanların, teşriki mesai 
etiği kimselerle zaman zaman meşveret etme
sinde, dirsek tcmıası yapmasında, müessesenin 
ahengi bakımından da yarar vardır. Bu istika
mette, metne vazıı kanunun direktifini koy
makta da sayısız fayda vardır. 

ISaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım ; 
Bazen müesseseler hiç haketmedikleri hal

de, başlarında bulunan bir zatın hatalı hareke
tinin kurbanı olmuşlardır. Dün bulunmadığım 
bir celsede de Yargıtay, hiç lüzumu yokken, bir 
lüzumsuz lâf üzerine bâzı hücumlara uğramış
tır. 

Çok güzel bir tedbir getirilmiş : «Yargılay 
Başkanının koııuşmıasmı az çok, yansıtsın.» Bun
dan niçin kaçınıyoruz, anlayamadım. 

Bir Yargıtay Başkanı veya bir dernek baş
kanı eğer müessesesine itibar etmiyorsa, ısaygı 
duymuyorsa kendi şahsî işlerini terennüm eder; 
ama efkârı umumiye onu tamamen o müesse-
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şeye maleder. işte yeni tasarı tamamen bundan 
tevakki edilmesini istermiş; «Yargıtay Başkanı
nın nutkunun, hiç olmazsa Yargıtaym dörtte 
üçünü temsil ettiğini, o havayı, o kokuyu ver
diğini belirtsin» demiş. 

Bâzı arkadaşlarım, «Yazamaz mı?» diyor. 
Nutku herkes yazar; ama Yargıtayı temsil eder 
mi, etmez mi? Yargılayın düşüncesinin maıhas-
salası mıdır, değil midir? Çok zaman kabili mü
nakaşa olmuştur ve her zaman da biz; .«Hayır, 
bu şahsî fikirdir, bu müessesenin heyeti um •il
miyesinin, kanaati değildir.» demişizdir. Bugün 
de bu kanaatimizi muhafaza ediyoruz. Zanne
dersem! şu, tasarının en yararlı bir hükmüdür. 
Bu mıaddenin yerinde kalması kadar da isa
betli bir şey olacağı kanaatinde değilim. 

Hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, 'buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Yargıtay Kanununun .çıkarılışında gösteri

len tiitzlik hakikaten hürmete şayandır ve şu 
52 nci maddenin müzakeresinde Yargıtay Bi
rinci Başkanına büyük değer verildiği konuş
malardan da anlaşılmaktadır. Bu ısebeple, üze
rinde titizlikle duruyoruz. Görüşler birbirine 
ters düşebilir; ancak saygılı olmak gerekir. 

Arkadaşlarım; «Açılış söylevinin metni üze
rinde daha önceden Başkanlar Kurulunun dü
şüncesi alınır»1 şeklindeki bir fıkranın kalması 
ya da kalmaması, bazılarınca, üzerinde müzake
re pek gerekli olmayan bir husustur. Öyle değil 
arkadaşlar. 

Yargıtaym Birinci Başkanlığına kadar yü
celtilmiş bir kişi, bir adlî yılın açılışında bir 
konuşma yapacak. Demim arkadaşlarımdan bir 
tanesinin söylediği gibi, gerçi bir tetkikten ge
çirilecek anlamında değil düşünce alınması, 
doğru, katılıyorum; ancak, Yargıtaym Birinci 
Başkanlığına kadar yükselmiş bir kişinin bir 
adlî yıl konuşmasını yapmak için daire başkan
larının teker teker düşüncesini almak zorunlu-
ğunu maddeye getirmemek gerekir. Almalıdır. 
başka. Almak gereğini görürse alır. 

«Almak gereğini görürse alır.» demenin se
bebi şu : Onu, böyle zorlayıcı bir .madde ile, 
«düşüncesini almadan adlî yıl 'konuşmasını ya
pamazsın» 'biçimimde bir madde ile çerçeve içi
ne almak, kısıtlamak kanun tekniğine de uy-
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madiği gibi, sık sık bahsini yaptığımız, Yargı-
tayın Birinci Başkanına verdiğimiz önemi de 
küçümser, gölgeler. , 

Arkadaşlarım, 15 tane hukuk dairesi 'baş
kanı, 9 tane ceza dairesi başkanı... Bunların 
düşüncesini almak zorunluğunu getiriyor; «ala
bilir» değil, «düşüncesi alınır»1 âmir hükmünü 
getiriyor. 

Peki bunlardan bâzıları, «Benim düşüncemi 
almadı» derse?.. Düşüncesini almış bile olsa; 
«Tevsik etsin yazılı bir vesika ile, benim düşün
cemi al miadı.»1 diyemez mi? Hiç. değilse bir ihti
yarî madde getirelim, (âmir hüküm değil) «ala-
b'ilir» diyelim. 

Ben aslında bu son fıkranın gereksiz oldu
ğu kanısındayım. Yargıtay Birinci Başkanlığı 
gibi yüce mevkie gelmiş kişinin foir gün, 15 hu
kuk, 9 ceza dairesi başlkanından - yahut bun
ların e'kseriyeti diyelim - teker teker düşünce 
aldığını İspatlama zorunluğunda kalacağını dü
şünerek, işlemesi ve uygulaması zor bir mad
de tedvin etımek'te olduğumuzu gözününde tuta
lım. ve bu salkmea ortada iken, (hiç de gereği 
yok zaten) «düşüncelerini alır» demeyelim,. 
Bir yargıtay Başkanı tarihî değer taşıyan yıl
lık konuşmasını yaparken, zaten omların düşün
celerini alır. Düşüncelerini almasa dahi, mesai 
arkadaşlarının (pek uzak değildir, bir ölçüde 
bilir) düşüncelerini bilir. Ama bunu böylece 
maddeye bir âmir İniktim .olarak getirmekte isa
bet 'bulunmadığı ve hukuk tekniğine de büyük 
ölçüde ters düştüğü kanısındayım. 

Bu 'sebeple bir ölçüde önergemi de savun
muş oldum; katılmanızı diler, saygılar ısuna-
riım. 

BAŞKAN — Buyurun ISaym Oztiu'k. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) —, Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Bu konu üzerindeki tartışmayı daha fazla 
genişletmekte yarar görmüyorum. Yarar gör
mediğimi, altını çizerek tekrar ediyorum. 

Bir çok konuları biliyoruz; ama bildiğimiz 
konuları burada tekrarda, ne bugün için ne ya
rın için, ne de yüce müesseseyi şu veya bu şe
kilde eleştirmek için fayda görüyoruz. Onun 
için. rica ediyorum, arkadaşlarım meseleyi başka 
istikaıııetlerdc mlünakaşaya mevzu yapacak şek
le getirmesinler. 

Şunu ifade edeyim : Karşısına çıkılan fıkra
yı Yargıtay hazırlamıştır. Bu fıkrayı betahsis, 
ısrar ile, kerrat ile üzerinde durarak, acı tatlı 
.kendi hâtıralarını değerlendirmek suretiyle 
Yargıtay bizzat hazırlamıştır : Yargıtay, «mü
essese olarak benim manevî şahsiyetim üzerinde 
bir nutuktan dolayı şu veya bu istikamette mü
nakaşa açılmasından ben tedirgin oluyorum, 
rahatsız oluyorum. Sorumluluğuna dahil olma
dığım 'bir nutkun sonunda doğan nfeticeler be
ni üzüyor. Benim adıma o konuşmayı yapan in
san muhteremdir, ehliyetlidir, eli yatkın, hepsi 
tamam ama metni ve muhtevası binneticc; mü
essese olarak bana dönüyorsa, benim o nutukta 
fikrî katkım olsun. Geliniz, Teşkilât Kanunumda 
bunu tanzim ediniz.» diyor. 

Bunu Yargıtay istiyor, Yargıtay hazırlamış; 
Hükümetten gelmiş. Biz diyoruz ki, efendim bu
na gerek yok. Yargıtay, «gerek var» diyor. Yüce 
makam, «gerek var, lüzum, var» demiş, biz diyo
ruz ki; hayır bunu çıkaralım. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı kaideleri objektif 
tetkikte fayda var. Başkanlar Kurulunun... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Biz deriz, demeye yetkimiz var. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Devamla) — Her şeyi yapmaya yetkimiz 
var; ama iyi şeyleri yapmak için yetkimizi kulla
nacağız. Bu meselelerde mükemmele gitmek için 
bâzı noktalarda önyargılardan uzak hareket ede
ceğiz. 

Başkanlar Kurulunun düşüncesini almak hiç
bir zaman zararlı olmaz, faydalı olur. Eğer, ar
kadaşlarımız meseleleri açmak isterlerse bu mese
lelerin içine girmek bizim için çok kolaydır; ama 
teknik bir komisyon adına konuştuğum için üze
rinde durmuyorum. Fıkranın esprisi vardır, ay
nen muhafazasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Bir önerge 
vardır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 52 nci maddesi

nin son fıkrasının metinden çıkarılmasını öneri
riz. 

Çankırı İçel 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu Turhan Özgüner 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFÎ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI IIAYRİ MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Efendim, zaten 
bağlayıcı bir hüküm değil, arkadaşım izah etti : 
«Düşüncesi alınır» diyor, fayda vardır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. 

Önergenizi kısaca izah etmek üzere buyurunuz 
Sayın Yazıcıoğlu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Zaten, madde üzerinde konuşurken önergemi 
do açıklamış bulunuyorum. Ancak, Sayın Komis
yon Başkanının burada söylediği bir sözün yan
lışlığını müsaadenizle belirteceğim. 

«Yargıtaydan ve Hükümetten geçmiş, biz ha
len itiraz ediyoruz» buyurdular. Kendileri hukuk
çudur. Biz itiraz ederiz, çünkü kanunu biz yapı
yoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmadıklarını beyan ettiler. 
'Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Oyluyorum efendim, maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde 53'ü okutuyorum efendim. 

Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya gönde
rilmesi : 

Madde 53. — İlk mahkemelerden Yargıtay 
Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapılmak 
üzere gönderilecek dâva dosyalarının temyiz di
lekçesi ilo bağlı kalınmaksızın o mahkeme hâkimi 
tarafından Yargıtay Kanununda belirtilen görev
li daireye gönderilmesi sağlanır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Özgü-
ner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — «İlk mahke
meler» deyimi herhalde isabetli değil. Bu mahke
meler deyimi Hukuk Usulünde, istenen yerini 
bulmaz. Herhalde, «ilk» sözcüğünün kaldırılma
sında isabet vardır. Redakte etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Komis
yon. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, Anayasa
daki deyim; «adliye mahkemelerinden verilen ka
rarları tetkik...» O şekilde ifade etmiş Yargıta-
yın görevini. «İlk» in yerine, «adliye» deyimini 
kullanmak suretiyle metni tashih edebiliriz. 

BAŞKAN — Şu halde o da, «adliye mah
kemelerinden...» oluyor. O şekilde maddeyi yeni
den okutuyorum. 

Madde 53. — «Adliye mahkemelerinden, Yar
gıtay Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi ya
pılmak üzere gönderilecek dâva dosyalarının tem
yiz dilekçesi ile bağlı kalınmaksızın o mahkeme 
hâkimi tarafından Yargıtay Kanununda belirti
len görevli daireye gönderilmesi sağlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Buyurunuz Saym Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bendeniz bu madde üzerinde sadece teknik 
yönden bir mütalâa arz etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Şimdi, hukukta re'sen takip yoktur. Bir hukuk 
dosyasının Temyize gidebilmesi mutlaka taraflar
dan birisinin temyiz talebinde bulunmasına bağ
lıdır. Madde metni; «İlk mahkemelerden Yargı
tay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapıl
mak üzere gönderilecek dâva dosyalarının tem
yiz dilekçesi ile bağlı kalmaksızın o mahkeme 
hâkimi tarafından Yargıtay Kanununda belirti
len görevli daireye gönderilmesi sağlanır.» şek
linde. 

Madde çok karışık, ifade noksan, cümleler 
birbirini tamamlamıyor. Şimdi, hâkim temyiz di
lekçesini beklemeksizin dosyayı Yargıtaya gönde
rir. Temyiz dilekçesini beklemiyorsa, bir vatanda
şın veya taraflardan birisinin bu dâva dosyasını 
temyiz ettiğini hâkim nereden anlayacak? Yoksa 
şifahî bir taleple, «Ben bu dosyayı talep ettim, 
temyiz edeceğim» demesi üzerine, artık yeni bir 
dilekçe beklemeksizin Yargıtaya gönderilmek mi 
isteniyor? Veyahut bu madde acaba; «Gayrimen
kulun aynına taallûk eden bir dâvada taraflar
dan herhangi birisi bidayet mahkemesinin verdi
ği karardan memnun değilse, bir avukatın veya 
kendisinin yazmış olduğu temyiz layihası (esa
sında bu dâva dosyası Beşinci Hukuk Dairesine 
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gitmesi icabettiği halde) «Üçüncü Hukuk Daire- ( 
sine gönderilmek üzere» diye bir başlıkla yazıl
mışsa, hâkim, yanlış bir daire gösterildiği için o 
dâva dilekçesindeki daire tavzifine bakmaksızın, 
daha doğru bildiği daireye mi gönderir demek 
istiyor? Yoksa, temyiz dilekçesine bağlı kalmak
sızın ilgili hâkim, dosyayı ilgili daireye gönde
rir mi demek istiyor? E, temyiz dilekçesine bağlı ,. 
kalmazsa, temyiz dilekçesi dosyanın içinde yoksa 
nasıl gidiyor? Veyahutta bizim bildiğimiz tatbi
katla, bir dilekçe vererek, «Gerekçeli karar tara
fıma tebliğ edilinceye kadar temyiz talebim mah
fuz kalsın» demişse, onu beldem ey ip de onun üze
rine mi gönderiyor? 

Yani madde metninden bir şey çıkarmak müm
kün değil, gibi bir şey. Ben bu madde üzerinde 
konuşmaya başlamadan evvel bu işten anlayan 
bir iki arkadaşımdan da, acaba maddeyi ben mi 
yanlış anlıyorum, yoksa maddede teknik yönden 
bir noksanlık mı vardır diye sordum. Arkadaşla
rım da genellikle benim görüşüme aynen iltihak 
ettikleri için burada bir noksanlık olduğu kana
atindeyim, Komisyon açıklarsa memnun olurum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, açıklama isti

yorlar. Yerinizden buyurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım • 

Metinde maksadı tam mânasiyle karşılama
yan bir ifade noksanlığını ben de müşahede et
tim. Asıl maksat şudur: Vatandaş temyiz dilek
çesi veriyor; «Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesine 
gönderilmek üzere» diyor. Ama mesele 7 nci 
Hukuk Dairesini ilgilendirmez, Ticaret Dairesini 
ilgilendirir veya Birinci Hukuk Daresini ilgilen
dirir. Bu takdirde, hâkim bunu doğrudan doğru
ya 7 nci Hukuka gönderiyor. İki - üç sene evrak 
olmada merciini buluncaya kadar bekliyor. Bu hü
kümle; bu dilekçe yanlışlığı vatandaşın zararını 
mucip olmasın; hâkim, savcı bu dosya kanunen ve 
usule göre hangi daireye gitmesi gerekiyorsa 
(vatandaş dilekçede hangi daireye yazarsa yaz
sın) mutlaka usulde yazılı mercie göndersin, za
man kaybolmasın maksadı ve esprisi tahakkuk et
tirilmek istenmiştir. 

Şimdi şöyle tashihi mümkün; adliye mahke
melerinden Yargıtay dairelerine temyiz inceleme
si yapılmak üzere gönderilecek dâva dosyalarına, 

J temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismine bağlı 
kalınmaksızın o mahkeme hâkimi veya Cumhuri
yet Savcısı tarafından, Yargıtay Kanununda be
lirtilen görevli daireye gönderilmesi sağlanır. 

Önerge verildi diyen arkadaşlarımız beyan 
ediyorlar; bu espriyi ihtiva eden önerge varsa me
sele yok, iltihak ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, yerinizden ifade 
ediniz söyleyeceklerinizi lütfen. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon Sözcüsünün dediği gibi bir 
tashihatla bu düzeltilebilir, beş dakika rica ede
ceğim. Madde böyle geçerse hakikaten, Tedbirler 
Kanunundaki akıbete uğramış olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOdLU (Ankara) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Madde üzerinde söz almayı düşünmüyordum; 

fakat Yargıtay gibi mümtaz bir kuruluşumuz 
için hazırlanmış olanı böyle bir tasarıda mantık 
ve dil çelişmezliğini görünce gerçekten hayal kı
rıklığına uğradım. 

Nasıl olmuş da bu derece çetrefil bir metin 
konmuş buraya? Bunu anlamak mümkün değil
dir. Mamafih hep biliyoruz, Milli Eğitim Bakan
lığınca hazırlanmış ve gönderilmiş olan tasarılar 
bile en kötü Türkçe ile yazılmıştır, bunu esefle 
daima görmüşüzdür, güzel dilimiz katledilmiş
tir. Uygulayıcılar, «Ne demek istiyor bu madde?» 
diye günlerce içinden çıkamamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında 53 ncü madde
ye lüzum var mı diye soruyorum? Lüzum yok
tur, bu madde haşivdir şüphesiz, işlerde çabukluk 
sağlanmak isteniyor; ama bidayet mahkemesi dos
yayı Yargıtay'da olduğu daireden bir başka dai
reye gönderdiği takdirde zaten o dairede gelen 
tekmil dosyalar yerine gelmiş midir, gelmemiş 
midir; önce bu incelemeye tâbi tutulur. Uygula
madaki arkadaşlar bunu bilirler. Örneğin; Dör
düncü Hukuk Dairesine dosyalar geliyor, önce 
dosyalar yerine gönderilmiş midir? Yani Dördün
cü Dairenin görevine isabet eden işler mi gelmiş
tir yönünden dosyaları bir incelemeye tâbi tutar
lar. Eğer Beşinci Hukuk Dairesine ait bir dosya 
Dördüncü Hukuk Dairesine gelmişse, daha baş
langıçta onu Beşinci Hukuk" Dairesine, Üçüncü 
Hukuk Dairesine ait bir dosya Dördüncü Daire
ye gelmişse, daha başlangıçta onu aidiyeti ciheti 
ile ait olduğu mercie gönderir. 
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Öyleyse bu maddeye ne lüzum var? Bu mad
deye lüzum yoktur. Bidayet mahkemesi yanlışlığı 
düzeltir. Alâkalı Temyiz hukuk dairesi zaten bu
nu düzeltiyor. Bu işlem ivedilikle yapılıyor. 

Öyle ise maddenin çok yanlış bir şekilde... 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sırası gel

diği zaman olur, o sıra da üç. ayda gelir. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hayır 

efendim; posta açılır açılmaz buna bakılıyor «tev
di kararı» alınıyor. Onun için maddenin çok kö
tü bir Türkçe ile yazılmış olması üzüntüsü 
bir yana, aslmda^bu hükme hiç lüzum olmadığı 
kanısında bulunduğumu beyan eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon, 
yerinizden ifade ediniz lütfen. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Özdenoğkı'nun mütalâasını dinledim; ama 

•tatbikat öyle değildir. Dosyayı açan kâtibin, ait 
olduğu daireye havale hakkı yok. Kâtibe ait bir 
yetki değildir o. Mutlaka bir karara bağlan
ması lâzımdır. O karar da dosyanın sırası gel
diğinde verilecek bir karardır. Yanlış bir dai
reye gelir iki sene bekler, sırası geldiği zaman 
dosyayı tetkik eder hâkim; der ki, «Bizim dai
reye ait değildir, başka daireye aittir.» Karar 
verir, dosyayı o daireye gönderil-. Bu yüzden 
vatandaşın işi senelerce sürüncemede kalır. 

Burada madde, hâkime ve savcıya bir görev 
ve görevin karşılığında da bir sorumluluk yük
lemektedir. Madde bu espri ile tedvin edilmiş
tir. Maddenin böylece muhafaza edilmesini is
tirham ediyorum. Yalnız, metne vuzuh verilme
si için bir takrir vermiş bulunuyoruz, başka 
takrirler de vardır. Bu yolla metnin vuzuha ka
vuşturulması suretiyle muhafazasını rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Ocakçı-
oğlu, buyurunuz efendim. 

MEVLÜT OCAKÇTOĞLU (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım; dosyanın yanlış dairelere 
gönderilmek suretiyle işlerin sürüncemede kal
ması iddiası doğrudur. Beşinci Daireye gönde
rilen bir dosyayı sırası geldiğinde bu daire tet
kik edecek, sonra «yanlış» diye de asıl daireye 
gönderecektir. Bu yüzden de bir zaman geçecek 
tir. 

Yalnız, bir iltibasa mahal verecek şekilde 
(bir tanzim yapılmıştır. Ben onu tashih etmek 

için şöyle bir düzenleme istiyeceğim sayın Ko
misyondan: «Gönderilecek dâva dosyalarının 
temyiz dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı 
kalınmaksızın..» Bu şekilde bir düzenleme olur
sa bu mahzur ortadan kalkar zannediyorum. 
Temyiz dilekçesine yanlış daire yazmış, bunu 
tetkik edecekler, eğer yanlışsa doğru dairesine 
'.gönderilecektir. 

Böyle bir ilâve yapılırsa Komisyon tarafın
dan, güdülen maksat hasıl olduğu gibi, o ilâve 
ile maddenin kabulünde büyük yarar olacaktır. 

•Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın üye...? Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 58 : Maddenin aşağıda yazılı oldu

ğu üzere tâdilini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

•Seyfi Öztürk 

Adliye mahkemelerinden Yargıtay Hukuk 
Dairelerine Temyiz incelemesi yapılmak üzere 
gönderilecek dâva dosyalarının temyiz dilekçe
sinde gösterilen daire ismi ile bağlı kalınmak
sızın o mahkeme hâkimi tarafından Yargıtay 
Kanununda belirtilen görevli daireye gönderil
mesi sağlanır. 

iSaym Başkanlığa 
53 neü maddedeki (temyiz dilckçesiyle bağ

lı kalmaksızın) deyiminin (temyiz dilekçesinde 
belirtilen daire Numarası ile bağlı kalmaksızın) 
biçiminde değişmesini öneriyorum. 

İçel 
Turhan özgüner 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülen Kanun tasarısının 53 neü madde

sinin; «Adliye mahkemelerinden yargıtay hu
kuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak 
üzere gönderilecek dâva dosyalarının temyiz 
dilekçeleri Yargıtay Başkanlığına gönderilir.» 
şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Başer, sayın Özgüner; 
acaba Komisyon adına verilen önergeye katılır 
mısınız ? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Neden katıl
madığımın gerekçesini arz edeyim efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
TUBHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ko

misyon, «isim» demiş. Ben «numara» diyorum. 
Haddizatında «numara» demek: dalıa isabetli
dir, onun için katılmıyorum. 

BAŞKAN —VSayın Başer, siz katılıyor mu
sunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ka
tılıyorum efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Başer Komisyonun ver
miş olduğu takrire katılıyorlar. 

Sayın Özgün er'in takririni tekrar okutuyo-
yorum. 

(İçel milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN —»Buyurun, sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-

TÜR.K (Eskişehir) — Saym Başkanım, sayın 
Özgün er müsaade ederse şöyle bir hukuki anla
yışa beraıber varalım; Daire numarası dairenin 
ismi oluyor; Yedinci Hukuk Dairesi, Beşinci 
Hukuk Dairesi gibi. Numara, isimden ayrılma
dığı için bir bütün halinde mütalâa ediyoruz. 
Bizim takrire lütfen iltihak buyururlarsa met
ni geçirmiş oluruz efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Özgüner, sayın Komis
yon temsilcisinin izahatı karşısında bu takrire 
katılıyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Özgün er takrire katıl
maktadırlar. Bu sebeple sayın Öztürk'ün öner
gesini yeniden okutuyorum.' 

(Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürkün önerge
sine Hükümet katılmaktadır. 

Komisyon adına da önergenize katılıyor 
musunuz ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ OZ-
TÜRK (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate almmsaıiii kabul buyuranlar.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fil hal katılıyor. 
Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

İzinler : 
Madde 54 — Birinci Başkan ve Cumhuriyet 

Başsavcısının izin istekleri Birinci Başkanlık 
Divanınca yerine getirilir. 

Başkanvekilleri ile ikinci başkanların yıllık 
izin istekler ibirinej başkanın, üyelerin izin is
tekleri daire başkanlarının düşüncesi alındık
tan sonra Hâkimler Kanundaki esaslara göre 
Birinci Başkanlık Divanınca karara bağlanır. 

Tetkik hâkimlerine yıllık izin verilmesinde, 
görev yaptıkları kurul ve daire başkanlarının 
düşüncesi alınır. 

İzin hususundaki tasarruflar ilgilinin sicili
ne işlenmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna 
bildirilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym Milletvekili?.. Yok. 

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

Dış ülkelerde bilimsel araştırma ve incele
me1 : 

Madde 55 — Yargıtay üyeleri, bilimsel araş
tırmalar yapmak ve meslekî incelemelerde bu
lunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol gi
derleri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geç
memek üzere Birinci Başkanlık Divanı kararı 
ile dış ülkelere gönderildbilirler. 

Bu maksatla yurt dışına gönderileceklerin 
nitelikleri yapılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl en çok 
beş üye için ödenek konulabilir. 

Yargıtay üyeleri ulusal ve uluslararası 
kongre ve konferans ve bilimsel toplantılara 
davet edildiklerinde gereken izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym Milletvekili?.. [Saym üzdenoğlu, Sa
ym Özgüner.. Saym Özden oğlu buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Ben madde lehinde beyanda bulunmak üze
re söz almış bulunuyorum. Bu madde ile getiril
mek istenen gelenek fevkalâde isabetlidir. Yar-
•gıtay üyelerimiz için. 

Daha önce, malum okluğu üzere 4489 sayı
lı bir Kanun vardı; devlet memurları görgü, 
ibilgi ve ist ihsas] arım artırmak amacıyla maaş
lı veya maaşsız izinli olarak yurt dışına gönde
rilebilirler idi. Personel Kanunu (657 sayılı Ka
nun) 4489 sayılı Kanunun bu hükmünü kendi 
ıbünyesine aktarmıştı r. 
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Memurlar iein meveudolan hu avantaj hâ- I 
kimlerimiz iein de aynen işler hale getirilmeli
dir. 

Şimdi hu metne girmiştir, kanunlaşacaktır 
yüce tensiplerinizle. Şüphesiz, yönetmelik de çı
karılacaktır. Esasları ne olacaktır bilmiyoruz. 
Burada açıklanan fikirlerin ışığında bir yönet
melik yapılacaktır elbette. 

Yalnız, genellikle değerli arkadaşlarım, 
kuruluşlar ne olursa olsun, o kuruluşlar içeri
sinde bâzı zihniyetler o kuruluşların bünyesin
den birtakım insanların yabancı memleketlere, \ 
yabancı ülkelere gö ıderilmesine karşıdırlar : 
«Efendim, Yargıtayda iş hacmi çok fazladır, 
binlerce dosya vardır, Yargıtay üyesi dışarı gi
dip ne olacaktır?» Bu zihniyetin b'ir handikap 
şeklinde gelip Yargıtay üyelerinin karşısında 
dikilmesinden korkar, endişe ederim; değerli 
arkadaşlarım. O bakımdan burada tutanaklara 
geçsin için gönülden bir temenni olarak arz et
mek istiyorum. j 

Yargıtay üyeliğine gelmiş olan bir hukuk 
adamı bile dışarda çok şey görebilir ve öğrene
bilir. öğrenmek için bir belli zaman elbette yok
tur. İnsan ölünceye kadar öğrenmektedir, öğren
meye muhtaçtır, görmeye muhtaçtır. Hele hele 
dışarııdaiki malhkemelerin çalışma tarizini, içtihat
larını görüp tespit ettikten ve Türkiye'ye dön
dükten sonra onu Türkiye'nin gerçeklerine gö
re bu tecrübelerden sonuçlar çıkararak bir ka
biliyeti, bir zekâyı, faydalı olacak bir Yargıtay 
üyesini hiçbir önyargıya sapmadan cömertçe 
dışarı göndermekte büyük fayda vardır. Bütün 
arzumuz tüm Yargıtay mensuplarının peyder
pey gönderilmesidir elbette; ama hepsini gön-' 
dermek mümkün olmayacağına göre, bu hük
mün cömertlikle ve tam bir iyiniyet içerisinde 
işletilmesi benim en içten dileğimdir. Bunu çok 
arz ediyorum. O erçekten böyle olumlu bir hük
mü metne koymuş olan arkadaşlarımı da ay- t 
rica kutlamak istiyorum. ; 

Bu hükmün, Yargıtaya daha geniş ufuklar 
açması dileğiyle; faydalanacak arkadaşlar için 
şimdiden başarılar dileklerimi sunar, Yüce Mec
lisi saygıyle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; | 
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Çok gerekli olduğuna inandığım bir madde; 
gerekli olduğuna inanıyoruz, getiriliş esprisini 
saygıyle karşılıyoruz. Ne varki, getiriliş espri
sine pek de uygun düşmeyecek bir dar çerçeve 
içerisinde maddeyi tedvin etmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım, bu kadar kısıtlı ıbir madde, ted
vin ederken, getiriliş esprisi hakikaten geride 
kalıyor. Bilimsel araştırmanın önemini biliyoruz 
ve fakat buna rağmen maddenin -1 ncü fıkrası
na, «Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl en 
çok 5 üye için ödenek konulabilir.» hükmünü 
getiriyoruz. Yani, tavan beş. Hiç değilse «en az» 
deıse, ihtiyarî olarak tavanı biz tâyin ederiz. 

Arkadaşlarım, Yargı tayda üyelerin adedini 
gözönünde tutarsak senede beş tane hesabiyle, 
nihayet 10 senede 50 tane bilimsel araştırma yap
ma olanağı bulacak üye bahis konusudur. Oy
saki öyle zaman gelir ki, bilimsel araştırmaya 
hiç gerek olmayabilir; ama öyle zaman gelir ki, 
15 - 20 - oO'u da göndermek, şüphesiz, Türki
ye'nin ve Yargıtay camiasının yararınadır. Adı 
üstünde; bilimsel araştırma yapacak. Bunu 5 
üyeye inhisar ettirmek ve bu konuda bütçe tah
sisinde (Tâbirimi mazur görün) hasis davran
mak maddenin getiriliş esprisine aykırıdır. 

Bu bakımdan ben, tasarının 55 nci maddesi
nin ?> ncü fıkrasında bir değişiklik yaparak, 
«En çok 5 üye için...» deyimi yerine, «Yeteri 
kadar» deyimini koymak suretiyle maddenin bu 
fıkrasının şöyle tedvin edilmesini istiyorum : 
«Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri 
kadar ödenek konulabilir.» Yeteri kadar öde
nek; 3 - 5 - 2 0 . Ne gönderilirse gönderilir; fakat 
«Tavanı 5 üyeden fazla olamaz» hükmü her 
halde getiriliş esprisine ters düşer. 

Katılmanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaca. 
GIYASfETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın millet vekili eri; 
Mâruzâtım kısa olacaktır. Bu maddenin çok 

lüzumlu olduğu inancındayız. Bilumum devlet 
dairelerinde, bakanlıklarda ve kuruluşlarda, 
dış ülkelerde görgü, bilgi ve ihtisaslarını artır
mak üzere memurların gönderildikleri birer 
hakikattir. 

Şimdi 55 nci madde de Yargıitayımızın hu 
ihtiyacını karşılamak üzere tedvin edilmiştir. 
Ancak bu te'dvin tarzı, mıaddenin bu şekilde ha
zırlanışı veya bu maddenin İm metniyle, bu şek-
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İliyle çıkmış olması 'bence maddenin bir süsten 
ibaret kalmasına selbe'bolacaktır. Bu madde hu 
şekliyle ve bu metniyle çıktığı takdirde, Yargı-
tayda 'bulunan hiç, bir arkadaşın, hiç bir üye
nin veya başkanın; dış ülkelere bilgilerini, gör
gülerini veya ihtisaslarını derinleştirmek için 
gidebileceklerine inanamıyorum. 

Üç dönemden İleridir Yüce Mecliste millet
vekilliği yapabilme şerefine nail oldum. Tatbi
kat şunu göster muktedir ki, bâzı kanunlarda 
kati, sarih ve emredici hükümıler bulunmasına 
rağmen maalesef Maliye Bakanlığı ve daha zi
yade bütçe hazırlayıcıları çok hasis davrandık
ları için, bazen Ura Meclisin dikkatinden kaçır
mak ve bazen de «imkânımız yoktur, bütçe im
kânları İrana m'üsait değildir» demek suretiyle 
kanunun vermiş olduğu haklardan istifade et
mesi lâzım'gelen kimseleri İrandan mahrum et
mektedirler. 

Bir misal vermek icabederse; Diyanet "taleri 
Teşkilât Kanununda der ki, «Yılda 2 -binden 
aşağı olmamak üzere her yılın bütçesine köy 
imam kadrosu konur.»1 Buna rağmen, 1971 yılı 
Bütçesinde bir tek adet vermediler. 

Arkadaşlarım, şimdi bu madde diyor ki, 
«dış 'ülkelere gönderilebilirler.» Doğru, gönde
rilebilirler. Esasında, «gönderilirler» demek lâ
zım. Temyiz Mahkemesinde bulunan başkan ve 
hâkimlerden Hasan bilenler vardır, dış ülkelere 
gidip hukuk tatbikatını görüp de kendi ülkemi
ze bunu faydalı hale getirebilecek kapasitede, 
kabiliyette büyük elemanlar vardır, «gönderi
lebilirler'» diyor, olabilir. Kısasında, «gönderilir
le r»1 demek lâzım. 

Bir başka fıkrada, «Bu amaçla Yargıtay 
bütçesine her yııl en çok 5 üye için ödenek ko
nulabilir» deniyor. İşte bu olmadı arkadaşlar. 
«Konulabilir» ihtiyaridiir. Bu bütçeye -bu tahsi-
vsatı kimi koyacak! Yargıtay mı bırakacak, Yar
gıtay Başkanı mı bırakacak? Hayır. Daha ziya
de Maliye Bakanlığı bırakacak. Maliye Bakan
lığı, «Kfendim, bu yıl bütçe açığı fazladır, tah
sisat yoktur. Diğer bütün bakanlıklarda dış ül
kelere yüksek ihtisas, bilgi, görgülerini artırmak 
için gideni erde hep kısıtlama olmuştur, bir çok
larına bırakılmamıştır. Bu sebeple, bıı yıl bu 
tahsisatın fazla olduğu düşünülerek bırakılama
yacaktır» diyecek, gidecek. Ne faydası kaldı, 
bu madde -ne zaman tatbik edilecek? Yargıtay-

da kaç. tane hâkim var? 5'e bölersek, ki 5 tane 
de gideceği şüphelidir, her sene i - 2 tane gön
derilirse kaç, senede, kaç üye gidecek de, ne 
kadar istifade ŝ .ğî ayacak? 

Şimdi, bütün bu fıkraların sonunda, «gön
derilebilirler,»1 «konulaibilir,» «verilebilir» iba
releri istikbale muzaf, ihtimali hesaplarla kon
muş, ihtimali hesaplarla yazılmış ve yapılmış. 
«(:löııdeıilebilirler»e haydi bir derece, gönlümüz 
razı olmayarak «evet» diyelim, «izin verilebi
lir» bir derece, gönlümüz razı olmayarak «evet» 
diyebilelim; fakat «Bu amaçla, Yargıtay bütçe
sine her yıl en çok 5 üye için gerekli ödenek ko
nin-.» dendi mi bitmiştir arkadaşlar. Eğer gide
bilecek üye veya başkan var ise, onu yetkili ve 
ilgili kimseler seçerler gönderirler. 

1974 - 1975 - 1977, herhaınn bir yılda, her
hangi 'bir üyenin bir ülkeye gönderilmesi mev-
zubahsolmazsa, gidilmezse veya gidilemezse 
veya, 5 kişi değilde 2 kişi giderse, artan tahsi
sat ne olur? Yine Maliye Bakanlığının bütçesi
ne (kullanılmadığı için iptal edilir) geriye gi
der. 

Binaenaleyh, eğer bu maddenin bırakılma
sında saıitıimi isek ki, şüphesiz samimiyiz, (af 
buyurun süreni lisan oldu) bunun faydasına ka
ni isek ki kaniyiz; şu halde madde de, gerçek 
anlamında, mertçe ve cömertçe, Yargıtay'daki 
üyelerimize lâyık olacak bir şekilde bütün ihti
mali hesapların dışında «ödenek konulabilir» 
sözcüğünün «ödenek konur»' şeklinde düzeltil-
meshıii, 'bilhassa komisyonun İra önerimize ilti
fat etmesini istirham eder-, Yüce Heyetinize .say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca ko
nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum : 

)Saym Başkanlığa' 
Tasarının 55 nci maddesinin -1 ncü fıkrasın

daki (en. geç 5 üye için) deyiminin (yeteri ka
dar) biçiminde değiştirilmesini öneriyorum. 

İçel 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİ'SYONÜ ADINA SEYFİ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) — «Yeteri kadar» deyimi' 
bir ölçü 'koymuyor. Bu itibarla iştirakimiz mü m-
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kün değil. Burada, bütçe imkânları içerisinde 
5 kişiye kadar bir ölçü konulmuştur. 

Maddenin bu şekilde kalmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANİ HAYRİ MUMCUOĞLU 

(C. 'Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Ka'bııl etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

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

Özlük işleri : 
Madde 56, — Yargıtay .başkanları ile üyele

rinin ve tetkik hâkimlerinin bu kanunda göste
rilen istisnalar dışında bütün özlük işleri ve 
hakları Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından 
yerine geçtirilir. 

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

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

Değişen cetveller : 
Madde 57. — Hâkimler Kanununa bağlı (1) 

sayılı cetvelde yazılı Yargıtay üye yardımcılığı 
unvanı (tetkik hâkimi) olarak değiştirilmiştir. 

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

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

iSaym Kenan Aral'ın (geçici maddelere geç
meden evvel) bir ek madde ilâvesi için önerisi 
vardır; önergeyi okutuyorum : 

ıSayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin Yargıtay kanun tasa

rısına ek 1 madde olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Tunceli 
'Kenan Aral 

Ek .madde : Yargıtay daire ve genel kurul-
ilarında işler, aksine bir hüküm veya gerekçeli 
daire yahut genel kurul kararı bulunmadıkça 
geliş sırasına göre incelenip karara bağlanır. 
Gerekçeli müstaceliyet kararlarının bir nüsha
sı dosyasına konur. 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYEİ ÖZ-

TÜlîK (Eskişehir) — Katılmıyoruz. Tüzüğe gö
re tatbikat fiilen böyle. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
ADALET BAKANI HAMİL MUMCUOĞLU 

(O. .Senatosu Tdkirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükü
met katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
le!'... Kabul edilmemiştir. 

Onuncu bölümü okutuyorum : 

Onuncu -Bölüm 

Geçici hükümler 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Yargıtay ikinci Başkanlığında 
dört yılını doldurmuş olanlarla bu kanunla ye
niden kurulan daireler başkanlıkları için, yü
rürlük talihinden itibaren bir ay içinde yeni se
çim yapılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen ;saym milletvekili?.. Yok. 

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

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yargı tayda mevcut dairelerde 
görevli üyelerin yerlerinin yeniden tespiti zo
runlu değildir. 

Ancak yeni kurulan daireler ve bu dairelere 
verilen görevler dolayısıyle eski üyelerden ge
rekenlerin yerlerinin değiştirilmesi; 1488 sayılı 
Kanunla Anayasaya, eklenmiş olan geçici 15 nci 
madde gereğince Yargıtay üyesi olmuş bulu
nanların yerlerinin tespiti bu kanun hükümleri 
dairesinde yapılır. 

Yukaıiki fıkra gereğince yerleri belli olan
lar, görev ifa edecekleri dairelerin fiilen göre
ve haşlamasına kadar geçici olarak ihtiyaç bu
lunan dairelerde çalıştırılırlar. 

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

Geçici madde 2'yi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde -1. — Bu kanun gereğince ye
niden teşkil olunan kurul ve dairelerle ilgili se
çimler, bu kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren bir ay içinde yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde 'görüşmek istg-
yerı sayın milletvekili i . Yok. -Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaimi etme
yenler... Kaimi edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanun gereğince yeni 
kurulan dairelerin fiilen çalışmaya başlaması
na kadar eski dairelere gelmiş olan işler eski 
•dairelerce incelenip karara bağlanır. Bu işlere 
ait tavzih ve karar düzeiltme istekleri de eski 
dairelerce incelenip karara bağlanır. 

Yenli kurulan kurullara verilen görevler ku
rulların .göreve'başlamasına kadar bu görevlerin 
eski ilgilileri ve organları tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaimi etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Unvanları tetkik hâkimi 
olarak değişmiş bulunan üye yardımcılarının, 
İm değişiklik scebbiyle yeniden atanmaları ge
rekmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaim! edilmiştir. 

Geçici Madde '6. — Bu kanunda yapılması 
öngörülen yönetmelikler, en geç üç ay içinde 
hazırlanarak yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaimi etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan 
başkâtiplerin unvanı «Yazı İşleri Müdürü» baş
kâtip yardımcılarının unvanları «Kalem şefi» 
olarak değiştirilmiştir. i 

Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden 
atanmaları gerekmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili!. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaimi edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — Başkanlar Kurulu; bu 
kanunun yürürlüğe girmesi ve yeni dairelerin 
fiilen çalışmaya "başlamasından itibaren bir yıl 
içinde dairelere gelen iş miktar ve niteliklerini 
tespit eder. İş durumunda miktar ve nitelik yö
nünden bir dengesizlik meydana gelmişse bu 

— Ui 
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yılın 'bitiminden en geç 15 gün içinde toplanır 
ve dairelerin iş durumlarında adet ve nitelik 
itibariyle denge sağlayacak ve ayaıiayıcı karar
ları alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 9. — ,1250 sayılı Kanun hü
kümlerine göi'c raportör unvanı verilen hukuk 
mezunlarından Yargıtay'da dört yıl ve daha 
fazla hizmet etmiş ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte hizmette olanlardan daire baş
kanlarınca müspet tezkiye almış bulunanların 
Yüksek Hâ'kiml'er Kurulunca, hâkimlik mesleği
ne kabullerine karar verilebilir. 

Mesleğe .kabullerine karar verilenlerin hâ
kimliğe atanmalarında müktesep hakları göz-
önüiKİo tutulur ve atanma yapılıncaya kadar 
Yargıtay'daki görevlerine devam eder. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinden fayda
lanmak isteyenler hu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten Ylört yılını ikmal etmeyenler ise 
bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yazılı olarak baş
vurmadıkları takdirde daha sonra yapacak
ları .talepleri nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geiçci Madde 10. — 1250 sayılı Kanun gere
ğince. Yargıtayda raportör olarak çalınmakta 
olanların görevîlerinden ayrılmaları halinde; 
açılan kadrolara 1250 sayılı Kanun gereğince 
yeniden atama yapılmaz. Bu kadrolar Yargıla
yın genel idare hizmetleri kadroları meyanma 
intikal e'der. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum:. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Metne geçici madde 11 ilâvesine dair Sayın 
Alaca tarafından verilmiş bir önerge- vardır, 
okutuyorum. 

,Millet Meclisi Başkanlığına 
Yargıtay kalem kadrolarında çalışmakta 

olan ve yan ödeme kararnamelerinden istifade 
etmiş bulunan personelin unvanları bu kanun 
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tasarısı ile değiştirilmektedir. Yan ödeme ka
rarnameleri unvanları tadadefcmiş bulunduğun
dan, tasarının kanunlaşması halinde yan öde
me kararnamesinde yazılı unvanları değişme
dikçe bu personelin haklan olan yan ödemeleri
ni alamamaları gibi bir durum ortaya çıkacak
tır. ,' 

Bu itibarla tasarının kanunlaşmasından son-
na yan ödeme kararnamelerinde yapılması ge
rekli unvan değişikliği yapılıncaya kadar yan 
ödemelerinin aksamadan ödenmesini teminen 
aşağıdaki geçici maddenin tasarıya eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kars 
'İsmail Hakkı Maca 

Geçici Madde 11. — Yargıtay ve Cumhuri
yet Başsavcılığı kalem kadrolarında çalışmak
ta olan personelden, bu kanun ile unvanları 
değişenlerin, yeni unvanları yan ödeme karar
namelerinde değiştirilineeye kadar, .almakta ol
dukları yan ödemeleri almıaya devam ederler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFİ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ?.., 
ADALET BAKANI HAYRI MUMÖUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Yeniden 11 nci geçici madde ilâvesine dair 
olan İsmail Hakkı Alaca tarafından verilmiş 
ıbulunan önergeyi... 

•MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Aynı ma
hiyette bizim de bar takririmiz var. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette mi? 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — İki öner

gemiz var. Birisi aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Biz onu ayrı kabul ediyoruz. 
MUSTAFA KAPTAN .(Sinop) — Birisi ay

nı efendim. 
BAŞKAN — İki tane önergeniz var değil 

mi efendim1? 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Evet, 

BAŞKAN — Sayın Alaca'nın önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmaktadır, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Kaptan tarafından verilmiş 
olan, tasarıya geçici madde ilâvesine mütedair 

— 145 
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bir önerge vardır, okutuyorum. Genel Kurulca 
kabul edildiği takdirde, 12 nci geçici madde 
olarak tasarıda yer alır. 

Divan Başkanlığına | 
Müzakeresi yapılmakta olan Yargıtay Teş

kilât kanun tasarısına aşağıdaki maddenin yeni 
bir geçici madde olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Geçici Madde — Yargıtay Başkan ve üyele
ri ile Cumhuriyet Başsavcısının emekliye ayrıl
maları halinde, emekliliğe esas olan hizmet sü
resine hâkimlik, sıavcılık ya da bu mesleklerden 
sayılan görevlilerle, Yargıtay üyeliğinde geçen 
fiilî her 5 hizmet yılı için hır yıl itiharî hizmet 
süresi eklenir. 

BAŞKAN — Komisyon?.., 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SEYFÎ ÖZ-

TÜRK (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ?.. , 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyor, önergenin dikkate alınıp almfmıa-
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim.. Dikkate 
alınmasını kahul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Kaptan tarafından verilmiş bir öner
ge daha vardır. Bu önerge kabul edildiği takdir
de, tasarıda geçici 12 nci madde olarak yer ala
caktır. 

Divan Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Yargıtay Teşkil 

lât Kanununa aşağıdaki maddenin yeni bir ge
çici madde olarak ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Geçici Madde — Bu kanunla Yargıftay baş
kâtip ve (başkâtip yardımcılarının unvanları 
değişmekte olduğundan halen almakta oldukları 
ödenekler, yeni ödenek kararnamesinin çıkma
sını beklemeksizin kendilerine verilmeye devam 
olunur. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Ala

canın verdiği takrir bu mahiyettedir. Geri alı
yorum. 
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BAŞKAN — Sayın Alaca'nın teklif ettiği 
ve kabul edilen geçici madde l l ' in mubacehe-
sinde takririn gereği yerine getirilmiştir. Bu 
sebeple Sayın Kaptan önergesini geri alıyor. 

Onbirinei Bölüm; 

'Son hükümler j 

Kaldırılan hükümler :; 
Madde 58. •— Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 

dair 1221 sayılı Kanun ile'tadil ve ekleri, Yar
gıtay üye yardımcıları hakkındaki 18 . 7 .1960 
gün ve 28 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu 
kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. 

BA ŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza a1"/ 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmıeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 59. — Bu Kanun yayımı tarihini ta

lebeden aybaşından itibaren yürürlüğe ,girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşm'ek iste
yen sayın üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 00. — Bu Kanunu Bakarlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym mil'ldtvekıili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon adına öztürk, buyurunuz 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ABINA SEYFÎ ÖZ
TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Son defa T. B. M. Meclisinin kabul buyurdu
ğu Anayasa değişikliğinin esprisine uygun ola
rak ve ayrıca değişen ve gelişen ihtiyaçlara ce
vap vermek maksadiyle hazırlanmış bulunan Yar
gıtay Teşkilât Kanununun Yüce Meclisimizde 
kabulü dolayısiyle kısaca mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de hür demok
ratik parlamenter rejim ve onun temel vasfı olan 
hukuk devleti yapısı her şeyden evvel yargının 
sıhhatli, süratli ve isabetli şekilde görev yapma-
siyle değer ve mânasını kazanır. 

Cumhuriyet, temeli hukuk olan ve hakka 
dayanan Devletimiz, hiç şüphesiz adalet tevzi-
inde bu yüce organa ve bu organla birlikte çalı
şan diğer yargı organlarına çok büyük görevler 
ve sorumluluklar yüklemiştir. 

Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Türki
ye'de hak arama hürriyeti vardır. Türkiye'de hu
kuk kuralları hâkimdir, hukuk devleti hâkimdir. 
Herkes fiil ve hareketini kanunların tâyin ettiği 
sınırlar içerisinde yapmak durumundadır. Hiç 
kimse kendi kafasındaki fikri hukuk sayarak tat
bik mevkiine koyamaz. Pozitif hukuk vardır ve 
onun müeyyideleri vardır. Devletin en müessir 
müeyyidesi hiç şüphesiz yargının tatbik ettiği 
müevyidedir. Devlet, müeyyide tatbikinde ada
leti tahakkuk ettirmekte gecikirse, evvelâ bun
dan vatandaş zarar görür, sonra nizam kendi 
bünyesinde sarsılır. O halde müeyyidenin zama
nında ve tesirli bir şekilde tatbik edilmesi yar
gının yüce görevi ve sorumluluğu içerisine gir
mektedir. Biz bu teşkilât kanunu ile adaletin 
gecikmesini önleyecek, süratli adaleti sağlaya
cak imkânları Meclis olarak getirdik. Şimdi tat
bikatçılar olarak bu yüce mahkemede görev ya
pan değerli hâkim arkadaşlarımız aynı gayret 
ve cehdin içerisinde olacaklar ve Cumhuriyetin 
huku müeyyidesini kemaliyle tatbik etmek su
retiyle hukuk devletimizin yapısını güçlendire
ceklerdir. Buna inancımız tamdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir memlekette anar-
ışinin doğup ıgelişmesinde ihkakı hakkın var ol
masında çok sebepler olabilir, ama geç kalmış 
adaletin devlet bünyesinde yarattığı tahribatın 
sınırlarını bulmak mümkün değildir. Geç kal
mış adalette bir miktar gecikme adaleti vardır. 
Adaletsizlik zulme, zulüm de memleketi felâ
kete götürür. 

Bu itibarla adaletin bu yüksek fonksiyonu
nun idraki içerisinde ve bu yüce organlarda gö
rev yapanların devleti koruma hedefinde aynı 
heyecan ve şuur taşıdıklarından emin olarak 
Yüce Mahkemenin Teşkilât Kanununun kabulü 
vesilesiyle bu hissiyatımızı burada belirtmek ve 
Yüce Meclise teşekürlerimizle birlikte bu tasa
rının Senatodan geçerek kanunlaşması halinde 
Yüce Yargıtayımıza hayırlı, uğurlu olmasını, da
ima nizamsever olan aziz milletimize adaletin 
sürati ve isabeti konusunda bir ferahlık ve ra
hatlık getirmesini temenni ederek teşekürlerimi 
ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Lehte Sayın Hasan Ali Gülcan, 
buyurun efendim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Yargıtay kanun 
tasarısı Yüce Mecliste enine, boyuna görüşül
dü ve Meclisten geçirilmek üzere son safahatına 
getirildi. 

Bu kanunun şimdiye kadar 1961 Anayasası
nın emrettiği şartlara uygun bir şekle getiril
memiş olması bir gecikmedir. Bugün bu gecik
me geriye kalmış, yapılamamış olmak, bir tasa
rı meydana getirilmek suretiyle giderilmiş ve 
bu suretle de Türk adaletinde sürat ve hakka
niyetin daha iyi bir şekilde sağlanması temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar Yar
gıtay çalışmasını süratlendirecek bir teşkilât 
kanununa sahibolmaması nedeniyle birçok ak
saklıklar ve gecikmeler olmuştur. Hattâ diyebi
lirim ki, bâzı adaletsizlikler dahi olmuştur; 
ama, bu kanun çıkmış olunca gerek Yargıtayda 
da'ire miktarlarının artırılması ve bilhassa dev
ri bir sistemin başkanlık ve başkanvekilleri hak
kında getirilmesi sebebiyle de yeni ufukların 
açılmış olması ve bu suretle yeni yeni görüşle
rin ve yeni gelişmelerin adalete hâkim olacağı 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Yargıtay kanun tasarısı birçok yenilikler 
getirımeik suretiyle şimdiye kadar aksamış (bulu
nan bâzı adaletsizlikleri önlediği gibi, adalette 
çok mühim unsur olan sürati de sağlamış bu
lunmaktadır. 

Mahallî mahkemede bir hüküm verilir, Yar-
gıtaya gelir, senelerce buradan işin çıkmaması, 
hak isteyen, adalet isteyen vatandaşımızın artık 
istek ve arzusu onun için istenmez bir hale ge
lir. Bu bakımdan adaletten beklenen neticeyi 
alamaz. İşte o zaman adalet aksamış, hakkani
yet sarsılmış, hukuk ihlâl olmuştur. Bu son ta
sarının birçok değişiklikleri havi olarak geti
rilmiş ve Yüce Meclisten geçirilmiş olması, ada
letimizi süratlendirdiği gibi, adaletin işleme
sinde hakaniyete daha uygun şartların getiril
miş olması hasebiyle isabetsizliklerin büyük 
çapta önlenmiş olacağı ve hakkın daha süratle 
ve kanuna daha uygun şekilde teslim edilmiş 
olacağı ortaya konmuştur. 

İşte muhterem arkadaşlarım, biz Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grubu olarak bu kanunu ge
tirmiş, hazırlıklarını yapmışız. 

Hükümetlere, komisyonlara teşekkürlerimizi 
arz ederken, bu tasarmm kanunlaştığı takdirde 
Yüce Millçtimize ve Yargıtaym değerli mensup
larına hayırlı, uğurlu olması dileğiyle sözlerimi 
burada bitirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Oyunun rengini belirtmek üze
re Sayın özgüner, buyurun. 

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

1221 sayılı Kanun ile bugüne kadar amel 
edilmekte idi. O günden bugüne bu eskiyen ka
nunun, tâbiri caiz ise, bir yamalı bohça haline 
geldiği de ortada idi. Şimdi getirilen tasarı 
Yüce Meclisten çıkıyor ve temenni ederiz ki, Se
natodan da çıkıp kanunlaşsın. 

Karşı bulunduğumuz bâzı madelere ve eksik 
gördüğümüz bâzı noktalara rağmen hakikaten 
gerekli gördüğümüz bir tasarıdır ve kişisel ko
nuşuyorum; olumlu, beyaz rey vereceğim. 

Arkadaşlarım, bu tasarının getiriliş esprisi 
ortada. Temyiz Mahkemesinde yığmak haline 
gelen dosyalar için gerekçe şöyle idi : «İş çok, 
daire az. Adaleti sürate feda edemeyiz. Aılcak 
bu ağır aksak yürüyüşle çıkarabiliriz.» Bu, bir 
ölçüde ağırlığı olan bir gerekçe idi. Bugün bu 
gerekçenin hakikaten ortadan kalktığını iddia 
edebiliriz ve şimdi daire adedinin çoğalması ve 
bu kanunla getirilen yeni kuruluşlarla temenni
miz odur ki, bundan böyle adaleti sürate feda 
etmeyeceğiz, şeklinde pek de yadırgamadan ka
bul edememiş olduğumuz bir iddia bahane sevi
yesinde kalmasın ve Yargıtay, gönlümüz arzu 
eder ki bundan sonra yıllarca ve yıllarca bâzı 
dosyaları sürüncemede bırakmış olmasın. 

Arkadaşlarım, bundan böyle Yargıtayda 
Türk Milletinin süratli adaleti beklediğini in
şallah göreceğiz ve bu Yargıtay Kanunu eksik
lerine rağmen tatbikattan geçsin, eksikleri yeni 
dönemlerde şüphesiz tamamlanabilir. Ancak bu 
haliyle dahi, geçmiş tatbikata nazaran, sürat 
getireceği inancında olduğumuz bir tasarıdır. 
Kanunlaşması en halisane temennimizdir. Mem
lekete ve millete hayırlı uğurlu olsun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yargıtay kanunu tasarısı üze
rindeki müzakereler bitmiş bulunmaktadır. 

Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu, te-
şekür etmek üzere buyurunuz efendim. 
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ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Yargıtay Kanunu tasarısı Yüce Meclisiniz
de daha mükemmel bir hale geldi. Huzurunuzu 
çok kısa olarak işgal ediyorum. Hükümet adı
na şükranlarımı arz ederim. 

Kabul buyurduğunuz tasarı ile bir Anaya
sa buyruğu yerine geldi. Kuşku yok ki, 100 yı
lı aşan bir süredir Türk adaletine şan ve şeref
le hizmet veren Yüce Yargıtay yeniden kurul
madı. Ancak, değerli arkadaşlarımın işaret 
buyurdukları gibi, bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde Yüce Yargıtaya mevdu vazifeler da
ha verimli ve gayesine daha da uygun bir şe
kilde yerine getirilecektir. 

Bir, iki kısa noktaya değinmeme izninizi 
istirham ederim.'Türk Yargıtayı kadar işle 
mahmul bir Yargıtay dünyanın hiçbir ülke
sinde yoktur. Tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında değerli arkadaşlarım vukufla bu nok
taya değindiler. Gerçekten Yargıtaym bugün
kü iş hacmini, daireler adedini çoğaltmak su
retiyle değil, mutlaka başka tedbirlerin de alın
ması suretiyle gidermek lâzımdır. Ancak, ka
bul buyurduğunuz tasarı ile hizmetler daha sü
ratle yerine getirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz 
tasarı ile Anayasamızın yargı organıma verdi
ği önemi özellikle tebarüz ettirdiniz. Tasarı
ya, size niyabeten komisyonlarda yapılan kat
kılar ve bu katkıların Yüce Kurulunuzca ka-
'bulü, Yüce ulusumuzun temsilcilerinin yargı or
ganına verdiği değer bakımından da iftiha
ra şayandır. 

Yürütme organının nâçiz bir üyesi ola
rak, kısa bir süre evvel tasvibinize maahar olan 
programımızdaki, Anayasamızın emrettiği sü
ne içerisinde çıkarılması lâzîmgelen kanunlar
dan birini de çıkarmış olduğunuzdan dolayı 
sizlere, yürütme organının şükranlarını arz 
ediyorum. Hayatımın en büyük mazhariyeti 
olan Yüce Yargıtaya, mensup olma şerefiyle, 
onun emekli ve nâçiz bir mensubu sıfatiyle 
de Yargıtaya gösterdiğiniz hususî değer ne
deniyle şükranlarımı sunuyorum. 

Çok mütehassıs olduğum bugün, Yargıtay 
Kanunu tasarısıaun Senatodan çıkması halin
de de Yüce ulusumuza ve onun adalet müesse

selerinin zirvesinde bulunan Yargıtayımıza da 
hayırlı olmasını temenni eder, tekrar saygı
larımın kabulünü istirham ederim efendini. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yargıtay kanunu tasarısı açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletveki
li var mı .. Lütfen acele edelim efendim.. 

4. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci madde
sinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (5/512) (8. Sayısı : 870 (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Dengiz tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlköğretim hizmetlerinin arzu edilen hızda 

gelişebilmesi için halkın yardımlarının biran ön
ce sağlanması maksadiyle hazırlanan ve gündemin 
61 nci sırasında bulunan «5 Ocak 1961 gün ve 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun de
ğişik 5 nci maddesinin uygulama süresinin 10 yıl 
uzatılmasına dair kanun tasarısının diğer bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon burada
lar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okun
maması kabul edilmiştir.; 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?. Yok. 

/Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi matlabiyle birlikte okutuyo
rum.. 

(1) 870 S. Bay ılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı ilköğretim ve I 
Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci mad
desinin uygulama süresinin on yıl uzatılmasına 

dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 5 Ocak İ M İ gün ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 Temmuz 
1962 gün ve 68 sayıhı Kanunla değişik geçici 
5 nci maddesinde yazılı uygulama süresi, biti
mi tarihinden itibaren on yıl uzatılmıştır. 
' BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
• Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
222 sayılı kanun tasarısının 1 nci maddesi 

ile değişen geçici 5 nci maddesinde yazılı uy
gulama süresi, 1973 yılından itibaren 15 yıl uza
tılmıştır, şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
iNevşeihir. 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ I 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efen- ] 
dim, bu planlanırken 10 yıl olarak plânlanmış
t ır ; o bakımdan mahal yoktur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Kısaca izah etmek üzere, buyurunuz efenT 

dim. I 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu müddet 
1971 de bitmiştir; iki yılı gitti, sekiz yıla ini
yor. Her zaman gelip burada kanunu temdit et- I 
mek kolay olmuyor. Bu 15 sene müddetle uza- I 
tılırsa iki senesi gidiyor 13 seneye iniyor. I 

Türk köylüsü, emeğiyle, sermayesiyle katı- I 
larak okullarımıza yardım ediyor. Bu madde
nin kalkınmasıyla, Bayındırlık Müdürlüğüne 
verilen işlerden, okullarımızın yapılması maa- I 
lesef hem gecikmiştir, hem de iki okul yapıla
caksa bir okul yapılmıştır. Bu bakımdan, bura
da 1973 yılı demekte büyük fayda vardır. Tür- I 
kiye^de daha ilkokul dâvasının 15 değil, 20 yıl
da halledileceği kanaatinde değilim. | 
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önergeme iltifat etmenizi istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet sayın 
Başer'in önergesine katılmadıklarını ifade etti
ler. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. 
KaJbul edilmemiştir efendim. 

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

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

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın millettvekili?.. Yok. 

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

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Bu su
retle tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — 5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ile Çorum, Milletvekili Kemal Demirer'in, 5. 1. 
1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 
Kanununım 78 nci maddesinin (b) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporlar. (1/752, 
2/689) (S. Sayısı: 871) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Orhan Dengiz tarafından verilmiş bir önerge 
vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vilâyetlere 1973 yılı Bütçesinden tahsis edil

miş olan ödeneğin, personel giderleri için har
canmasını önlemek ve bir an önce yatırıma dö
nüştürülmesini sağlamak maksadıyla hazırla
nan ve gündemin 63 ncü sırasında bulunan 

(T) 871 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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«5. 1. .1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eği-
-tim Kanununun 78. maddesinin (h) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Gündemimizin 871 sırasında 
kayıtlı 5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (ıb) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarı-
sınınm, bütün işlere takdimen ve öncelikle gö
rüşülmesi hususu Millî Eğitim Bakanı sayın 
Dengiz tarafından talep olunmaktadır. Bu hu-
ısusu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar.. Kabu] etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kaibul buyuranlar.. Okunmamasını kabul 
edenler.. Okunmaması hususu Genel Kurulca 
kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Sayın Nuri Çelikyazıcıoğlu, buyu
runuz efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
1961 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmiş bir 
kanundur. Bu Kanunun birçok maddeleri eski
miş, 78 nci maddesi de özellikle uygulamada 
çok aksamıştır. Bu maddeye göre, Genel Büt
çeden ayırılan okul yapımı için ile gönderi
len paranın % 30'u özel idarelere sosyal hiz
metler için veriliyor, % 9'u da personel hizmet
leri için harcanıyordu. Uygulamada görülmüş 
ki, % 9'un çok üstüne harcamalar çıkıyor. Bu 
amaçla Hükümet ve bâzı milletvekili arkadaş
larımız, bu Kanunun bu maddesinin değiştiril
mesini önermişlerdir. Çok yerinde bir iş yapıl
mıştır. 

'Sayın arkadaşlar, burada Gelir Bütçesini. 
eleştirdiğimiz zaman bendeniz kürsüden söyle
dim; özel idarelerin durumu çok kötüdür. Tür
kiye'de 10 il hariç, öbür bütün özel idareler 
personel masraflarını bile karşılayamıyorlar. 
Altı aydır maaş alamıyan özel idare memurla

rı, müstahdemleri ve ücretli personeli vardır. 
Bir yılbaşı geçmiştir, iki dinî bayram geçmiştir 
bir Ulusal Egemenlik Bayramı geçmiştir. Bun
ların çohıkları çocukları vardır; halen aylık 
alamamışlardır. Çok acı bir gerçektir. Bu ba
kımdan Kanunun bir an önce Meclisten geçme
si ve kanunlaşması en büyük temennimizdir. 
sözlerimi onun için uzatmıyacağım. 

Yalnız bir noktayı sözlerime eklemek isti
yorum. Sayın arkadaşlar, tasarıda, «ancak»'tan 
sonra, «İlkokullarda çalışan İlköğretim Mü
dürlüklerinde çalışacak yardımcı ve genel hiz
met sınıfına dahil personelin aylıkları Genel 
Bütçeden ödenir.» diyor. Buna yapı işlerinde 
çalışan teknik personelin de dahil olması ge
rekir. Ayrıca, halk eğitimi hizmetlerinde çalı
şan kişilerin de dahil olması gerekir; bunlar da 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. 

Şimdi, bu amaçla bir önerge de sunmuş bu
lunuyorum. Zamanı almamak için burada öner
gemin üzerinde konuşmayacağım. Millî Eğitim. 
Bakanlığının özel idare memurları için yap
mış olduğu bu girişimin öbür kamu kesimle
rinde, öbür bakanlıklarca da yapılmasını, Ba
yındırlık Bakanlığının da, Köy İşleri Bakanlı
ğının da buna paralel tasarılar ve teklifler ge
tirip en kısa zamanda kendi personelini özel 
idare bütçesinden Genel Bütçeye geçirmelerini 
diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde sayın Başer, bu
yurun. 

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

Hükümet tasarısı isabetli bir durumda gön
derilmiştir. Şunu ifade etmek isterim ki; bu
gün Nevşehir'den aldığım bir mektupta, okul 
yapımları için 900 bin lira gönderilmiştir. Bu 
900 bin lira içerisinde hademe maaşları, yaka
cak, ısıtacak, diğer tamirler de vardır. Bütün 
vilâyetlere bu yıl çok noksan para gönderildiği 
için okul binalarının yapılması imkânsız hale 
gelmiştir. Fakat, bu tasarıda, sosyal hizmetler 
tamamen çıkarıldığı için hiç değilse gönderilen 
paraların bir kısmı okul yapımına aktarılacak
tır. Arkadaşlarımızın da belirttiği gibi özel ida
relerden medet ummak beyhudedir. Son çıkan 
Emlâk Vergisi Kanunu ile vergilerin tahsili 
doğrudan doğruya Maliye'ye bırakılmıştır. % 
20'sini maliye alıyor, % 35 özel idarelere, % 45 
'i de belediyelere gitmektedir. 
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Bu bakımdan, hiç olmazsa ilkokullar için vilâ
yetlere gönderilecek tahsisatın artırılmasında 
ıbüyük faydalar vardır. Bugün herkes bu du
rumdan şikâyetçidirler. Bu kanun da çıktığı 
zaman bir ferahlık yaratacağı kanaatindeyiz. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş

mek isteyen sayın milletvekili?. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmi-
yenler.. Kaibul edilmiştir. 

5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nei maddesinin (>b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 5. 1. 1961 tarih v e 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nc'i mad
desinin (ib) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 78. — b) Küçük onarımlar, okul
ların genel giderleri, yoksul öğrencilere para
sız olarak verilecek okul kitapları ve ders araç
larının bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek ek
siklerinin giderilmesi, esaslı hastalıkların teda
visi, bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, 
sağlık memuru ve hemşireleri, yapı işlerinde 
çalıştırılacak teknik elemanlarla, pansiyonlu 
ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıf
ların masrafları gibi her türlü giderlerine har
canır. 

Ancak, ilçe İlköğretim müdürlüklerinde ve 
ilkokullarda çalıştırılacak genel ve yardımcı 
hizmetler sınıfına dahil personelin aylıkları ge
nel bütçeden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Yok. 

Madde ile ilgili önergeler vardır; okutuyo
rum. 

'Sayın Sabri Yahşi ve sayın Kemal Kaya ta
rafından verilen önerge hem anamaddeyi, hem 
de yürürlük ve yürütme maddesini ilgilendir
diği cihetle yalnız anamadde ile ilgili kısmı 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanununun 78 nei maddesinin (!b) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
önergemde belirttiğim şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Kars 
Saibri Yahşi Kemal Kaya 

5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nei maddesinin (4)) fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun tasarısı. 

Madde 1 — 5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 78 nei maddesi
nin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 78. —.(-b) Küçük onarımlar, okulla
rın genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız 
olarak verilecek okul kitapları ve ders levazıma-
mı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek nok
sanlarının telâfisi, esaslı hastalıklarının teda
visi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı 
kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü 
giderlerine sarf olunur. 

Ancak, İlköğretim Müdürlükleri, ilkokullar, 
İl Halk Eğitim Başkanlıkları ile İlçe Halk Eği
tim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve 
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve 
bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağ
lık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan tek
nik elemanların aylıkları ve her türlü özlük gi
derleri genel bütçeden ödenir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha. var, takdim 
ediyorum. 

jMillet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının (2. fıkrasında) Ancak kerimesin

den sonraki kısmın aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Ancak, ilce ilköğretim müdürlüklerinde, ilk
okullarda, halk eğitimi başkanlığı, merkez ve 
ilçe müdürlüklerinde görevli genel ve yardım
cı hizmetler sınıfına dahil personel ile bölge he
kimleri, sağlık memurları, hemşireler, yapı işle
rinde çalıştırılacak teknik personelin aylıkları 
genel bütçeden ödenir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Aynı mahiyettedir, birleştirilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, sayın Yahşi
nin önergesine katıldıklarını ifade ettiler. 

Sayın Yahşi'nin önergesini işleme koyuyo
rum. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — H ü k ü m e t i 

ADALET BAKANİ HAYRI MUMCUOĞLU 
(€. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz 

tefendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılıyor. Sayın Yahşi ve sayın Yazıeıoğlu'-
nun tevhid edilmiş olan önergelerini müştere
ken işleme koyuyorum. Kabul buyuranlar lüt
fen işaret etsinler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Kaya ve sayın Yahşi'nin 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Kars 

Sabri Yahşi Kemal Kaya 

Madde 2. — Bu kanun 1. 3. 1973 tarihin
de yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

3 ncü Maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği -

tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok.. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Kars 

Sabri Yahşi Kemal Kaya 

Madde 3. — Bu kanun Millî Eğitim ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (NİĞDE) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —Hükümet?. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. \ Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

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

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Tasa
rı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

6. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları 
(1/249) (S. Sayısı : 877) (I) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı sayın Or
han Dengiz tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yayınevlerinin sayısını her ilde çoğaltmak; 

3 yıldanberi 7 milyon çocuğa bedava verilen 
ders kitaplarının basımına devam etmek, Batı 
Almanya, Kıbrıs, Holanda ve Kerkük'te Türk 
çocuklarının okuyacakları kitapları satan ya-

(I): 877 S. Sayılı Basma yazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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yınevleri açmak maksadıyla hazırlanan ve 
gündemin 71. nci sırasında bulunan «Devlet 
Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 
2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 7380 sayılı Kanunun değişti
rilmesi hakkında, kanun tasarısının diğer 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Gündemimizin 877 S. Sayısın
da kayıtlı, Devlet Kitapları Mütedavil Serma
yesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayı
lı Kanununun değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesine mütedair olan sayın Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in önergesi Genel Kuru
la arz edilmiş bulunmaktadır. 

Bu önergeyi kabul buyuranlar lütfen işa
ret etsinler.. Kabul etmeyenler.. Bütün işlere 
takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
hususu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler.. Okunmaması hususu Genel Ku
rulca kararlaştırılmıştır. 

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

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

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

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Deiviet Kitapları Mütedavil Serauayesi haMan-
daki 2133 sayılı Kanunun 2 noi maddesine bir 
fıkra eklenmesine dlaiiir olan 7380 sayılı Kanunun 
1 noi maddesinin değiıştiırilmıesi ve geçici bir 

madde eklerumesiııe dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Kitapları Mütedavil 
iSermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi iaşağıda yazılı ol
duğu şeJkiılde değiştirilmiştir: 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin 
bir yıl içimdeki yayın faaliyeti bi)r bütün olarak 

I hesap edilir. Sermaye toplamı, 50 ('elli) mil
yon liraya baliğ oluncaya foadar her yıl sonun
da elde edilecek kârlar sermayeye eklenir. 
Bakanlar Kurulu lüzumu halinde bu mütedavil 
sermayeyi 99 (Daksandokuz) milyon liraya çı
karabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
listeyen sayın milletvekili?.. Yok... 

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

Geçici 1 nci maddeyi oikutuyoruım. 
Geçici madde 1. — Bu kanun hükmü Devlet 

Kitapları Mütedavil Sermayesinin 1968 malî 
yıılı başından itibaren devam edegelmekte olan 
muamelelerine de şâmlildir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci mıadde üzerinde 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok... 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
'isteyen ısıaym milletvekili?.. Yok... 

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

3 ncü 'maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

EğiHim bakanları yürütür. 

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

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

Kanunun tümü üzerinde görüşmek 'isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu suretle tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili! 
var mı, efendim?... Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 

7. — 13 .7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Ko-

I misyonu raporu (M. Meclisi : 1/592; C. Senato-
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su 1/148) (M. Meclisi S. Sayısı : 701, 701'e 1 
nci ek ve 701'e 2 nci ek; C. Sentosu S. Sayısı : 
219) (1) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri 
Mumeuoğlu tarafından verilmiş bir önergeyi 
okutuyorum efendim, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin ıbiir (defa görüşülecek işler kış

ımın da yer alan 701'e 2 nci ek sıra sayılı 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı daha 
önce Millet Meclisince görüşülüp kabul edilmiş 
ve Cumhuriyet Senatosundan bâzı değişikllikler-
le geri gelmiş bulunmaktadır. 

Tasarının gündemdeki sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hayri Mumeuoğlu 

Adalet Bakanı 
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri 

Mumeuoğlu, verdiği bir önerge ile 13 . 7 . 1965 
tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkında-
Iki Kanunda değişiklik yapılmasına dair, 701'e 
2 nci ek sıra sayıda kayıtlı, kanun tasarısının 
takdimen 'görüşülmesini istemektedir. Bu ta
sarı Cumhuriyet Senatosunca bâzı değişiklikle
re uğrayarak Meclisimize geri gelmiş ve bu 
değişikliklerin Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunca da benjimsenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırıl
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş oldu
ğu 4 ncü ^maddeyi okutuyorum. 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infa
zı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 

dalir (kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 2, 4, 

(1) 701 ve 701'e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zı 24 . 3 . 1973 tariMi 42 fici Birleşimin, 701'e 
2 nci ek sıra sayılı basmayazı bu tutanağın so
nuna ekUdir. 

5, 6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yeri
ne uygulanabilecek ceza ve tedbirler: 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar, suçlunun ikiciliğine sair hallerine ve 
suçun işılenmesindeki özelliklere göre mahkeme
ce; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 İlâ 
20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiy
le ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim ve

ya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen 

bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya mes
lek ve sanatı icradan men'e, 

5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir 
aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınma
sına, 

Çevrilebilir. 
Suç tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etme

miş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezalar yukarda bentlerde 
yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilür. 

Taksirli suçlardan 'dolayı hükmolunan hür
riyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail 
hakkında bu maddenin ilk fıkrasının (1) nu
maralı bendi hükmü uygulanabilir. 

Uygulamada asıl cezai, bu madde hükümleri
ne göre para cezasına veya tedbiri çevrilen hür
riyeti bağlayıcı cezadır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları birin
ci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde 
yazılı tedbirlerden birine çevrilmiş olanlardan 
tedbir hükümlerini Cumhuriyet Savcılığınca ya
pılan tebligata rağmen 30 gün içerisinde yerine 
getirmeyenler veya hüküm gereklerine aykırı 
hareket edenlerin tedbire çevrilmiş olan 'kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının, tedbir hü
kümlerine muhalefetlerinin derecesine göre kıs
men veya tamamen infazına veya infaz olun
mamasına hükmü veren mahkemece karar ve
rilir. 

Tedbire ilişlkin hükümlere muhalefet, halkla
rımda ikinci fıkra hükmü uygulanmış olanlar 
tarafından vukubuldulkta; tedbir, hükmü veren 
mahkemece birinci fıkrada yazılı esaslar daire
sinde para cezasına çevrilir. 
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Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çev
rilen para cezasını, hükümde taksit öngörül
müş ise taksit süreleri, aksi halde 5 nci mad
denin 8 nci fıkrasında yazılı süreler içerisinde 
ödemeyenlerin işbu cezaları mahkemece hüküm
de bir günlük hürriyeti bağlayıcı ceza ne mik
tar para cezasına karşılık tutulmuş ise aynı mik-
ıtar üzerinden hürriyeti bağlayıcı cezaya çevri
lir. 

Tedbir hükümlerinin yerine getirilmesi hü
kümlünün ihtiyarında almayan sebepler yüzün
den imkânsız hale gelmişse hükmü veren mah
kemece bu tedbir yerine başka bir tedbire hük-
ımolunur. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile 
askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 
4 numaralı bendi hükümleri de subaylar, as
kerî memurlar ve assubaylar hakkında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekilli?... Yok. 

4 ncü madde, Millet Meclisi Adalet Komis
yonu tarafından, Cumhuriyet Senatosunca 
vâki tadil şekli ile aynen benimsenmiş bulun
maktadır. Okunan 4 ncü maddenin Millet Mec
lisi Adaılet Komisyonunca benimsenmiş olması 
'hasebiyle benimsenip benimsenmemesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine ge

tirilmesi : 
Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı had

ler arasında tâyin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Haiznesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para ce
zalarının miktarı, suçlunun iktisadî durumu, 
aile sorumluluğu, meşgale ve mesleki, yaş ve 
sağlık durumu, cezanın sosyal etkisi ve uyar
ıma amacı gibi hussuiar gözönünde tutularak tes
pit edilir. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hük
medeceği para cezasının tâyin edeceği süreler
de ve belirli taksitlerle ödenmesine de karar ve-
rdbilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde 
ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tama
mının tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit inik- J 
t a n dörtten eksik olamaz. | 
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Bu ceza hükmünü bildiren ilâm ikesinleşin-
ce Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet 
Savcısı bir lay içinde para cezasını ödemesi için 
hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme eımri 
tebliğ eder. 

Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine 
belli süre içerisinde para cezasını ödemezse 
Cumhuriyet Savcısının kararı ile bir gün 10 li
ra sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara 
alınmaz, iancak 10 liradan aşağı hükmolunan 
para cezaları bir gün hapse çevrilir. Hakların
da Türk Ceza Kanununun 54 veya 55 nci mad
deleri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin 
para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilemez. 
Bu takdirde maddenin son fıkrası hükümleri 
uygulanır. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme 
ilâmında yazılı olmasa bile yukardaki hüküm 
Cumhuriyet Savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsilinde tak
sit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde 
para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün 
isteği üzerine geri kalan para cezasının birer 
aylık iki taksitte ödenmesine müsaaide olunur. 
İkinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü tak
sit müsaadesi hükümsüz kalır. 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 
nci fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra 
geri kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 
3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü 
maddesi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para ceza
sından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî 
idare, kamu iktisadî teşebbüsü ve sair kamu 
kurumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Ra
yice göre emsallerine ödenen ücret tutarından 
hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıl
dıktan sonra bakiyesi hükmolunan cezadan 
mahsebedilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tama-
mıyle karşılamamış olursa geri kalan paranın 
tahsili için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca ma
hallin ıen büyük mal memurluğuna verilir. Ve 
mal memurluğunca Âmme Alacaklarının Tahsi
li Usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisimizce kabul edil
miş bulunan metin, Cumhuriyet Senatosunca 
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tadilen kabul edilmiş bulunnıaktadır. Bu tadi
li Millet Meclisi Adalet Komisyonu benimsemiş 
bulunmaktadır. 

Benimseme hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Benimsemeyi kabul buyuranlar lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Cumhuriyet 
.'Senatosunca vâki olan tadil hususu Meclisimiz
ce 'benimsenmiş 'bulunmaktadır. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Cezaların ertelenmesi : 
Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para 

cezasından başka bir ceza aile mahkûm olmayan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya ha
fif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir 
yıla kadar hapis veya hafif hapis cezalarından 
biri ile mahkûm olur ve geçirilişteki haliyle ah
lâki temayüllerine göre cezasının ertelenmesi 
ilerde cürüm işlemıelkten çek'inmesine sebebola-
eağı hakkında mahkemece kanaat edinilirse, bu 
cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu hal
de ertelemenin sebebi hükümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş 
küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
ilki seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç se
neden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını 
ikmıal etmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış ihti
yarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
bir seneden, hapis veya hafif hapis cezası ilki 
seneden fazıla olmadığı hallerde de yukardaki 
fıkra hükümleri uygulanabilir. 

Bâzı suçlara ilişkin cezalar ile aslkerî suçlar 
ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelene
meyeceğine dair özel kanun hükümleri saklı
dır. 

BAŞKAN — Millet Meclisimizce kabul «di
len metin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca tadilen" kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu Cumhuriyet 
Senatosunca vâki olan tadili benimsemiş bulun-
ımaiktadır. 

Bu benimsemeyi oylarınıza arz edeceğim, 
Benimsemeyi kabul buyuranlar lütfen işaret 
etsinler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiş-
ftir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Müşahedeye tabi tutulma : 
Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına 

veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mah-
(kûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, 
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ahlâki eğilimlerini ve gönderilmesi gereken 
infaz kurumunu tespit için tüzükte gösterilen 
esaslar dairesinde müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede süresi 60 günü geçemez. 
Hükümlü, kişiliğine, sair haillerine, suçun 

işlemmesindeki özelliklere göre gerektiğinde mü
şahedeye tabi tutulmayabilir. 

İnfazı gereken cezaları 6 aydan aşağı olan
lar müşahedeye tabi tutulmazlar. 

Müşahede sonunda, müşahede merkezi hü
kümlüye ait dosyayı mütalâasıyle Bakanlığa 
gönderir. Müşahede sonucuna göre hükümlü
nün gönderlileceği infaz (kurumu Bakanlıkça 
tayin olunur. 

Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulmasına 
ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hü
kümler, askerî cezaevleri ve cezaları buralar
da infaz olunan hükümlüler hakkında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Okunan metin Millet Meclisi
mizce kabulünden sonra Cumhuriyet Senato
sunda müzakere edilmiş ve Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulu metni tadilen kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu tadil, Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsenme hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Benimsenmeyi kabul buyuranlar lütfen 
işaret etsinler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 noü maddeyi okutuyorum. 
İzin : 
Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları 

infaz edilmekte olanlardan : 
a) Hükümlülük süresinin 1/5'ini iyi hal ile 

geçirenlere anasının, babasının, eşinin, karde
şinin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan 
birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde ya
hut zarara mâruz kaldıkları büyük yangın, dep
rem, su baslkmı gibi âfetlerin vukuunda yol 
ıhariç bir günden 10 güne kadar, 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanilıanla, 
yarı açık infaz (kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan 
hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile ge
çirmiş olanlara ayrıca yol dâhil 72 saate ka
dar, 

e) İnfaz burumlarında hükümlülük süresi
nin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıveril-
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melerine 15 gün kalmış olan hükümlülere nor
mali bayata avdetlerini sağlayacak ve iş temin 
edebilecek imkânların verilmesi için çalışma 
ısaatleri içinde ve her seferinde yol dâhil 8 sa-
ıate kadar, 

Cumhuriyet Savcısının tasvübiyle mahfuzen 
veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar 
dâhilinde izin verilebilir. 

izlinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş 
sayılır. 

İzinden dönmeyen veya izin süresini geçi
ren hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanunu -
nıın 299 ve müteakip maddelerinde yazılı hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen metin, Cumhuriyet Senatosu 
G-enel Kurulunca, okunan metin şeklinde tadi-
len kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tadil keyfiyeti Adalet Komisyonumuz
ca aynen benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeeeğiim. Benimsenmeyi kabul 
-buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler.., Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 'arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun ge
çici 4 ncü maddesine aşağıda yazıılı fıkra eklen-
ımiştir: 

Ancıak; mahkemelerce hükmolunan para 
cezalarının tahsil usul ve şeklini gösteren özel 
kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Millet Meclisince kaibuıl edi
len metin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca tadülen kabul 'edilmiş bulunmaktadır. 
Adalet Komisyonumuz, bu tadil keyfiyetini 
aynen benimsemiş bulunmaiktadır. Benimsenip 
benimsenmemesi hususunu oylarınıza 'arz ede^ 
ceğim. Benimsenmeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul edrlmişitir. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmış bulunmakta
dır. 

8. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'ın affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (8. Sayılı : 839) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsü 
tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan 839 S. Sayılı Faruk oğlu 
1950 doğumlu Mete Yatmaz'ın özel affı hakkın
da kanun tasarısının, önemine binaen ve bü
tün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
İsmail Hakkı Aiıaca 

BAŞKAN — Sayın Adalet Komisyonu Söz
cüsü İsmail Hakkı Alacıa'nın okunan önergesi 
ile gündemimizin 839 sıra sayısında kayıtlı Fa
ruk oğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz'ın affı 
hakkındaki kanun tasarısının bütün işlere tak
dimen ve öncelikle görüşülmesi hususu talep 
edilmektedir. 

Gündemimizde esas itibariyle iki >af tasarısı 
vardır. Bunların ikisini de aynı anda teklif 
etmiş bulunmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporları okutuyorum; 
(Dilekçe Karama Komisyonunun raporu 

okundu.) 
BAŞKAN — Adalet Komisyonunun raporu

nu okutuyorum. ; 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Her iki Komisyon raporu Ge

nel Kurula arz edilmiş bulunmaktadır. Tümü 
üzerinde görüşmek isteyen sayın milletvekili? 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul 
denler 'lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi hususu kabul edülme-
miştir. Bu suretle af teklifi reddedilmiş bulun
maktadır. 

(1) 839 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ehlidir. 
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9.'— Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir Ce-
did Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa Kapan-
cıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 Ura 30 kuruş 
ağır para cezasının özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/677) (S. Sa
yısı : 838) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı ye
rine Sayın İsmail Hakkı Alaca'nın bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan 838 S. Sayılı Ali Sipa-
hioğlu 1939 doğumlu Mustafa Kapancıoğlu'nun 
özel affına dair kanun tasarısının önemine bina
en 've bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
yerine 
Kars 

İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Gündemimizin 838 S. Sayısında 
kayıtlı Ali Suphioğlu 1939 doğumlu Mustafa 
Kapancıoğlu'nun özel affına dair kanun tasarı-

(1) 838 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

sının bütün işlere takdimen ve öncelikle görü
şülmesi hususu, Adalet Komisyonu Başkanınca 
talebolunmaktadır. Bütün işlere takdimen, ön
celikle ve ivedilikle görüşülmesi hususu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmemiştir. Gündemde kalmaktadır. 

Efendim, açık oy sonuçlarını arz ediyorum : 
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku

ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici madde 
eklenmesine ve bâzı madelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 161 sayın 
üye katılmış, 14.6 kabul, 12 ret, 3 çekinser oy ile 
yeterli sayı sağlanamamıştır.. Tekrar açık oyları
nıza arz edilecektir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylamasına- 168 sayın üye katıl
mış, 159 kabul, 6 ret, 3 çekinser oy ile yeterli saja 
sağlanamamıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

Genel Kurulumuzda çoğunluk bulunmadığı 
cihetle, Genel Kurulun ittihaz eıtmiş olduğu karar 
veçhile 7 Mayıs 1973 Pazartesi saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun bâzı maddebri-
nin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici madde eklenmeline ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyaıılar 

Acık üyelikler 

450 
161 
146 
12 

3 
275 

14 

(Çoğunluk yüktür.^ 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Hasan Dinç er 
AH ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasıım Küfrev* 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Palksüt 
$eraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma; 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESilR 
İbra.him Aytaç 
Öihat Bilgelhan 

[Kabul 
M. Şükrü Çavclaroğlu 
Kemal Erdeni 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğln 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğruil Mat 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyahoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topeubaşı 

DENtZLt 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR. 
Basan Değer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

edenler] 
ELAZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz ' 
S ey fi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdorn Ocwk 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 

A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Ali Naki Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Peyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
T alilsin Yılmaz öztuna 
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KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar-
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet TopaJoğlu 
Turgut Topaloğhı 
Alpaslan Tnirkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADTYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Şevflri Güler 

Abdülikadir özmen 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

Hamdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğhı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 

Güngör Hun 
SAMSUN 

Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Î-Vbit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk, V.) 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbuloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahn*et İhsan Bürincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül (I. Â.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Abidin İnan Gaydalı 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akısık 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 
İZMİR 

Coşkun Karagözoğlu 

KARS 

Turgut Art aç 
Kemal Okyay 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

\Oya katılmayanlar'] 

BOLU 
Memduh Ekşi 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ahmet Şenıer 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 
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BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen (t.) 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli (I.) 
Abdiillâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Saveı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhanın Ertem 
Cevat Savın 

ELÂZIĞ 
Sam'et Güldogan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Çinisi! 
Selçuk Erverdi 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
viğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

B. Sıtkı Karacaşehir 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Soyliemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen (î.) 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Resa 
Ali Yılmaz (!.)• 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (t)1 

Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
İsmail Arar (B.) (İ.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Dcrinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 

Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Osman özer 
ti hami Sancar 
A.kgün Silıivrili 
ismail Halkkı Teskine! 
Naime İkbal Tokgö?. 
A. Turgut Topalloğlu 
Necdet Uğur 
hebit Ynrd-nfflu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettün Asutay 
Şeref Ba!kşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Ş in asi Osm a 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoo'lu 
Veysi Kadıoğlu (I.) 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa. Doğan 
Veyis Koçulu (t.) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin (İ.) 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
(D 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler (t.) 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Sezai Ergun ' 
Mustafa Ku/bilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etiem Kılıçoglu 
Baha Müderrisoğhı 
Sadi Koçaş 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli (I.) 
İzzet Oktay (t. Â.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu (i.) 
Kasım Emre 
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ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasa-r 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran (1.) 

SİVAS 
Enver Akova (İ.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

[Açık üy 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Nedim Karâhalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alı'i Göldü 
Bahri Karakeçili 
VehK Melik 

elikler] 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir î. 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 14 

UŞAK 
Adil Turan 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğaı 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Tureut Niza m oğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
CaMt Karakaş 

»>•-« 
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1973 yılı Bütçe Kanununa ibağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılaması hakkında kanun tasa

rısına verilen oylarını sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
• 168 
: 159 
: 6 

3 
: 268 
: 14 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Rızıa Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali ihsan Ulubahşk 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin PaJksüt 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaı 

ANTALYA 
ömer Eken 
Fasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Ro-na 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mevlüt Yıılmaz 

BÎLEClK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kivin oğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalı oğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arşları Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Hasan Dîğer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet lam/et Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke < 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Kemal önder 
Ali Naikd Uner 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal ökyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagfrn 
Feyzüllah Çarıkçı 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sadi Koçjaş f 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemail Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 

C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmiıl Şahinoğûu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koral tam 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orham Öztrak: 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 

AMASYA 
Kâzım. Ulusoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâihattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Eımir Halil Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

[Reddedenler] 
NİĞDE 

Mevlüt' Ocaklı oğlu 
SİİRT 

Âdil Yaşa 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Oya katılmayanlar] 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ahmet Şener 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 

Sinan Bosna 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
t Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman • Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 
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BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen (1.) 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. Y.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahnıan Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli (1.) 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertemi 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu (1.) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İneioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söyleımez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettiıı Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzrnen (İ.) 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz (İ.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Aknmmeu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (İ.) 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B.) (İ.) 
Mehmet Ali Ay bar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
reııdelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün SiMvrili 
İsmail Hafekı Teflrinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Üllker 
Le'biit Yurdoğlu 

IZMlR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettiin Asutry 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Nadld Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi 0!sma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veys'i Kadıoğlu (İ.) 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Yeyis Koçulu (İ.) 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deniz 

•Sa'bri Keskin (İ.) 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
(t) 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler (1.) 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eıfoakan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
t Etem Kıüıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Ersoy ' 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
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MARDÎN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli (t.) 
İzzet Oktay (1A. ) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu (1.) 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baeri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlı 

Sami Kumbasar 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğiu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
iSelâhattin Oran (İ.) 

SİVAS 
Enver Akova(İ . ) 

Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem. Dikmen 
Cevat Küçük 

URFA 
M<chmet Aks oy 
Necati Aksoy 
Neemöttin Gevheri 
Mehmet Ali Göklü 

[Açık üyelikler] 
Ağn 1 
Aydın - 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
KUiizığ 2 
Hatay 1 

1 Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

• 

Yekûn 14 

Bahrd Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhar. Dengiz 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail .Hakkı Akdoğan 
Abdullah B'aştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

\^&<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

103 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1 9 7 3 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanmdaki açık üyelik

lere seçim. 
ıB - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
• X I . — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/829; C. Senatosu : 1/194) (M. Mecli
si S. Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1973) 

X 2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. İhı Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5; 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 

ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 aci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 4. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş, ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lam'ın, İçişleri Bakanlığı Mertkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle-
ri : 10 . 7 . 1972 v e l . 2 . 1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eJk ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde et
lenmesi haMunda kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 

Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196.) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 



15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 19.71, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir' fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e .1. nci ek ve 370'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 2 7 . 1 2 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 neı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci nıaddesindeki hü
kümlerin ihlâline sdbebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, AzimıeMen 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adaleft Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı ZeKha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'ın özel affına dair kanun tasarısı ve Ada-
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let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 , 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas, Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 noi ek) 
(Dağıtana tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Ösmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (iS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçdne'ndn, Toptancı halleri kanun 
teJkliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı

lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydm Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtla Ali Osmaın-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çiarptırıknası hak
kında Başıbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
B:a§kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yona! raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci eik 
ve 78'e 2 ncd ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
199;6'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1OT1 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 13. .7 .1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı hakkımdaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair İkanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı teskeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : l/59'2; C. Senato
su 1/148) (M. Meclisi S. Sayısı : 701, 701'e 1 nci 
ek ve 701'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 219) 
(Dağıtma ta rMer i : 211 . 6 . 1972, 9 . 1 .19713 ve 
14 . 4 .1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 



bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 

2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayüı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı -. 707) (Da
ğıtma tarihi : 30. 6.1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seyddbeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 ne-î maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ite 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 
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i l . — Kaınu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 -numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, G-ümrük Muhafaza ve muamele sınıf) 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına," Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kânun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 .1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362 ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 .12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tar^h ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Malet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246; 

246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi-



yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek- I 
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma tâ
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fıazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KınMiareM Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesdnin Kuruluş ve I 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972). 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm- | 
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de I 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ- [ 
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile I 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ- [ 
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza- | 
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) I 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu itline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu- I 
marasmda nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' I 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' | 

in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 * 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 v e 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 neİ 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l 'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü. hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cozasma çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri •. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — istanbul ilinin 'Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 



35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'im ö'lüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi 'Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (:S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adaleıt komisyonları rapor
ları (1/245) (IS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (iS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi .-
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat ZâbM'eri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . I . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

44. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

45. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

46. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 47. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

48. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 49. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım Ine-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak-



kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 50. — 16.8.1961 tarihli .351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Damıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 51. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

52. — İzmir Milletvekili1 Şükrü Akkan'ın, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Eeşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

54. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

55. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
ikurulus ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

57. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakknuda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ho-
landa Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırana, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

59. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 »ayılı kanunum 5 mci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 806) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 60. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

61. __ 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nei mad
desinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/512) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1973) 

62. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1973) 

63. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

64. — İstanbul Esen'tepe Emeldi Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturanı Rahmi Kızı Pembe Fai-



ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna 'kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 65. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve* Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 2/G90) 
(S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1973) 

X 66. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Or'han Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 

»« ^ 1 

10 — 

Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osıma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 67. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4,1973) 

68. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1/249) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1973) 

1 ^ » • 

(Millet Meclisi 103 ncü Birleşim) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 701 e 2 nci ek 
1 3 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de

ğişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/592; C. Senatosu : 1/148) 

(Not : C. ^Senatosu İS. Sayısı : 219) 

Cumhuriyet Senatosu 
G-enel Sekreterliği 14 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1135, 1/148 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : !26 . !1 .. 1073 igün ve 6066 sayılı yazınız: 
13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 ısayüı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısınını, Millet Meclisince kabul olunan imetni, (Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kuru
lunun 13 . 12 , 1973 Üanühli |31 nci Birleşiminde değiştirilerek ve lişari oyla kaibul edilmiş, dosya 
ilişikte (gönderilmiştir. 

Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değiştirta malddefletr : MADDE 1, Madde 4, 
Madde 5, 
Madde 6, (Konulmuştur.) 
Madde 9, 
Madde 14, 
MADDE 3, 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 4 . 1973 

Esas No. : 1/592, (2/778,2/779) 
Karar No. : 80 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 7 . 1965 tariihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tatsansmın Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 13 . 2 . 1973 tarihli, 31 nci Birleşiminde değiştirülerek kabul edilmiş olmakla, 14.2.1973 
tarihinde tekrar Komisyonumuza havale olunmuş ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere edilmiştir. 



— 2 — 
647 sayılı Cezalarm infazı hakkındaki Kanunda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısının 

1 numaralı çerçeve maddesi içerisinde yer alan; 2, 18, 19 ncu madeleriyle, tasarının 2 nci mad
desi ve çerçeve madde niteliğimde 4 ncü maddesinde yer alan geçici 8 ve 9 ncu maddeleri ile ta
sarının 5 ve 6 ncı maddelerinin aynen kabul edildiği; Cumhuriyet Senatosunca 1 numaralı çerçeve 
maddeye dâhil 4, 5, 6, 9, 14 ncü maddelerle, tasarının 3 ncü maddesinde değişiklikler yapıldığı 
görülmüştür. 

ıSuçlunun bir otokonftrol içerisinde ıslahına imkân verilmesi ve ceza infaz kurumlarımızın bu
günkü durumları itibariyle, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarm çok: yönlü mahzurlarını gider
mek: amaciyle, suçlunun kişiliği, sair halleri ve suçun işlenmesindeki özelikler dikkate alınmak su
retiyle, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların 'mahkemece para cezasına veya uygun bir tedbire 
çevrilebiimesi imkânını getirmiş bulunan 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin, yedi yıla yakla
şan uygulamasında, Yargıltay «647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre tebdilen hükmolunan pa
ra cezası asıl cezadır» 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle verilen ceza sanık için te
kerrürde, tecilde, zamanaşımında ve diğer kanunî hususlarda nazara alınacak 
asıl cezadır», «647 sayılı Kanunla tebdilen verilen para cezası asıl cezadır, hükmün temyiz 
kabiliyeti yönümden bu ceza esais alınır» şeklinde içtihatlara varmış; Askerî Yargıtay Daireler Ku
rulu ise; «ihraç cezasının uygulanması bakımından 647 sayılı Kanunun tatbikinden önce hükme
dilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezanın, asıl ceza olduğu» görüşünü benimsemiştir. Ayrıca; 
Türk Ceza Kanununun 398 nci maddesine göre mahkûm edildiği hürriyeti bağlayıcı cezası, 647 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre para cezasına çevrilmiş olan hükümlüye, Türk Ceza Kanu
nunun 402 nci maddesinde yazılı «tertip olunacak ağır hapis veya hapis cezası müddetine müsavi 
olarak, failin cürme vasıta kıldığı meslek vç sanatın tatilini mucip olur» hükmünün uygulanması
nın gerekip gerekmiyeceği hususunda, Yargıtay 2 nci ve 4 ncü Ceza Daireleri arasında içtihat far
kı bulunduğu, asıl ceza kavramının bu şekilde kabul edilmiş olmasının çeşitli memuriyet ve meslek 
statülerini düzenleyen kanunlar gereğince, statü mensupları hakkında yapılan disiplin kovuştur
malarında, aynı suçu işlemiş ve aynı miktar kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya hüküm giymiş 
olanlardan, cezaları, 647 sayılı Kanuna göre; para cezası veya tedbire çevrilmiş kimseler ile, hak
larında bu kanun uygulanmamış olanlara, değişik disiplin cezaları verilmesi suretiyle, ilgililerin 
hukukunun farklı şekilde etkilenmesi maddî hukuk ve usul hukuku alanında da kanun koyucu
nun maksadını aşan bir uygulamaya yol açtığı cihetle, Cumhuriyet Senatosunca 4 ncü madde 
metnine asıl cezasının ne olduğunu tespit eden ve yine hükümlünün ihtiyarında olmayan bir 
sebeple yerine getirilmesi imkânsız hale gelen tedbir yerine, mahkemece başka bir tedbire hük-
molunma ve ayrıca tedbir hükümlerini belli süre içerisinde yerine getirmeyen veya hüküm gerek
lerine aykırı hareket edenlerin, tedbire çevrilmiş olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının, 
tedbir hükümlerine muhalefetlerinin derecesine göre kısmen veya tamamen infazına veya infaz 
olunmamasına ilişkin hükmün, maddeye, tedbirin gayesine uygun bir esneklik getirmiş olduğu, yine 
maddenin 6 ve 7 nci fıkralarının da, maddede yapılmış olan değişikliklerin maksadına uygun düş
tüğü ; 

1 numaralı çerçeve maddeye dâhil para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesiyle alâ
kalı 5 nci maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişikliğin, 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasıyle ge
tirilen ve suç tarihinde henüz onsekiz yaşını ikmâl etmemiş olanların, mahkûm edildikleri kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezalarm para cezası veya tedbire çevrilmesini emredici hükmün tabiî bir neti
cesi bulunduğu; 

Cezaların ertelenmesine ilişkin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının üçüncü satırının sonuna konan 
(,) ile fıkra anlamının vuzuha kavuşturulduğu; 

Müşahedeye tabi tutulmaya ilişkin 9 ncu maddenin 5 nci fıkrasındaki «mütalâasıyle» kelimesin
de yapılan noktalama tashihinin; 

Millet Meclisi (;S. Sayısı : 7Ql'e 2 nci ek) 



izin nıatlabı altında sevk edilmiş bulunan 14 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki iznin, bir sıla 
izni olmayıp, açık infaz kurumlarında bulunan veya yarı açık infaz kurumunda olup da açık infaz 
kurumlarına geçmeye hak kazanan hükümlülere, ceza infaz kurumları içerisindeki iyi halleri, olumlu 
davranışları nedeniyle verilmiş bir mükâfat niteliğini taşımış olması nedeniyle, fıkra metnindeki 
«yol hariç»kaydmm «yol dâhil» şeklinde düzeltilmesi; 

Mahkemelerce hükmolunan para cezalarının tahsil usul ve şeklini gösteren özel kanun hüküm
lerinin saklı tutulması amaeıyle sevk edildiği anlaşılan, tasarının 3 ncü maddesinde ki «tazmini 
nitelikteki» ibarelerinin metinden çıkarılmasının; uygun bulunduğu kanaatine varılmış ve bu iti
barla da Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerin tamamı Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

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

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. H. Tekinel 

Kütahya 
F. Azminoğlu 

İmzada bulunamadı 

İçel 
M. Artkan 

Çorum 
İ. Tombuş 

Sözcü 
Sinop 

H. Biçer 

Mardin 
E. K. Aybar 

Hatay 
T. Köseoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
K. İmer 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kırklareli 
M. Atagün 

Kars 
/. H. Alaca 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
T. Koraltan 

Millet Meclisi ,(,S. Sayısı : 701'e 2 nci ek) 
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MÎLLET MECLtStNtN KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1965 tarihli [ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kamunda değişiklik yapümasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infau hakkındaki Kanunun 2, 4, 6, 
6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerme uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair hallerine 
ve suçun işlenmesindekL özelliklere göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiyle 
ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve 

sanatı icradan men'e, 
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmolunabilir. 
Ancak; haklarında T. C. K. nun 54 veya 55 nci maddeleri uygulanmış buliunanlaruı kısa 

süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları yerime ımalhkemece yukanlki bentüertdo yazılı ceza ve ıtedbir-
lerdenı birine hükmoMnıur. 

Taksirli suçlardan dolayı hükmıolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hakkında 
bu maddenin îlk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını kanunda öngörülen (süre içerisinde ödemeyen
ler ile birinci fıkranın 2, S, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı tedbirleri Cumhuriyet savcılığınca 
yapılan tebligata rağmen 30 gün içerisinde yerine getirmiyeıniler veya hüküm (gereklerine aykırı ha
reket edenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynen yerine getirilmesine mahkemece karar veri
lir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlan ve birinci fıkranın 3 ve 4 nu
maralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tespiti \ve 'yerine getirilmesi : 

Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para cezalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, aile 
sorumluluğu, meşgale ve mesleği, yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı 
gibi hususlar gözönünde tutularak tespit edilir. 

Millet Meclisi (IS. Sayısı : 701'e 2 nci ek) 
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C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 2, 4, 5, 
6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, suçlunun kişiliğine sair hallerine ve suçun 
işenmesindeki özelliklere göre mahkemece; |H$3&-< 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lir a, hafif cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiyle 
ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve 

sanatı icradan men'e, 
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Çevrilebilir. 
Suç tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etmemiş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli hürri

yeti bağlayıcı cezalar yukarıdaki bentlerde yazılıceza veya tedbirlerden birine çevrilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hakkında 

bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 
Uygulamada asıl ceza, bu madde hükümlerine göre para cezasına veya tedbiri çevrilen hürri

yeti bağlayıcı cezadır. 
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı 

tedbirlerden birine çevrilmiş olanlardan tedbir hükümlerini Cumhuriyet Savcılığınca yapılan 
tebligata rağmen 30 gün içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm gereklerine aykırı hareket 
edenlerin tedbire çevrilmiş olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların, tedbir hükümlerime 
muhalefetlerinin derecesine göre kısmen veya tamamen infazına veya infaz olunmamasına hükmü 
veren mahkemece karar verilir. 

Tedbire ilişkin hükümlere muhalefet, haklarında ikinci fıkra hükmü uygulanmış olanlar tara
fından vukubuldukta; tedbir, hükmü veren mahkemece birinci fıkrada yazılı esaslar dairesinde 
para cezasına çevrilir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcsı cezadan çevrilen para cezasını, hükümde taksit öngörülmüş ise 
taksit süreleri, aksi halde 5 nci maddenin 8 nci fıkrasında yazık süreler içerisinde ödemeyenlerin 
işbu cezalan mahkemece hükümde bir günlük hürriyeti bağlayıcı ceza ne miktar para cezasına kar
şılık tutulmuş ise aynı miktar üzerinden hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilir. 

Tedbir hükümlerinin yerine getirilmesi hükümlünün ihtiyarında olmayan sebepler yüzünden im
kânsız hale gelmişse hükmü veren mahkemece bu tedbir yerine başka bir tedbire hükmolunur. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlan ve birinci fıkranın 3 ve 4 
numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi : 

Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgarî ve azamî hadleri gösteren para cezalarının miktan suçlunun iktisadî durumu, aile so
rumluluğu, meşgale ve mesleki, yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi 
hususlar gözönünde tutularak tespit edilir. 

Millet Meclisi (IS. Sayısı : 701'e 2 nei ek) 
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(ıM. Meclisinin ikabul 'ettiği «netlin) : 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği sürelerde ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı üçten 'eksik olamaz. 
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet savcılığına verilir. Cumhuriyet sav

cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir öd«me emri tebliğ 
eder. 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde para cezasını ödemezse Cumhuri
yet savcısının kararı ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz, Ancak 
10 liradan aşağı hükmıolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olması bile yukardaki hüküm Cum
huriyet savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsiline taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ce
zasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur. İkinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır. 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri ka
lan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 nc'ü mad
desi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, Ka
mu iktisadî Teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre em
sallerine ödenen ücret tutarından hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra baki
yesi hükmolunan cezadan mahsubedilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamiyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili 
için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ve mal memur-
luğunca Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir, 

Cezaların ertelenmesi : 

Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan kim
se, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla kadar 
hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâkî (temayül
lerine göre cezasının ertelenmesi ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında mah
kemece kanaat edilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hü
kümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
iM seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını ikmal 
etmemiş olanlar ile 70 yaşma varmış ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası bir seneden 
hapis veya hafif hapis cezası iki seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki fikra hükümleri 
uygulanabilir. 

Bâzı suçlara ilişkin cezalar iflie askerî suçlar, disiplin (suçlarına ilişkin (cezaların tertelenemiyece-
ğine dair lözel kanun (hükümleri sakhdır. 
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(O. Senatosunun, kabul ettiği metin) 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği sürelerde ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde ödenme
mesi halinde geri kalan miktarın tamamının tah&ili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten eksik olamaz. 
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet Sav

cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içerisinde para cezasını ödemezse Cum
huriyet Savcısının kararı ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz, 
ancak 10 İradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında Türk Ceza 
Kanununun 54 veya 55 nci maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde maddenin 
son fıkrası hükümleri uygulanır. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında, yazılı olmasa bile yukardaki hüküm Cum
huriyet Savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ce
zasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur, ikinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır. 

Hükümlü, mahsup kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri ka
lan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü mad
desi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, 
kamu iktisadî teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre em
sallerine ödenen ücret tutarından hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra ba
kiyesi hükmolunan cezadan mahsubedilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamıyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili 
için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ve mal memurlu-
ğunca Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir. 

Cezaların ertelenmesi : 

Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan kim
se, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla ka
dar hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki haliyle ahlâkî tema
yüllerine göre cezasının ertelenmesi ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında 
mahkemece kanaat edilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi 
hükümde yazılır. 

Fiilin islendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını ikmal 
etmemiş olanlar ile 70 yaşma varmış ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası bir seneden, 
hapis veya hafif hapis cezası iki seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki fıkra hükümleri uy
gulanabilir. 

Bâzı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezalann erteleneme
yeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır. 
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(M. Meclisinin ıloabul 'ettiği matin) 

Müşahedeye tabi tutulma : 

Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya maMcûın 
olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, ahlâkî eğilimlerini ve gönderilmesi gereken infaz kura-
mıumı İtespit için tüzükte gösterilen esaslar ıdaire sinde müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede süresi 60 günü geçemez. 
Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun işlen meşindeki özelliklere göre gerektiğinde müşahe

deye tabi tutulmayabilir. 
infazı gereken cezalan 6 aydan aşağı olanlar müşahedeye tabi tutulmazlar. 
Müşahade sonunda, müşahade merkezi hükümlüye ait dosyayı mütalâasıyle Bakanlığa gönderir. 

Müşahade sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça tayin olunur. 
Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hüküm

ler, askerî cezaevleri (ve ©ezaları buralarda infaz olunan hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

îtin : 
Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz edilmekte olanlardan : 
a) Hükümlülük süresinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kardeşi

nin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde yahut za
rara mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi (afetlerin (vukuunda yol hariç bir 
günden 10 güne kadar, 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yan açık infaz kurumlarında olup da açık infaz 
kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçirmiş olan
lara layrıca yol Ihariç 72 ısaate Ikadar, 

c) înfaz kurumlarında hükümlülük süresinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla sahverilmelerine 
15 gün kalmış olan hükümlülere normal hayata avdetlerini sağlayacak ve dış temin edebilecek im
kânların verilmesi için çalışma saatleri içinde ve her seferinde yol hariç ı8 saate kadar, 

Cumhuriyet Savcısının tasvibiyle mahfuzen veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar dâ
hilinde izin verilebilir. 

İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır. 
İzinden dönmeyen veya İzin süresini geçiren hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 209 ve 

müteakip ımaddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun geçici 
4 ncü maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

Ancak; mahkemelerce hükmolunan tazmini nitelikteki para cezalarının tahsil usul ve şeklini 
gösteren özel kanun hükümleri saklıdır. 
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(O. Senatosunun kabul ettiği metin)1 

Müşahedeye tabi tutulma : 

Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, ahlaki eğilimlerini ve gönderilmesi gereken infaz kuru
munu tespit için tüzükte gösterilen esaslar dairesinde müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede süresi 60 günü geçemez. 
Hükümlü, kişiliğine, saJir hallerine, suçun istenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde müşa

hedeye tabi tutulmayabilir. 
infazı gereken cezaları 6 aydan aşağı olanlar müşahedeye tabi tutulmazlar. 
Müşahede sonunda, müşahede merkezi hükümlüye ait dosyayı mütalâasiyle Bakanlığa gönde

rir. Müşahede sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça tâyin olunur. 
Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hü-

Tcümler, askerî ceza evleri ve cezaları buralarda infaz olunan hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

İzin : 

Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz edilmekte olanlardan : 
a) Hükümlülük süresinin 1/5'ini iyi hal ile geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kardeşi

nin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde yahut za
rara mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda yol hariç bir 
günden 10 güne kadar, 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yarı açık infaz kurumlarında olup da açık infaz 
kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin yarısını iyi hâl ile geçirmiş olan
lara ayrıca yol dâhil 72 saate kadar, 

c) infaz kurumlarında hükümlülük süresinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine 
15 gün kalmış olan hükümlülere normal hayata avdetlerini sağlayacak ve iş temin edebilecek im
kânların verilmesi için çalışma saatleri içinde ve her seferinde yol dâhil 8 saate kadar, 

Cumhuriyet Savcısının tasvibiyle mahfuzen veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar 
dâhilinde izin verilebilir. 

İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır. 
İzinden dönmeyen veya izin süresini geçiren hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 299 

ve müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun geçici 
4 ncü maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir: 

Ancak; mahkemelerce hükmolunan para cezalarının tahsil usul ve şeklini gösteren özel kanun 
hükümleri saklıdır. 

Millet Meclisi (İS. Sayısı : 701'e 2 nci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVBtYELEKl 

13 . 7 . 1965 tarihli we 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki (Kanunda , değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE il. — 113 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı İHakkındaki Kanunun 2, 4P 
5, 6, ı9, 14, 18 ve 19 ncu (maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. >— Kesinleşmiştir. 

Madde 4. •— Cumhuriyet (Senatosunun 4 neü maddesi (benimsenmiştir. 

Madde 5. >— Cumhuriyet (Senatosunun 5 nci maddesi (benimsenmiştir. 

Madde 6. ı— ıCumhuriyet (Senatosunun 6 mcı maddesi ıbenimsenmiştir. 

Madde 9. — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu maddesi benimsenmiştir. 

Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunun 14 neü maddesi (benimsenmiştir. 

Madde 18. — Kesinleşmiştir. 

Madde 19. ı— Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı ıCezalarm (infazı 'Hakkındaki Kanuna aşağı
da yazılı ek taıadde jeklenımiştir: 

EK MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun 3 mcü maddesi Ibenimsenmiştir. 

MADDE 4. — 13 . 7 . 1905 tarihli ve 647 ısayılı Cezaların infazı 'Hakkındaki Kanuna geçicit 
8 ve 9 ncu maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 8. — Kesinleşmiştir. 

Geçici Madde 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 701 'e 2 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmazdın Affı hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /704) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 20 . 9 . 1972 

Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 7712/8520 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz Genel Kurulunun 7 . 7 . 1972 tarihli toplantısında Özel Affına karar verilen 
Faruk oğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz'a ait hazırlanan kanun tasarısı Genel Kurulda görüşül
mek üzere ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini isıayigıyüa rica 'etlerim. 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 

Ordu Senatörü 
Selâhaddin Acar 

GEREKÇE 

Farukoğlu 1950 doğumlu İstanbul Eminönü Beyazıt cilt 9 ve (20) hanede nüfusa kayıtlı Teğ
men Mıete Yatmaz, üste hakaret ve M'lî taarruz suçlarından Erzincan 3 ncü Ordu Kumandanlığı 
Askerî Mahkemtesinee neticeten 5 ay 5 gün hapis ceaasana çarpılmış Âe bu ceza dereeatltaaı geçip 
ike^inleşmiş ve infaz olunmuştur. 

Mete Yatmaz'm annesi tarafından vukubulan af talebi üzerine : Mahkûmiyete dair anılan mah
kemenin 1971/668 esas ve 1971/299 karar sayılı dosyasının celp ve tetkikinde : 

A) 18 . 7 . 1971 günü özel affı istenen Mete Yatmaz 2 arkadaşı ile birlikte Erzincan Ordu 
Evinde yemek yiyip içki içtikleri sırada ceketlerini çıkardıklarından dolayı arka ımasada sivil kı-
yafeitlai oturan Allbay Osman Beyiisoğlu lâulbıali bu davranışları sebebiyle ordu evi müdürüne kendi
lerimi şikâyet etmiştir. 

Ordu ıevi müdürü bunları çağırıp ceketlerini çıkarmamalarını (emretmiş ve her üç genç, de ceket
lerimi giymişlerdir. 

Bu kadarla yetkiimeyein Albay Osman Seyisoğlu Merkez Komutanlığına telefonla şikâyetçi ol
muştur. Affı istenen arkadaşları ile beraber hesabı ödeyip kalktıkları ve ordu >eviini terk etmek
te bulundukları sırada ımerikez komutanlığından yollanan jeepe sivil giyimli Albay Osman (Seyis
oğlu tarafından davet ledıilmiiş'lerdir. Affı istenen Teğmen Mete Yatmaz ve o sırada yanında bulunan 
arkadaşı Teğmen İbrahim Oğultürk ıme'rfcez komutanlığına getirilmişleridir. 

Affı istenen Teğmen Mete Yatmaz merkez komutanlığına geldikten sonra .merdivenlerdie düş
müş ve bilâhara da kusmaya başlamıştır. Merkez komutanlığında bir odaya alman affı istenen Me
te Yatmaz ı(Kimmiş bu albay beni buraya neden getirdi) diye yüksefk sesle konuştuğu ve bulun
duğu odanın kapısına vurduğu sırada, Merkez Komutanı olan Albay Celâl Karaşahin merkez 
Kumandanlığına gelmiş ve Mete Yatmaz'a hitaben (Bu hal sana yakışmıyor ham seni şikâyet ede
nin İkim olduğu da sıeni alâkadar «etmez) diye konuşması üzerine affı istenen '(Sizin ne ımalolduğu-
îiuzu bilirim) diyerek ımerkez kumandanına hakarette bulunmuştur. 

839 
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Teğmenin bu sözü üzerine Merkez Kumandanı olan Albay Celâl Karaşahin Teğmen Mete Ya t 
maz'm yanına giderek '(Şöyle bakalıtm ben ne îimişim) 'demesi üzerinle, 'affı istenen, Ajl!bay Celâl 
Karaşahin'«e bir defa vurmuş ve kendisi de yere düşimüş bu suretle de üste fiilî tecavüz suçunu 
ika etmiş bulunmaktadır. 

MabJkemiece hâdisenin ordu 'evinde cereyan eden ıkıısimı nazara alınmıaımışsıa da 'af diiılcğinlin mü
nakaşasında hâdisenin başından sonuna kadar nazara alınması yerinde görülmüştür. 

Affı istenen ordu evinde asayişi bozan ve ordu evinden çıkarılmasını gerektiren bir davranışı 
bulunmuş olsa idi Albay Osman iSıeyıisoğlu şikâyeti üzerine ordu evd müdürünün bu işe elkoyması 
ve gerekiyorsa keyfiyeti merkez komutanlığına bildirmesi lâzım gelirdi. 

Ordu evi müdürü affı istenene sadece ceketlerinizi çıkarmayınız 'demekle yetinmiş ve gençler
de ceketlerini giymişler ve ordu evini de terketmişlerdiir. 

Şu hale göre, affı istemenin imıerikeze götürülmesi lüzumsuz ve hâdiseye sebep teşkil eden bir-
davranış olarak; telâkki edilmiştir. 

Merkez Komutanı olan Albay Celâl Karaşahin dle düşmekte ve kusmakta bulunan affı iste
nen teğmenin içinde bulunduğu bu duruma uygun olarak teğmene hiçbir şey söylemıeyip şikâyetçi 
albayın şikâyetini tespit ettikten sonra, teğmenle görüşmeyi ertesi güne bırakmış olsa idi bu mü
essif hâdise zuhur etmeyecekti. 

Teğmen Mete Yatmaz'in suçluluğu yanında her iki albayın biraz daha anlayış ve hoşgörü içinde-
olmaları kendilerinden beklenmJiştir. 

Bu anlayış ve düşünce içinde affı istenenin hapis eczasını da çekmiş bulunmıasıı ela bilhassa naza
ra alınarak, 'cezanın neticelerinden bir genci 'kurtarmak atıfeti Komisyonumuz Genel Kurulunun 
7 . 7 . 1972 günlü toplantısında yerinde görülmüş ve af isteyenin cezası bütün kanunî neticele
riyle birlikte affedilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Ordu ISenatörü 
S. Acar 

Kâtip 
Kırklareli Senatörü 

A. Alkan 

Üye 
Giresun Milletvekili 

N. Erkmen 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Tokat Milletvekili Uşak Milletvekili 

/. H. Birler O. Dengiz 

Başkan vekili 
'Samsun Milletvelkiili 

N. Kale 

Kâtip 
İçel Milletvekili 

Ç. Yılmaz 

Üye 
Sivas Milletvekili 

Y. Z. Önder 

iS özeli 
Tabiî Üye 

M. Yurdakuler 

Üye 
Afyon K. Milletvekili 

A. 1. Ulubahşi 

Üye 
Tekirdağ Milletvekili 

Y. Alpaslan 

Üye 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 839) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/704 
Karar No: 70 

9.2. 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonu tarafından tetkik ve müzakere edilmek suretiyle, kanun tasarısı ha
line getirilen ve Başkanlığınızca 22 . 9 . 1972 tarihinde Komisyonumuza havale olunan, «Faruk 
oğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'm özel affına dair kanun tasarısı» tetkik ve müzakere olundu. 

Hâdisenin oluş şeklini ve dosya münderecatını nazara alan Komisyonumuz; esasen, cezası infaz 
edilmiş bulunan Mete Yatmaz'm özel affının uygun olacağına dair Dilekçe Karma Komisyonunca 
ileri sürülen gerekçeye katılmış, madde metnini, kanun tekniğine daiha uygun tarzda, yeniden tan
zim etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul Kars 

1. Hakkı Tekinel İsmail Hakkı Alaca 

içel 
Mazhar Arıkan 

Kırşehir 
Cevat Eroğlu 

Kâtip 
KuMarel 

Mehmet Atagün 

Sivas 
Tevfik Korıataı 

İmzialda buluniam'aldı 

Sinop 
Hilmi Biçer 

Manisa 
Hüîmi Okçu 

İmaada buluaıaün'adı 

Niğdö 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 839) 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
METNÎ 

Faruk oğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz'in 
Affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Erzincan 3 ncü Ordu Askerî 
Mahkemesinin 13 . 10 . 1971 gün ve 971/238 - 124 
sayılı (ilâmı ile üste haikarejt vie füliıli mü-e^sür suç
larından neticeten 5 ay 5 gün hapis cezasına 
hükümlü Faruk oğlu 1950 doğumlu İstanbul 
Bayazıt Eminönü cilt 9 hane 20'de nüfusa ka
yıtlı Teğmen Mete Yatmaz'in işbu cezası .bütün 
neticeleri ile birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü-
rürülüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Adalet bakanları yürütürler. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞ1ŞTİR1Ş1 

Faruk oğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'm 
özel Affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Daire
sinin 27 . 12 . 1971 tarih, 971/495 esas, 971/491 
karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzincan 3 ncü 
Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 
13 . 10 . 1971 tarih ve 971/238 - 124 sayılı ilâmı 
ile üste hakaret ve fiilen taarruz suçlarından 
Ask. C. K. mm 85/1 ve 91/1 maddeleri gereğince 
beş ay beş gün hapis cezasına mahkûm olan, 
Faruk oğlu, 1950 doğumlu, İstanbul Bayazıt 
Eminönü cilt 9, hane 20'de nüfusa kayıtlı, teğ
men Mete Yatmaz'm işbu cezası bütün hukukî 
neticeleri ile birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Adalet Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 839). 



Döpem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
değişik 5 nci maddesinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 

dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1 /512) 

T.C. 
Başbakanlık 4.8. 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayı : 71 -1246/10299 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ,arzı Bakanlar Kuru
lunca 2 . 8 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «5 Ocak 1961 gün; ve 222 sayılı ilköğretim ve eğitim 
kanununun değişik geçici 5 nci maddesinin uygulama Süresinin on yıl uzatılmasına dair ka
nun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 Temmuz 1962 gün ve 68 sayılı 
Kanunla değişik geçici 5 nci maddesinin uygulama süresinin uzatılması hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇE 
5 . 1 . 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve E ğitim Kanununun 75 nei maddesinde : 
«Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmetleri değerlendirmek, inşaatın ucuza mal 

edilmesi amacıyle; 
a) Yurttaşların isteyerek yapacakları taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç ve tuğla gibi aynî yar

dımlar, 
b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerine yapılacak maddî yardımlar, 'kabul ve değer

lendirilir. 
c) Emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk ve gençlerden gönüllü, 

olarak bedenen çalışacakların hizmetleri kabul edilir» denilmektedir. 
Aynı kanunun 78 nci maddesinde ilköğretim hizmetleri, yatırım ve sosyal hizmetler ol

mak üzere iki cepheli ele alınmış ve bunların birbirini tamamlayacak şekilde yürütülmesi öngö
rülmüştür. 

Okulsuz köylerin okula kavuşturulması; ge cici okul binalı köylere yeni okul binası yapıl
ması; harp okul binalarının yenilenmesi; nüfus artışı ve hareketlerinden ıek derslik veya yeni okul 
binaları yaptırılması, halli gerekli görülen ve devamlılık gösteren önemli konulardır. Bu 
işler yapıldığı sırada aynî ve nakdi yardımları n da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Problemlerin çözümü için zamandan kazanmak maksadıyle pratik yollar aranması, ge
çici de olsa bâzı tedbirler düşünülmesi gerekli görülmektedir. 

Yukarda belirtilen problemler 2490 sayılı Kanun ile 1050 sayılı Kanun çerçevesi içerisinde 
halledilmeye çalışıldığı takdirde büyük zaman k aybma sebebiyet vermektedir. 
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Ayrıca, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, ilkokul yapımında, tavan maliyetlerin aşılmaması* 

için emanet usulü uygulamasından ve halk katkısından geniş ölçüde yararlanılmasını âmirdir. 

ilerce yapılan çeşitli müracaatlarda, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 308 sayılı* 
Kanunla değiştirilen geçici 5 nei maddesinin tadiline dair 68 sayılı Kanunla getirilen istisnaî 
hükümler sayesinde; icra programının kolaylıkla yürütülerek, yapılan tesislerin zamanında öğ
retime açılma imkânlarının sağlandığı ve istenilen verimini alındığı belirtilmekte, bu kanunun* 
uygulama süresinin 10 yıl daha uzatılması İsrar la istenilmektedir. 

68 sayılı Kanunun uygulama süresi 1971 malî y lında sona ermiş bulunmaktadır. 

ilköğretim yatırım ve sosyal hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde zamandan kazanmak, halk 
katkılarından yararlanmak ve bu konudaki çalışmaları daha ucuz ve verimli kılmak maksadıyla 
6 . 7 . 1962 tarih ve 68 sayılı Kanunun uygulama süresinin on yıl daha uzatılmasını sağlamak 
maksadıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ek : 1. 6 Temmuz 1962 gün ve 68 sayılı Kanun metni 
2. 29 Mayıs 1961 gün ive 308 sayılı Kanun metni 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Mülî Eğitim Komisyonu 20 . 10 . 1971 

Esas No. : 1/512 
Karar No. : 34 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza te vdi buyurulan 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı ilk
öğretim ve Eğitim Kanununun ıdeğişik geçici 5 nci maddesinin uygulama süresinin 10 yıl uza
tılmasına dair kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakîere>-
edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde tasarı benimsenmiş ve maddeleriyle-
beraber aynen kabulüne karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzer^ Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
istanbul Amasya Tunceli 

Prof. Dr. M. Yardımcı S. Ay gün H. Yenipınar 

Adıyaman Çorum Gaziantep 
Z. Adıyaman K. DemÂrer M. Kılıç 

Niğde Konya 
İV. Kodamanoğlu Y. Öztuna 

Millet Meclisi ((S. 'Sayısı : (870) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/512 
Karar No. : 241 

2 . 1 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (5/Ocak/1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun değişik geçici 5 nci maddesinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına dair kanun 
tasarısı) ; Millî Eiğtim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı
da incelendi ve görüşüldü : 

Gerek 1924 ve gerekse 1961 Anayasalarımız ilköğrenimi parasız ve mecburî tutmuştur. 
Cumhuriyetin ilânından bu ayana devam eden ilköğretim seferberliği, her yıl ilgili Bakanlık 
bütçesine büyük miktarlarda ödenekler ayrılmasına rağmen arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. 
Bilindiği gibi bu hizmetlerin yerine getirile bilmesi, yetişkin öğretmen yanında, eğitim araç 
ve gereçlerine ihtiyaç gösterir. Kısa zamanda halletmek mecburiyeti ile karşı karşıya olduğumuz 
bu problemlerin, Devletin dar imkânları ile karşılanması mümkün olmamaktadır. Kalkınma 
plânları, ilköğretim hizmetlerinin hallinde; Devletin kıt imkânlarını da daha fazla zorlama
mak için, fert ve kurumların aynî ve nakdî yardımlarından faydalanmayı öngörmektedir. Esa
sen halkımız, eğitim ve öğretim müesseselerine yardımlarını severek yapmaktadır. İllerden ya
pılan çeşitli müracaatlarda, mezkûr kanunun uygulanması ile icra programlarının yürütülmesi, 
verimli ve başarılı bir çalışma ortamına girdiği belirtilmekte, bu kanunu uygulama süresinin 
10 yıl daha uzatılması istenmektedir. Kanunun uygulama süresi ise 1971 malî yılında sona 
ermiş durumdadır. İlköğretim hizmetlerinin gerçekleşmesinde, halkın her türlü yardımlarından 
faydalanmak, daha ucuz ve verimli uygulanmasını sağlamak gerekçesi ile hazırlanan 6 . 7 . 1962 
tarih ve 68 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 10 yıl daha uzatılması hakkındaki kanun tasarısı 
Komisyonumuzca da olumlu karşılanarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri ay nen kabul edilmiştir. 

Halkın katkısı olmaksızın, ilköğrenim hizmetlerinin arzu edilen hızdai gelişemeyeceği anla
şıldığından, tasarının biran önce kanunlaşmasında fayda olacağı gerekçesi ile Genel Kurulda' 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkanvekili 
Niğde 

İV. Çerezci 

Afyon Karahisar 
H. Hamamcıoğlu 

İsparta 
A. 1. Balım 

Manisa 
M. Ok 

İmzada bulunmadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

İçel 
C. Okyayuz 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Yozgat 
O. Sungur 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Eskişehir 
/ . Atığı 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Trabzon 
A. Şener 

Millet Meclisi •($. 'Sayısı : 870) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci maddesi
nin uygulama süresinin on yıl uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 gün v© 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 6 Temmuz 1962 
gün ve 68 sayılı Kanunla değişik geçici 5 nci maddesinde yazılı uygulama süresi, bitimi tari
hinden itibaren on yıl uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlett Bakanı 
•M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Maliye Bakanı' V. 
8. N. Ergin 

Duş Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Tarım Balkanı 
M. O. Dikmen 

Sanayi,ve Ticaret Bakanı 
A. ÇiUngiroğlu 

İtaıar ve İskân Bakamı 
8. BaMroğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. Orel 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

"ulaştırma Balkanı 
// . Arık 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
1. Topaloğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ayhan 

2 . 8 . 1971 
Devlet Bakanı 

B,a§lbakaın Yardımcısı 
A. Karaosmanoğlu 

.Ajdalet Bakamı 
î. Arar 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Bayındırlık Bakanı 
C. Kamkaş 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Çalışma Babanı 
A. Sav 

Tıiri&m ve Tanıtana Bakanı 
E. T. Akçal 

Onman Bakamı 
•S. înal 

Gençlik ve Spor Bakamı 
8. Ergun 

Küİttir Bıafaanı 
T. Hdkmn 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 870) 



Dönem : 3 Q 7 I 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 5 . 1 . 1961 tarih 
ye 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları (1 /752, 2 /689) 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/752) 

T.C. 
Başbakanlık 28 . 11 . 1972 

KanuTÜar ve Kararlar 
TetMJc Dairesi 

Buşkanhğı 
Sayı : 71 -1527/11938 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 21.11.1972 tarihinde kararlaştırılan «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Ka
nununun 78 nci Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 Sayılı İlköğretim vel Eğitim Kanununun 76 nci ımiaclidesinin (a) fıkrası 
gereğince, 1971 yılından itibaren Devlet Bütçesinin '% 2'si oranında ayrılan ödenekler valilikler 
•emrine gönderilmekte ve aynı kanun getreğinıce özel idare bütçesinden 'aynı maksat için ayrılan 
•ödeneklerle bir fasılda birleştirilmektedir. 

Söz konusu ödeneklerini % 70'd, ayni kanunun 78 nci maddesimin (ıa) fıkrasında yazılı «Köy, 
kasaba ve şehir ilköğretim, kurumlarının ve öğretmen evlerimin yapım, t'aJdil, esaslı onarım, her tür
lü ilk tesis ve olkul eşyası, ders aletleri ile arsa ve 'arazi istimlâkleri masraflarınla,» % 30'u ise 
ayna maddemin (b) fıkrasında sayılan «küçük onarımlar, okullarım genel giderleri, yoksul öğrenci
lere parasız olaraik verilecek okul (kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin giyecek, yiyecek 
noksanlarınım telâfisi, esaslı hastalıikların tedavisi, bu tkuruimlar için gerekli bölge doktorları, sağ
lık memur v'e hemşireleri, yapı işlerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla, ilçe ilköğretim müdür
lükleri bürolarında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul müstahdemlerinin ücretleriyle, pansi
yonlu ilkokullarını ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine 
sarf» olunması; kanunıun 81 nci maddesi ise, 77 nci maddesine göre ayrılan % 30 ödeneğin' ancak 



f/o 30'uıM.ın personel gidenlerine ayrılmasına âmir bulunmaktadır. Bu sebeple, ilköğretim gelirleri
nin! anicak 1% 9'unum personel giderlerine ayrılması 'gerekmektedir. 

Hal böyle iken, uygulama böyle olmamakta, kanun hükmü olan f/c 9'un çolk daha üstünde öde
mek personel giderlerine ayrılmaktadır. 

Son! diki yıllık uygulama şöyledir. 
1. — 1970 malî yılımda illere, 110 500 000 lira gönderilmiş ve ilköğretim müdürlükleri bürola

rında «alıştırılan ücretli personel ve okul müstahdemlerinin ücretlerine 68 382 168 lira harcanmış
tır. 

2. — 1971 malî yılında da illere, 273 975 000 lira gönderilmiş, bunun 129 777 552 lirası, ilköğ
retim müdürlüklerimde çalıştırılan; ücretli personele ve ıokuıl müstahdemlerinin ücretlerine öden
miştir. 

özet olarak, son iki yıl içinde illere gönderil en toplam 384 475 000 liradan, 198 165 690 lirası 
personel giderlerine ödenmiştir. Bu da yatırımların gerçekleşmesini büyük ölçüde aksatmıştır. 

Ayrıca, illerden alman yazılardan; özel idare gelirlerinin kendi personel giderlerine yetmediği 
içini sosyal hizmetler içıiln 'gönderileni ödeneğin takviye edilmesine imkân olmadığı ve yatırım ödıe-
meğinden personel giderlerine aktarılması zorunduluğu bulunduğu, hattâ, Millî Eğitim hizmetlerin
de çalışanı persıonıeıle 3 - 4 ay gibii bir süre ücret ödentemediği, gelecek malî yııldam ödemeğin gön
derilmesinin beklendiği anlaşılmaktadır. 

İkinlci Beş Yıllık Plânlın yıllık uygulamasını gösteren1 1972 İcra Plânı ile de «ilkokul yatırım
ları için verilen ödemeklerin tamamının yatırımda kullanılabilmesini sağlamak üzere, 222 siayılı Ka
nunda değişiklik yapılması» önerilmiştir. 

Yatırım ödemeğinin» plân hedeflerine uygun olarak harcanmasını ve plânda öngörülen derslik 
sayışınım tamamının yapılmasını sağlamak, personelim haklı sızlanmalarını önlemek üzere yaklaşık 
olarak sayıları 10 000 kadar oılan ilköğretim müdürlükleri bürolarımda çalıştırılan ve çalıştırılacak 
Oilao ücretli personel ve okul müstahdemlerinim (yardımcı hizmetler sınıfımda bulıiBianlaırııı) üc
retlerinin Genel Bütçeden ödenmesinde kesin zorunluluk vardır. 

Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Ka
nununun 78 noi maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/689) 

-Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlçe ilköğretim müdürlüklerinde çalıştırılacak ücretli personelin ve okul müstahdemlerinin üc
retlerinin genel bütçeden ödenmesi için 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretimi ve Eğitim Ka
nununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle rica ederim. 29 . 5 . 1972 

Çorum Milletvekili 
K. Denıirer 

GEREKÇE 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin (a) fıkrası5 

gereğince, 1971 yılından itibaren Devlet Bütçesinin % 2'si oranında ayrılan ödenelder valüikler 
emrime gönderilmekte ve aynı kanun gereğince özel idare 'bütçesinden aynı maksat için ayrılan* 
ödeneklerle bir fasılda birleştirilmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 871) 



Söz konusu ödeneklerin % 70'i aynı kanunun 78 nci maddesinin (a) fıkrasında yazılı «Köy, ka
saba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapım, tadil, esaslı, onarım ve her türlü 
ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleriyle arsa ve arazi istimlâkleri' masraflarına,» % 30'u ise aynı 
maddenin (Ib) fıkrasında sayılan «Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere 
parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek nok
sanlarının telâfisi, esaslı hastalıkların tedavisi, bu kurumlar içm gerekli bölge doktorları, sağlık me
mur ve hemşireleri, yapı işlerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla, ilce ilköğretim müdürlükleri büro
larında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul müstahdemlerinin ücretleriyle, pansiyonlu ilkokulla
rın ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf» olunması; ka
nunun 81 nci maddesi ise, 77 nci maddesine göre ayrılan % 30 ödeneğin ancak % 30'unun perso
nel giderlerine ayrılmasını âmir bulunmaktadır. Bu selbeple, ilköğretim gelirlerinin ancak % 9'unun 
personel giderlerine ayrılması gerekmektedir. 

Hal böyle iken, uygulama böyle olmamakta, kanun hükmü olan % 9'un çok daha üstünde öde
nek personel giderlerine ayrılmaktadır. 

Son iki yıllık uygulama şöyledir. 
1. 1970 malî yılında illere, 110 500 000 lira gönderilmiş ve ilköğretim müdürlükleri büroların

da çalıştırılan ücretli personel ve okul müstahdemlerinin ücretlerine 68 382 168 lira harcanmıştır. 

2. 1971 malî yılında da illere, 273 975 000 lira gönderilmiş, bunun 129 777 522 lirası, ilköğre
tim müdürlüklerinde çalıştırılan ücretli personele ve okul müstahdemlerinin ücretlerine ödenmiş
tir. 

özet olarak, son iki yıl içinde illere gönöderilen toplam 384 475 000 liradan, 198 165 690 lirası 
personel giderlerine ödenmiştir. Bunda yatırımların gerçekleşmesini büyük ölçüde aksatmıştır. 

Ayrıca, illerden alman yazılardan; özel idare gelirlerinin kendi personel giderlerine yetmediği 
için sosyal hizmetler için gönderilen ödeneğin takviye edilmesine imkân olmadığı ve yatırım ödene
ğinden personel giderlerine aktırılması zorunluluğu bulunduğu, hattâ, millî eğitim hizmetlerinde ça
lışan personele 3 - 4 ay gilbi bir süre ücret ödenmediği, gelecek malî yıldan ödeneğin gönderilmesinin 
beklendiği anlaşılmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın yıllık uygulamasını gösteren 1972 icra plânı ile de «İlkokul yatırımları 
için verilen ödeneklerin tamamının yatırımda kullanılabilmesini sağlamak üzere, 222 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması» önerilmiştir. 

Yatırım ödeneğinin plân hedeflerine uygun olarak harcanmasını ve plânda öngörülen derslik sa
yısının tamamının yapılmasını sağlamak, personelin haklı sızlanmalarını önlemek üzere» yaklaşık 
olarak sayıları 10 000 kadar olan ilköğretim müdürlükleri bürolarında çalıştırılan ve çalıştırılacak 
olan ücretli personel ve okul müstahdemlerinin (yardımcı hizmetler sınıfında bulunanların) ücret
lerinin genel bütçeden ödenmesinde kesin zorunluluk vardır. 

Millet Meclisi. (S. Sayısı : 871) 
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ÇORUM MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİRER'İN TEKLİFİ 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nei maddesinin (b) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitâm Kanununun 78 nei mad
desinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78-b) 
ilçe ilköğretim müdürlüklerinde çalıştırılacak ücretli personellin ve okul müstahdemlerinin üc-

relüeri genel bütçeden ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihüııde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Eğitim v© Maliye bakanlıkları yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/752 - 2/689 

Karar No. : 5 

27 .. 12 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi buyurulan, 5 . 1 . 1961 tarih ve 22 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 78 nei maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanunn ta-
sarısıyle aynı konuda olan Çorum Millet vekili Kemal Demirer'in kanun teklifi, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı Ikonuda olan tasarı ve teklifin tevhitten görüşülmesine müzakereye esas olarakta Hükü
met tasarısının incelenmesine karar verilmiştir! 

Tasarı gerekçesinde izah edilen hususlar komisyonumuzca benimsenmiş ve maddelerin tetkikin
de de tasarının aynen kabulüme komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Plân Komisyona tevdi ediimıefc üzere Yüksek ,Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Ankara 
M. Maden 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

Corum 
K. Demirer 

Konya 
S. Ergun 

Sözcü 
Uşak 

F. Uğrasızoğlu 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Bursa 
1. Öktem 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
E. Mat 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
8. Yahşi 

Konya 
T. Y. Öztuna 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 871) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 3 . 4 . 1973 
Esas No. : 1/752 - 2/689 

Karar No .: 242 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza, havale buyurulan (5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununum 78 nei maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair 'kanun tasarısı) ile, Corum 
Milletvekili Kemal Demirer'in aynı ımahiyetteki kanun teklifi, Mıillî Eğitilin Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin de kazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği üzere 222 sayılı Kanunun, İlköğretimin gelir, giderileni ve plânlama bölümünde, yer 
alan, 76 ncı maddede İlköğretime ait gelir kaynakları 'gösterilmiştir. Aynı maddemin (a) fıkra
sında her yıl Devlet gelirlerimin % o'ünden-az olmamak üzere Devlet Bütçesinden yapılacak yar
dımlar» denilmektedir. 77 nei maddede ise 76 ncı maddenin (a) fıkrasına atıfta bulunularak 
«Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel fasla gelecek yıllara geçici taahhütler ve mas
raflar karşılığı olarak ilk on sene (1.961 - 1971) Devlet gelirlerimin '% 3'umden ve ondan sonraki 
yıllarda ise % 2'sinden az olmamak üzere ödenek konulur.» denilmektedir. 

77 nei maddede İmi ödenek ve diğer gelirlerin % 70'imin münhasıran 78 nei maddemin (a) 
fıkrasında yazılı işlere, % 30'unun da .aynı maddemin (b) fıkrasında gösterilen ihtiyaçlara sarf 
(edileceği hükme bağlanmıştır. 

Gelirlerin % 70'i ile, 78 nei maddemin (a) fıkrasında gösterilen, «Köy, kasaba ve şehir ilköğ
retim kurumlarının ve öğretilmen evlerinin yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul 
eşyası, ders aletleri ile .arsa.ve arazi istimlâkleri masrafları» karşılanmaktadır. Geriye kakım 
% 30 ile 78 nei maddenin (b) fıkrasında belirtilen masraflar karşilan-m aktadır. Ancak, sözü edi
len fıkrada ilce İlköğretmıem Müdürlükleri bürolarında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul 
müstahdemleriııiıı ücretleri de yer .almaktadır. 

Kanunun 77 nei maddesine göre ayrılan <% 30 ödeneğin ancak % 9'unum personel giderlerine 
ayrılacağı öngörülmüşken, tatbikatta bu oranın üstüne çıkıldığı ayrıca tespit edilmiştir. 

Gerek Komisyonunuzda ki görüşmeler ve gerekse ilgililerin izahatları ışığında, sözü edilen 
sakıncaları gidermek ve çalıştırılacak genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ay
lıklarımın genel bütçeden ödenmesini sağlamak gayesi ile hazırlanan tasarı ve teklifin birlikte 
mütalâa .edilmesi ve görüşmelere tasarının esas alınması Komisyonumuzca uygun mütalâa edile
rek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunumun 78 nei maddesinin (b) fıkrasını değiştiren tasa
rımım 1 nei maddesi, yürürlük ve yürütme ile ilgili tasarının 2 nei ve 3 ncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen .maksatlar için vilâyetlere 1973 yılı Bütçesinden tahsis edilmiş olan ödene
ğim biram önce yatırıma dönüştürülmesimi sağlamak ve personel giderleri içim harcanmasını ön
lemek bakımından, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Niğde Ankara Çorum Afyon K. 

İV. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçubaşı H. Ilamamcıoğlu 
Aydın Eskişehir İsparta İçel 

M. Menteşe 1. Angı A. î. Balım C. Ok yay uz 
Manisa Niğde Trabzon Yozgat 
M. Ok II. A. Kavurmacıoğlu A. Şener C. Sungur 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5.1. 1961 tarikve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğittim Kanununun 78 nci madde
sinin (fo) fıkrası aşağıdaki şekilde deg^bbibndşlar. 

«Madde 78. — ib) Küçük onarimlar, o^Uaım genel ferleri , yoksul öğrencilere parasız ola
rak verilecek okul kitaplar^ ve ders ar^çlarp^n badeli, qğreji($leri!n yiyecek, giyecek eıkşikieriniın 
giderilmesi, esaslı JıaStalıkJarjn tedaviişd, jbu J^umJ&r için gerekli Ijölge doktorları, saflık me
muru ve Ihemşireleri, yapı işlerüiçl* ^ ^ J ı E ^ ? ^ tekpk elemanlarla, pansiyonlu ilkokulların ve 
tamamlayıcı kursların ve &!ınıftajı# m a ^ ^ 

Ancak, ilçe ilköğretim ınüdürl^ea^oide ve i|^Q^lJar4a çalıştırılacak genel ve yardımcı hizmet
ler sınıfına dahil personelin aylıkları genel £ütge#n ödenir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve MOillî $ğitilm Bakanları yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlcft Bakanı 
1. Öztrak 

. Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
2i*. Danışman 

Turizm, ve Tan. Bakanı 
. E. Y. Akçal 

Devlet Bakam 
D. Kitaplı 

Adalet Balkanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğîu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
A". Demir 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakan] 
T. Toker 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Millî 'Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
//. Özalp 

Sa. ve Tek. Bakanı 
31. Erez 

Koy İşleri Bakanı 
Ar. Sönmez 

21 . 11 . 1972 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Tarım Bakanı 
/. Karaöz 

En. ve Taib. Kay. Balkanı 
JV. Kodamanoğlu 

Orman Bakanı 
3. İnal 

Genglik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

•Şf t ! 
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Dönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları (1 /249) 

T.C. 
Başbakanlık 19.3.1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-835/2067 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

% i : 10 .. 2 . 1969 feurîh ve 71-835/898 sayıüı yazımız. 
Mîllî 'Eğitim 'Baikanılığnııca hazırdannan ve Türkiye Büyük Millet MecMme anlzı İBakaniar Ku-

Tîuffiumca 17 . 3 . 1970 taniMnde kararlaşltınlatt «Devlet Kitoapta, Mütedavil ISermayelsi İhakkında-
Td 2)133 Sayılı Kaaııünıan 2 tn«ii maddesine (bur fıkra ekHenlmesdinle dair 7380 sayılı lEaniumıuaı değ%tSrlL-
mıeisi 'hiakkında ikanım (fcas&rısı» îiilıe gerekçesi ilişâfk lollar'ak ısmulıııuşltur. 

Gıereğiniiın yapılmalsmı rica ederîim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

2133 sayılı Kanonla merkezli İsitambul'ıda olmalk üzere kurulan, Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi Müdürlüğü günden güne artan yayım faaliyetleri dol&yısıylie mlemîeket kültürüne daha 
faydalı olabilmesi için mevcut sermayesi 15 milyon liraya baliğ oluncaya kadar hor hesap döne
mimde elde edeceği kânların sermayeye eıklemmıesi 7380 sayılı Kanunla kabul edilmişti. 

7880 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26 . 11 . 1959 tarihlimden bu yama yayım faaliyetimi da
ha da hızlandırmış olan Mütedavil Sermaye Müdürlüğü çeşitli 'kitap yayımı yanı sıra ilk, orta, 
Üstelerimiz için çeşitli ders levhalarıyle bâzı haritaları bastırmak ve yaymak suretiyle okullarımı
zın basılı ders araçları ihtiyacını karşılamıştır. 

»Meımıleket kültürüne iolan hkmetlerimi aksatmadan yürütmeye devam eden Müteidavil Sermaye 
Müdürlüğü il ve ilçelerimizde Bakanlığımız .yayınlarını satmakla görevli 3790 bölgeli satıcısı 
ile Ankara, Afyon, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, İstanlbul, Van, Samsun, Komya, Sivas, 
Trabzon, Eskişehir, illerimizde mevcut 14 yayınevine ilâveten Ankara Kızılay, Edirne, Kayseri 
ve Çanakkale ilfljerilnlde olmak üzere yeniden 4 yayınevini dalha memleket aydınlarının Mzımietine 
(koymuştur. 

Bugün sermayesi 13 milyon liranın üstünde bulunan Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
Müdürlüğünün üzerine aldığı yayım hizmetlerini daha geniş ölçüde yurt sathına yayabilmesi, ye-
mliden bir kısım illerde açacağı yayıneVleriyle hızlı yayım programını gerçeıMeştirebilmesi için sıer-
ımayesi 30 milyona ulaşıncaya kadar her malî yılı somunda elde deceği kârlarını sermayeye ilâvesi 
bir zaruret haline gelmiştir. 

Bıu itibarla 7880 sayılı Kanunun değitirilmıesi zarurî ıgörülmüş ve Ibu kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 
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Millî Eğültlm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 18 . 5 .1970 

Esas No. : 1/249 
Karar No. : 35 

Yrökjselk Başklanlığa 

Başkanlığınız tarafından' Komisyonumuza tevdi edilen Devlet Kitapları Mütedavil Serimayesi 
haklkmldalki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesinle bir fıkra efelenmesine dair 7380 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi hakkımda kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda. 
görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sonumda, merkezi İstanlbul'da olan Devlet Kitapları Mü-
tedaıvil Sermayesi Müdürlüğü günden güne artan yayım faaliyetleri doılayısıyle memlelkıeit ikültürü-
ııo daıha faydalı .otlalbilmesi iejin. sermayesinin otuz milyon liraya yükseltilmesi Komisyonumuzca 
olumlu karşılanmıştır. 

Talsarı mıetniinin tetkikinde metin başlığının kamın tekniği bakımından iyi anlaşılmadığı ne>-
dJenıiyle yeniden 'kaleme alınması ve başlığa göre 1 nci mıaddeniın de düzeltilmesi uygun görülmüş
tür. 

Komisyonumuz Devlet Kitapları Mütedavil Sermaye Müdürlüğünün Maliye Bakanlığı ile 1968r 

den beri devam edefgeılen muamelelerinin de bu kanunun şümulüne alınmasını uygun bulduğun
dan, tasan metnine 'geçici bir madde ektenim esini kabul etmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri aynen geçmiştir. 
Plân Komisyonuna tevdii edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Balkan ve Bu Rapor için Sözcü 
istanbul Aımıasya . Afyon Kayseri 

Prof. Dr. M. Yardımcı Söz hakkım mahfuzdur / / . Hamamcıoğlu T. D. lAvşargil 
S. Aygün İmzada builuniaımıadı 

Kocaeli Konya Nevşehir 
S. Yahşi T. Y. Öztuna H. Baser 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/249 
Karar No. : 245 

Büfece Plân KomisyioTiu rapora 

14 . 4 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Devlet Kitapları Mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanunun 2 nei maddesine bir fıkra -eklenmesine dair 7380 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bu
lunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Devlet Kitapları Mütedavil iSermıayesi Müdürlüğü 2133 sayılı Kanunla, merkezi İstanbul'da 
olmak üzere kurulmuş olup her geçen gün artan faaliyet ve hizmetlerini, gereği gibi uygulayabil
mesi için, 2133 sayılı Kanunun 2 nei .maddesine 7380 sayılı Kanunla eklenen bir fıkra ile, müdür
lüğün her hesap dönemi sonunda elde edeceği kârlarını, mevcut sermayeye, miktarı 15 milyon li
raya ulaşıncaya kadar ilâvesi imkânı sağlanmış (bulunmaktadır. 

7380 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyetlerine hız veren Mütedavil Ser
maye Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarını satmakla görevli 3790 satıcıya belge vermiş, 
ayrıca çeşitli illerde mevcut 14 yayınevine ilâveten 4 yeni yayın evini daha hizmete sokmuştur. 
hizmetlerini daha da genişleterek yurdun her köşesine yaymak ve ulaştırmak arzu ve kararında 
olan Mütedavil Sermaye Müdürlüğünün sermayesi, 7380 sayılı Kanunla tanınan sınıra çok yak
laşmış durumdadır. Müdürlüğün hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmesi için 15 milyon lira
lık sınırın yükseltilmesi uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Fakat tasarı, Millî Eğitim Komis
yonunda görüşülürken metin başlığı, kanun tekniği bakımından daha iyi anlaşılabilmesi için ye
niden düzenlenmiş ve bir geçici madde eklenmesi nedeniyle, görüşmelere Millî Eğitim Komisyo
nunun tasarı üzerinde yaptığı değişiklik sonucu hazırlanan metin esas alınarak maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Verilen bir önerge ile tasarının birinci maddesi, Mütedavil Sermaye Müdürlüğünün memle
ket kültürüne olan büyük katkıları gözünün© alınarak tasarıda öngörülen 30 milyon liralık sınır 
ÖÖ milyon liraya yükseltilmiştir. Ayrıca lüzumu halinde bu miktar 99 milyon liraya kadar yükselt
meye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Madde, yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun geçici 1 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nei ve 3 neü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Edirne 
/ . Ertem 

İzmir 
K. Önder 

Bu rapor Sözcüsü 
Çorum 

A. Topçubafi 

Eskişehir 
S. öztürk 

Kayseri 
V. A. Özkan H. 

Yozgat 
C. Sungur 

Adana 
8. Kûıç 

İsparta 
A. 1. Balım 

Niğde 
A. Kavurmacıoğlu 

Bursa 
N. Atlı 

içel 
C. Okyayuz 

' Trabzon 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci madesine bir fık
ra eklenmesine dair 7380 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitap
ları Mütedavü Sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı Kanunum 2 
nci maddesime bir fıkra eklen
mesine dair 7380 sayılı Kanu
nun iaşağıda yazıllı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesinin bir yıl içindeki! 
yayın faaliyeti bir bütün ola
rak hesap edilir. Sermaye top
lamı 30 (otuz) ımilyon liraya 
liraya ulaşıncaya kadar her 
yıl sonunda elde edilecek kâr
lar sermayeye eklenir.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi-
•neır. 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİKİŞİ 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir 
fikra eklenmesine dair olan 7380 
sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve geçici 
bir madde eklenmesine dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitap
ları Mütedavil Sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 7380 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

«Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesinin her yıl içindeki 
yayın faaliyeti bir bütün ola
rak hesap edilir. Sermaye top
lamı 30 (otuz) milyon liraya 
uyaşmcaya kadar her yıl so
nunda elde edilecek kârlar ser
mayeye eklenir.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanun hükmü Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesinin 1968 
malî yılı başından itibaren de
vam edegeO/mıektie olan muame
lelerine de şâmildir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci ımaddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitap
ları Mütedavil Sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 7380 sayılı Kanu
nun 1 nci (maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

«Devlet Kitapları Mütedavil 
İSermayesinin bir yıl içindeki 
yayın faaliyeti bir bütün ola
rak hesap edilir. Sermaye top
lamı, 50 (elli) milyon liraya 
baliğ oluncaya kadar her yıl' 
sonunda elde edilecek kârlar 
sermayeye eklenir. Bakanlar 
Kurulu lüzumu halinde bu mü-
tedavill sermayeyi 99 (Doksan-
dokuz) milyon liraya çıkara
bilir.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî 
Eğitim Komisyonunun geçici 
1 nci maddesii aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasıarımm 2 
ncli maddesi aynen kabul edil-
ımliştir. 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim bakan
dan yürütür. 

17 . 3 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devüıetö Bakana 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Milî Eğiföiim Bakanı 
O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
8. O. Avcı 

Koy İşleri Bakanı 
T. Kapanlt 

— 5 — 
Milî Eğitim Komisyonunun 

değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil-
nîliştir. 

Dervilielt Bakanı 
R. Sezgin 

Adaletti Bakana 
Y. Z. Önder 

Dışişleri Bakanı . 
1. S. Çağlayangü 

Bayındnûık Bakanı 
T. Gülez 

Güım. ve Tekel Bakam 
A. t. Birineioğlu 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

Turizmi ve Tamftma Bakanı 
N. Cevheri 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edü-
mdştir. 

DevÜieltj Bakana 
H. Atabeyli 

Milî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

'Ticaret Bakanı 
0. Titrek 

Tarım Bakana 
1. Ertem 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Umar ve İskân Bakana 
H. Nakiboğlu 

Gençl'ükt ve iSpor Bakanı 
/. Sezgin 
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