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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — G E Ç E N TUTANAK ÖZETİ 282:283 

II. — GELEN KÂĞITLAR 283:284 
İLİ. — YOKLAMA 284 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 284 

A) Tezkereler ve Önergeler 284,299 
1. — Tedavi olmak amacıyla yurt dışına 

giden Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'ye 
Devlet Bakanı Mustafa Kiliç'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuma dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/577) 284 

2. — Görevle yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na İşletmeler Ba
kanı Kenan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/578) 284:285 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu ve 4 arkadaşının, 10/29 esas numaralı 
Meclis Araştırması önergesini geri aldıklarına 
dair önergesi. (4/214) 285 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu ve 3 arkadiaşının, 8/9 esas numaralı Ge
nel Görüşme önergesini geri aldıklarına dair 
önergesi. (4/215) 285 

Sayfa 
5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-

lu'nun, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Yasasının 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun teklifinin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/356, 4/216) 299:300 

6. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Sosyal Güvenlik işlem
lerinin birleştirilmesi hakkında Kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/473, 4/217) 300 

B) Çeşitli İşler 285 
1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve 

Bunlardan Mütevellit İdare Şahsi Haklarının 
Düşürülmesine dair Kanunun Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ikinci kez, bir da
ha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon raporları. (1/154) (S. Sayısı : 329) 285:299 

2. — Cumhurbaşkanınca ikinci defa geri 
gönderilen; 26 . 4 . 1976 tarihli ve 1982 nu
maralı, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka-
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Sayfa 
nurta beş geçici madde eklenmesine dair Ka
nunun, yayınlanması için tekrar Cumhurbaş
kanlığına gönderileceğine dair Başkanlık su
nuşu. 299 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 300 
1. — 335, 141'e 1 nci ek, 333 ve 143 S. 

Sayiih Kanun tasan ve tekliflerinin (I41'e 
1 nci ek »S. Sayılı tasarının 48 saat beklen
meksizin Gelen Kâğıtlardan gündeme alın
ması kaydıyla) gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler»! kısmının lilk sıralarında yer alması ve 
görüşülmelerine sunuşlardan sonra başlanıl
masına dair Danışma Kurulu önerisi. 300:301 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 301 
1. — Ankara Milletvekili Altaın Öymen 

ve 6 arkadaşının, 24 . 7 . 1950 tarihli, 5680 
sayılı Basın Kanununun 16 nci maddesinin 
(1) ve (2) numaralı bendlerinin değiştirilmesi
ne ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sadul-
lah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan Aras-
h'nın aynı konuda teklifi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (2/734, 2/731) (S. Sayısı : 335) 301:310 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 

Sayfa 
8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısına ilişkin 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/161, 2/121, 2/314, 2/5C2, 
2/511; C. Senatosu : 1/630) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 141'e 1 nci ek) 310:312 

3. — Adana Milletvekili Hasan Cer it ve 
3 arkadaşının, Bolu ilinin Mengen kazasının 
Pazarköy nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fat
ma'dan doğma 1939 doğumlu Dilaver Göç-
men'in cezasının affı hakkında kamun teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/718) (S. Sa
yısı : 333) 312 

VL — SORULAR VE CEVAPLAR 313 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 313 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Hali t 

Dağlı'nın, Adana Valisine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı 
cevabı. (7/477) 313 

2. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya' 
nın, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/486) 313:314 

» > • • - « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Altan Öymen, Meclis komis
yonlarının oluşmasında üyeliklerin partilere dağılma
sıyla ilgili olarak, 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, Sinop'taki 
olaylar hakkında ve 

Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu da, 
yurdumuzun umumi şartları muvacehesinde Güney-
doğu'nun mahrumiyetleri üzerinde gündem dışı birer 
konuşma yaptılar. 

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Ara
bistan'ın üst düzeydeki yöneticileriyle görüşmelerde 
bulunmak üzere bazı sayın üyelerin anılan ülkelere 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ile 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 
Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı (1/113) (S. Sayısı : 265) ka
bul edildi. 

Danışma Kurulunun : 

Gündemde bulunan 250'ye 1 nci ek S. Sayılı Ka
nun tasarısı ile 286, 287, 288 ve 291 S. Sayılı Kanun 
tekliflerinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının ilk 
sıralarında yer almasına ve bunların görüşmelerinin 
saat 19.00'dan önce bitmesi halinde başka bir konu
ya geçilmeden birleşimin ertelenmesine dair önerisi 
onaylandı. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve 
iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesi hakkın-
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da kanun tasarısı (1/160) (S. Sayısı : 250'ye 1 nci I 
ek) üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklere dair 5, 10 ve ek 2 nci maddeler hakkındaki 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun benimsemesi 
kabul ve 8 nci madde hakkındaki benimsememesi de 
reddolunarak bu maddelerin kesinleştiği; Ek 3 ncü 
maddedeki benimseme kararı ile reddedildiğinden, 
bu maddenin ve başlığın karma komisyona havale 
olunacağı açıklanarak, karma komisyonun 11 Millet 
Meclisi ve 11 Cumhuriyet Senatosundan olmak üze
re 22 üyeden kurulması kabul edildi. 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın. 1721 sayı
lı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 
(2/676) (S. Sayısı : 286) 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun 18 nci maddesine bir fık
ra, bu Kanuna geçici bir madde eklenmeline ve 120 
nci maddenin değiştirilmesine dair (2/692) (S. Sayı
sı : 287), I 

II. — GELEN 

18 . 4 . 1979 

Raporlar I 
1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar- I 

dan Mütevellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesi- I 
ne dair Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi ge- I 
reğince ikinci kez, bir daha görüşülmek üzere ge- I 
ri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi- I 
ne ilişkin Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve j 
Karma Komisyon raporları. (1/154) (M. Meclisi S. I 
Sayısı : 329; C. Senatosu S. Sayısı : 605) (Dağıtma I 
tarihi : 17 . 4 . 1979) (GÜNDEME) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Mad- I 
desinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hak- I 
kında Kanun Tasarısına ilişkin Cumhuriyet Senato- I 
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca I 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan I 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/161, 2/121, 
2/314, 2/502, 2/511; C. Senatosu : 1/630) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 141'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : I 
18 . 4 . 1979) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri I 
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay- I 

kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilâtı görevlilerine iliş- j 
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/516) I 
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Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 7.1.1932 
gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Da
ir Kanunun 28 nci maddesi ile aynı kanunu değiş
tiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ile değiştirilen 60 ncı maddesinin birinci fık
rasına bir (c) bendi eklenmesine dair (2/675) (S. Sa
yısı : 288) ve 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve 503 ncü maddesine iki fıkra eklen
mesine dair (2/677) (S. Sayısı : 291) kanun teklifleri 
de kabul olundu. 

18 Nisan 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.35'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Muslih Görentaş Recep Özel 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazaleı 

No. : 66 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

2. — İstanbul Milletvekili Numan Uzun'un, İs
tanbul Trafik Müdürünün görevden alınmasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/517) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bölü
cülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/518) 

4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihanıyla ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/519) 

5. — Budur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, TV'de 
yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/520) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya - Elmalı - Mursal köyünün kereste ve yakacak 
ihtiyacına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/521) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, işe alı
nan üç memura ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/522) 

8. — İzmir Milletvekili Aysel Uğural'ın, Hükü
metçe alınan ekonomik önlemlere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/523) 
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9. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, orman 
muhafaza memurlarının maaşlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/524) 

10 . — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, işçi 
kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. (7/525) 

11. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kas 

tamonu - Çatalzeytin ilçesi kaymakamı ile bazı me

murlara ilişkin İçişleri ve Milli Eğitim bakanların

dan yazıl; soru önergesi. (7/526) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazakı (Denizli), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimini çıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; burada bulunan arkadaşların mevcut ol
duklarını beyan etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri var; fakat gündemi

miz yüklü olduğu için, bugün gündem dışı söz vere

meyeceğim. 

Gündeme geçiyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE [EL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tedavi olmak amacıyla yurt dışına giden 
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'ye Devlet Bakanı 
Mustafa Kılıç'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/577) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmında, Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri vardır, ayrı ayrı okutup, bilgilerinize 
sunacağım: 

29 , 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tedavi olmak amacıyla 23 Mart 1979 tarihinde 
Londra'ya giden Bayındırlık Bakanı Şerafettin El-
çi'nin dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlığına Dev
let Bakanı Mustafa Kılıç'ın vekillik etmesinin, Baş

bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Koru tür k 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görevli yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'na İşletmeler Bakanı Kenan Bulut-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/578) 

12 . 4 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile 11.4.1979 tarihinde İsviçre'ye giden Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; 
M-aliye Bakanlığına İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Ke-

— 284 — 
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nan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 4 

arkadaşının, 10/29 esas numaralı Meclis Araştırması 
önergesini geri aldıklarına dair önergesi .(4/214) 

BAŞKAN — İki tane geri alma önergesi vardır, 
okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis gündeminin 3 ncü sırasında bulunan An

kara Milletvekili Mustafa Başoğlu'na ait 10/29 nu
maralı Meclis Araştırması önergesini geri alıyoruz. 

Gereğini arz eder» saygılar sunarız. 
Ankara Antalya 

Mustafa Başoğlu Kaya Çakmakçı 
Zonguldak Ankara 

Abdülmuttalip Güt İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığı için gündem
den çıkarılmıştır.; 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 3 
arkadaşının, 8/9 esas numaralı Genel Görüşme öner
gesini geri aldıklarına dair önergesi. (4/215) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 2 nci sırasında bulunan 8/9 numaralı 

Genel Görüşme önergemizi geri alıyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla.; 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Manisa 
Yahya Uslu 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığı için gün
demden çıkarılmıştır. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar
dan Mütevellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince 
ikinci kez, bir daha görüşülmek üzere geri gönderil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin Mil
let Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon raporları. (1/154) (S .Sayısı : 329) (1) 

BAŞKAN — Bazı Orman Suçlarının Affına ve 
Bunlardan Mütevellit İdare Şahsi Haklarının Düşü
rülmesine Dair Kanunun Anayasanın 93 ncü madde
si gereğince, ikinci kez, bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 
ilişkin Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon raporları. 329 Sıra Sayısıyla basılıp 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu raporlarla ilgili ola-

* 
rak, konunun, geçmişi çok eski tarihlere dayandığı 
için, bugüne kadar geçirdiği safhaları kısaca özetle
mek suretiyle sayın üyelere bir hatırlatmada buluna
cağım. 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mü
tevellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair 
1554 Numaralı Kanun 24 . 2 . 1972 tarihinde yayım
lanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı Anayasanın 93 ncü maddesine gö-

329 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

re bir daha görüşülmek üzere Kanunu geri gönder
miştir. 

Geri gönderilen 1542 Numaralı Kanun, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda yeniden görü
şülmüş ve değiştirilerek kabul edilen metin 1779 nu
maralı Kanun olarak yayımlanmak üzere Cumhur
başkanlığına 29 . 6 . 1973 tarihinde sunulmuştur. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı sözkonusu Kanunu bir 
daha görüşülmek üzere, ikinci defa Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri göndermiştir. 

Bunun üzerine Millet Meclisi Başkanlığı, Cum
hurbaşkanlığınca kanunların ikinci defa geri gönde
rilmesinin Anayasa muvacehesinde mümkün olup ol
madığı konusunda Danışma Kurulu ve Başkanlık 
Divanı ile istişarede bulunduktan sonra Anayasa Ko
misyonunun görüşünü istemiştir. Gerek Danışma 
Kurulu ve Başkanlık Divanında yapılan görüşmeler, 
gerekse Anayasa Komisyonunun görüşü, Cumhur
başkanlığının, bir daha görüşülmek üzere, kanunları 
ikinci defa geri gönderme yetkisinin bulunmadığı 
noktasında birleşmiştir. 

Bu görüşmelerle yapılan işlemler, 18 . 12 . 1974 
tarihli 19 ncu Birleşimde Genel Kurulun bilgisine 
sunulduktan sonra, Cumhuriyet Senatosunun da ko
nuya ilişkin görüşü sorulmuştur. Cumhuriyet Sena
tosunun da aynı görüşü bildirmesi üzerine, 30.1.1975 

— 285 
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tarihli 33 ncü Birleşiminde Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak suretiyle, 1779 numaralı Kanun, yayımlan
ması için Cumhurbaşkanlığına tekrar gönderilmiş
tir. 

Ancak Cumhurbaşkanlığı, Meclislerin Anayasa 
Komisyonlarının görüşleri üzerine, Başkanlığın ya
pacağı işlemler hakkında Genel Kurula sadece bilgi 
verildiği, oylanmak suretiyle konu hakkında onayla
rının alınmadığı gerekçesiyle sözkonusu Kanunu 
üçüncü defa Türkiye, Büyük Millet Meclisine geri 
göndermiştir. 

Bunun üzerine Anayasa Komisyonunun, Anaya
sa muvacehesinde Cumhurbaşkanlığının kanunları 
ikinci defa geri göndermesinin mümkün olmadığı 
yolundaki raporları, 212 Sıra Sayısıyla bastırıp, Ge
nel Kurulun 3 . 7 . 1975 tarihli 99 ncu Birleşiminde 
görüşülmüş ve oylanıp kabul edildikten sonra, aynı 
işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet Ko
misyonu, önoSki görüşlerinin aksine, Cumhurbaşka
nının aynen kabul edilmedikçe, kanunları bir daha 
görüşülmek üzere ikinci defa geri gönderebileceği 
yolunda karar vermiş ve Komisyonun bu raporu 605 
Sıra Sayısıyla bastırılıp Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 29 . 6 . 1976 tarihli 82 nci Birleşiminde 
görüşüldükten sonra oylanmış ve kabul edilmiştir. 

Bu suretle, aynı konuda Millet Meclisinin aldığı 
kararla Cumhuriyet Senatosunun aldığı karar arasın
da aykırılık meydana gelmiştir. Bu aykırılığın çözü
me bağlanabilmesi için Anayasanın 92 nci maddesi
ne uygun olarak bir Karma Komisyon kurulması 
kabul edilmiş ve bu Karma Komisyonun hazırladığı 
rapor 329 Sıra Sayısıyla basılıp sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Karma Komisyonun görüşü, Cumhuriyet Senato
sunun görüşüyle aynı yöndedir. Yani, Cumhurbaş
kanının, bir daha görüşülmek üzere kanunları bir 
defadan fazla geri gönderebileceği yolundadır. 

Rapor üzerinde, İçtüzüğün 73 ncü maddesine gö
re görüşme açtıktan sonra, evvela Karma Komisyo
nun görüşünü oya sunacağım; kabul edilmezse, Cum
huriyet Senatosunun görüşü de aynı olduğu için Mil
let Meclisinin görüşünü oya sunacağım. 

Rapor üzerinde söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. 

Şimdi evvela Karma Komisyonun görüşünü, ya
ni Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmek üzere 
kanunları bir defadan fazla geri gönderilebileceği 
yolundaki görüşü oylarınıza sunuyorum. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Türkiye 

Büyük Millet Meclisi ve Millet Meclisi için hayati 
önem taşıyan, yasama görevimizle ilgili bir konu ka
rara bağlanacak; lütfediniz, bu raporu tam şu anda 
kesinlikle anlamamız mümkün değildir. Mümkünse, 
ya rapor bir daha okunsun, ya da bu oylamanın, in
celememizi yapıncaya kadar bir dahaki celsede oy
lanması için imkân tanınsın. Vereceğimiz bir karar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlemez hale gelme
sine yol açabilir ya da Cumhurbaşkanının yetkisini 
kısmak gibi bir yola götürebilir. Onun için lütfede
rek, tam anlaşıldıktan sonra oylamaya koyunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, konunun ehemmi
yetini Başkanlık da müdriktir ve hatta ikazda da bu
lunuldu; tahmin ediyorum sayın üyeler tam mana
sıyla, hakikaten bu rapor üzerinde, bilmiyorum tam 
kati görüşe sahip midir, değil midir? Ben de sizinle 
aynı fikirdeyim. Fakat gruplara daha evvel haber ve
rilmiştir. Tahmin ediyorum, raporlar da gönderilmiş
tir. Bu bakımdan müzakere aynı prosedüre tabidir 
ve devam edecektir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir defa 
daha okutun. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Söz veriyorsu
nuz, değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, defalarca sordum; «Söz 
isteyen var mı?» diye, söz talebinde bulunan hiçbir 
üye bulunmadı. Söz isteyen varsa, lütfen buyurun. 

SÜLEYMAN ARÎF EMRE (İstanbul) — Söz is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Grup adına, buyurun Sayın Emre; 
söz veriyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı, grup adına mı? 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına; oldu efendim. 
Buyurun Sayın Emre. 
MSP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ARİF EM

RE (Isıtanibul) — Muhterem, Başkan, değerli üyeler; 
Görüşeceğimiz konu, elllbeitltle ki MedislerCım'izin ile
riye dönük olarak çalışmaları üzerinde devaimh bir 
pı'enGİp karan mahiyetinde oil'acalktır. Karma Komis
yon, Cumhurbaşkanının bir 'kamumu yenikten görü
şülmek üzene ikinci bir defa Mecliste iade edelbüece-
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ğini kaibul etmiştir. Halbuki, kanaatimize göre bu 
görüş Anayasamızın ruh ve maksadına, manalına 
aykırı bir görüştür. Bilindiği gibi Anayasamızın 93 
noü maddesinde yer alan hüküm, bir kanunun kanun-
laşmaması için Cumhurbaşkanına, bu makama veril
miş olan bir veto mahiyetinde değildir; ancaık, bir 
defaya mahüuıs olmak üzere yeniden görüşülmesini \z-
tüme yetkisine inhisar ettirilmiştir. 

Dikkat buyuıulacak olursa >93 ncü maddedeki 
hüküm, «Kanun taisarısı veya teklifi» dememektedir, 
Meclislerin her ikisinden de geçmiş olan bu metne, 
93 ncü madde «kanun» adını koymuştur. Binaen
aleyh, bu bir kanundur. Cumhurbaşkanının yapacağı 
iş, bunu 10 gün içerisinde neşretmektir. Şayet bir 
kere daha görüşülmesini icap ettiren sebepler iv-p1^ 
edilmişise, gerekçesini bildirerek ne yapacaktır? Mec
lise bir defaya mahsus olmak üzere kanunu^ gönde
recektir. 

Şimdi buradaki açıklık, bir defaya mahsus olmak 
üzere kaydını tef'siir yoluyla, prensip kararlan yo
luyla - Anayasanın bu açık hükmü o,tada dururken-
ikiye, üçe çıkaramayız. 

Aleyhine sürüten gerekçeler; «Efendim, Meclise 
kanun tekrar geldikten sonra, bazı maddelerinde 
Meclisler değişiklikler yapmışlardır, öyle ise bu yeni 
bir kanun mahiyetini iktisap etmiştir» tezime dayan
maktadır. Bu bir veto yetkisi olmadığı için, bu tez 
ancak veto salaihiyetiyle yaniyana konulduğu takdirde 
işlerlik kazanabilecek bir tez sayılmak icap eder. 

Anayasamızın 93 nüc maddesi, kanunu madde 
madde, ayrı ayrı böyle bir yetkiye ve incelemeye mev
zu yapmamış, kanunu tümüyle, bütünüyle kül halin
de metin olarak ele almış; ya bu kanun kül halinde 
mütalaa edilir, bir defaya mahsus almak üzere gön
derilir demiş, Meclis ondam sonra tekrar müzakere 
eder, bir karar verirse, tbu 'yeni kanunda ufak tefek 
değişiklikler dahi O'îlsa, artık ikinci defa, Meclisin 
karşısına Cumhurbaşkanlığı makairn.iv da oîisa çıkrima-
maîsı lazım gelecektir. 93 ncü maddenin ve buna ila
veten 92 nei maddenin -sarahati karşısında. 

Eğer aksi yola gidilecek olursa, muhtelif gerekçe
lerle Meclislerin kanun yapma ve bunu yürürlüğe 
koyma yetikisi âdeta elinden alınmış, çıkmaza sevk 
edilmiş olabilir. Efendim, her seferinde bir madde, 
bir virgül, kelime değişti, öyleyse bundan dolayı tek
rar iade hakkımız doğdu şeklinde bir fasit daire içe-
risüne Parlamentomuz girmiş olur. Buna. müsaade 
edilmemesi gerekir. 
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Yapılan son müzakerede ortaya konan bir kanu
nun bir maddesindeki bir hüküm, şayet Anayasaya 
aykırı ise, Sayın Cumhurbaşkanlığı makammin böyle 
bir durum karşısında, elbette ki yine Anayasamıza 
göre eli kolu bağlı dieğildiir, gideceği yol vardır; Ana
yasa Mahkemesine gitmek için yetkisi mevcuttur. 

Bu itibarla, hızla kalkınması gereken, her bakım
dan istikrara ihtiyacı olan Türkiye'mizde kanunların 
yapılmasını böyle senelerce sürüncemede bırakan bir 
prosedüre elbetteki evet denilmemesi gerekir. Yüce 
Meclisin die bu istikamette görüşlere sahip olacağını 
ümit ediyoruz. 

Kaldı ki, Meclislerimizde bir kanun yapılması za
ten uzun sürelere ve prosedürlere, içinden güç çıkı
lan prosedürlere bağlanmıştır. Evvela bizim Meclisi-
müzin 'komisyonunda, «Anayasaya aykırı mıdır, de
ğil mildir» diye müzakere ediliyor, sonra ilgili ihti
sas komıisyonlarına gidiyor. Sanıra Cumhuriyet Sena
tomuzun koımiisıyoınlarında müzakere ediliyor, ondan 
sonra değiştirildiği takdirde tekrar Meclise geliyor, 
karma koımisyona giıdüyor, bundan sonra uzun süre
ler geçtikten sonra milletin ihtiyacı, milli ihtiyaçla
rın beklemiş olmasına, askıda kalmış olmasına rağ
men, kanun uzun bir prosedürden geçe;ek sonradan 
kanunlaşaibiliyor. 

Bunun karşısında, bir de Anayasa Mahkemesine 
gitme yolu vardır. Buna ilaveten Cumhurbaşkanının 
birden fazla Meclise iade hak ve yetkisini eğer pren
sip kararı olarak kabul edersek, içinden çıkılmaz bir 
sistem kargaşalığı ile karşı karşıya kalmış oluruz. 

Kaldı ki, meseleyi başka açıdan da eie almamız 
icap eder. Meclislerimiz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimiz her konuda son sözü söyleyecek merci duru
mundadır; Anayasamız bunu 'böyle kabul dtmiştir. 
Millet iradesini, milletin kanun yapma iradiesini da
da fazla kısıtlama cihetine gitmek, milli iradeyi kı
sıtlama cihetine gıitmek manasına gelir. Sandıkta ve
rilen oyları serbestçe vatandaşımız verecek, bizleri bu
raya seçip gönderecek; fakat bizler kanun yapalım 
derken karşımıza bu uzun prosedürler ve bir de 
Anayasanın ruh ve manasına uygun düşmeyen bir 
başka prosedür çıkacak ve biz de bunu kaibul edece
ğiz... Kaltiyyen böyle bir yola gidilmemelidir, 

Mesela, bakınız orman suçlarının affı mciselesü 
bu yüzden senelerce beklemiştir ve bundan yararlan
masını, Meclisimizin arzu ettiği vatandaşlarımız ya
rarlanamamıştır. Buna ilaveten başka kanunlar da, 
şimdi ittihaz edeceğimiz prensip kararının neticesine 
muallek olmak üzere Meclislerimizde beklemektedir. 

http://makairn.iv
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Diyanet İşleri Teşkilat Kanunu değiş.'kliği bunlardan 
birisidir. Eğer bu yok gidecek olurSalk, dıeimin de arz 
ettiğim gilbi son derece kaırışı'k ve içinden çıkılmaz b.'r 
prıoisüdürie karşı karşıya kalırız, Culmhuribaşîkanlığı 
mialkaimı da!hi oûsa, sön sözü daima Türkiye Büyük 
Milllelt Meclülsinin, Türk Miliiet'.di, müilltiJ.'mi'zi temsil 
öden Düyülk Millet Meclisinin söylemesi prensibine 
saıdik kalmaliyız. 

Deimin de arz eMiği'm gObi, eğer her türlü hakkını, 
yetkisini kuLİlanıdıktan sonra dalhi Cumhuribaşkanı, 
kanunum Anayasaya aykırı olduğu kanaatinde ise, 
bu yola gitme yetkisi ve imkânı mevcuttur. 

Bu itibarla, Karıma Komisyon raporunun reddi 
liiSJJkameitinide Milli Selâmet Partisi Grubu olarak oy 
bulanacağımızı arz dere, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Esat Kıtath-

oğlu; buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA ESAT K1RATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rımı; 

1923 Anayasası, malumu âlileri olduğu \vçh/!e 
tevhidi kuvva esalsına dayammıalkta idi, yani kuvvet
lerin birltiği prensıjbine. Kuvvetlerin biriliği prenısObd 
1961 Anayasası ile değiştirilmiş, tefriki kuvva yani 
kuvvetlerin ayrılığı prensibine bağlanmıştır. 

Böyle olunca Meclisin kalnun yapma ycilkis1;, hü
kümetlin icra yötikisi ve malhıkemenin de kaza yeıt'kis.i 
ortaya çıkmıştır. 

Meçisin kanun yapma yetkisi, bildiğimOz prose
dürle gerçekleşir ve yüce makam olarak Anayasal bir 
hak itibariyle Reisicuımhurun, kanunları bir kere 
geri gönderme yeitklılsi vardır. Bununla gözetilen nok
ta, tıpkı Anayasa Mahkemesine yapılan müracaat 
gibi, Meclislerden herhangi bir şöküde, gerek usu
lüne uygun olmayarak, gerekse Anayasanın lafzına 
ve mahiyetine uygun olmayarak çıkabilecek mahi
yette bulunan kanunların bir kere daha görüşülmesi
nin esaisa bağlanmasıdır. Bu halk, biraz evvel de ifa
deyle arz ettiğini gibuAmayasa Mahkemesi tarafın
dan da gerçekleştirilmektedir. Zira, Meclislerimizden 
çıkan kanunlar, usulüme uygun olarak müracaat edil
diği takdirde, Anayasa Mahlkemiesince bir kavrara 
bağllanmaktaldır. 

Değerli ark ad aşlarım, işte bu esas üzerine Cum-
huı'başjkanının da kanunu, yeniden gözdien geçiril
mesi esasına dayainarak Medlsılere iade etmesi buna 
dayanmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer biz burada Cumhur
başkanına, daha evvel tanıdığımız yetkinin haricinde, 
iki defa veyahut da mükerrer geri gönderme yetkisi 
veıidiğl'miz anda, bakın bundan ne gibi mahzurlar or-
'trvya çıkacak, şöylece bir nazar atalım, 

Değerli arkadaşlarım, birincisi; kalnunJar Millet 
Meclisinden çıktıktan sonra mükerreren geri gelmedi 
iti'bc-.n'ıyile gecikecek ve kanunferıdlan doğacak hakların 
vaıtandaş tarafından istimali mümkün olmayacaktır. 
Bu kiLİmal mümkün olamayacağına göne, ortada bir 
hakikim zarara uğraması mevzubahis olacaktır. Ge
cikmişlerle ortaya çıkacak pekçok zarar unsuru bu
gün sayılamayacak kaldar çdkitur, 

Dolaylısıyla değerli arkadaşlarım, kanunların ge
cikmesi her.şeyden evvel Millet Meclisini de, Sena
toyu da hem tıkar hale gelir, hem de hakkın kül1!anıl
masının gecikmesi durumu da o.nta!da bir zarar iraîs 
cıJv'cek mevzuat getirir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun haricinde her or
ganın bir yetkisinin olduğuna, biraz evvel kuvvetle
rinin ayrılığı prensibine dayanan 1961 Anayasası iti
bariyle, mevcudiyetine dokunmuştum. Millet Mecli
sinin Senatonun müştereken, tabii aynı zamanda ka
zanın ve icranın ayrı ayrı bir hakkı, hukuku oldu
ğuna, salahiyeti olduğuna göre, buna riayet etmenin, 
buna uygunluk göstermek, her şeyden evvel memle
ketteki tatbik arzusunda bulunduğumuz kanun duy
gusuna da uygunluk bakımından bir hakkın teslimi 
olur. 

Dolayısıyla, salahiyetlere tecavüz, memleketimiz
de onulmaz yaraların doğmasına sebebiyet verir. 
Eğer burada bulunan Millet Meclisinin ve Senatonun 
600 civarında üyesinin, tasdik etme durumu itibariy
le gönderdiği bir kanun teklifini mükerreren reddet
mek yetkisiyle Reisicumhuru mücehhez kılarsak, o 
zaman değerli arkadaşlarım, burada bir hakka, bu
rada bir salahiyete tecavüzün mevzubahis olduğunu 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Zira, eğer biz, hakkın 
ve salahiyetin birbirine karıştırılması durumu itibariy
le bir yol seçersek, bunun neticesinin alınması müm
kün değildir. Bu salahiyet kargaşalığı içerisinde bir 
neticeye varmak mümkün değildir. 

O bakımdan belki de bugün pek çok hadiselerin 
ortaya çıkma sebebi, bir yetki kavramının anlaşıla-
mama durumundandır. Yetki kavramının en nihayet 
anlaşılır bir hale gelmesinin, memleketimizde cid
den sıkıntılı olayların önlenmesinde de bir faydalı 
yol olacağını tahmin ediyorum. 

Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin 
ve Senatonun yetkisine, eğer Karma Komisyonun ka-
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rarını kabul edersek, bir tecavüzün vukuunu kendi 
elimizle hazırlamış olacağız ve bundan sonra Millet 
Meclisinin ve Senatonun yetkisinin nerede bitip nerede 
başladığını da bilmemiz mümkün olmayacaktır. Bu
nu da orada sınırlamak mümkün olmayacak. Zira, 
bundan sonra alınacak birtakım kararlar, yetkinin git
gide Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınması ve 
belki de bir makama bağlanması şekliyle tecelli et
tirilmesine sebebiyet verecektir. 

Bu bakımdan Karma Komisyonun hazırlamış ol
duğu raporu, ne hukuk, ne de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetki sınırları içerisinde bağdaştırmak 
mümkün değildir. Karma Komisyon raporunun, gö
nül arzu ederdi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyelerinden teşekkül eden arkadaşlarımızdan terekküp 
ettiğine göre, Komisyonun, böyle bir hukuki aşırılığa 
cevaz vermemesi gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, eğer biz kendi yetkimizi mu
hafaza ve müdafaa edemez durumda bulunursak, 
kendi yetkimizin zırhını deldirmeye çalışırsak, kendi 
yetkimizin hudutlarını daraltmak suretiyle kendi ken
dimizle çatışır hale gelirsek, memleketimizde arzu et
tiğimiz birtakım kargaşalıkların ortadan kaldırılma
sını da sağlayamayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu bakımdan Karma Ko
misyonun hazırlayıp huzurumuza getirme durumunda 
bulunduğu ve kabulünü istediği rapor, gerek hukuk 
anlayışı bakımından ve gerekse Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetkisine tecavüz bakımından tecviz edile
cek bir husus olmasa gerektir. Dolayısıyla, Adalet 
Partisi Grubu olarak Karma Komisyonun raporu
nu katiyen tasvip etmiyoruz. Buna karşı rey kul
lanacağız ve reyimizi Millet Meclisinin daha evvel al
mış olduğu karar doğrultusunda kullanacağız. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
Grup adına buyurun Sayın Öymen. 
CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Anayasanın 93 ncu maddesinde Cumhurbaşkanına 

tanınan kanunları geri gönderme yetkisi, bu kanu
nun bir kere daha gözden geçirilmesini sağlamak 
içindir. Meclis bu kanunu yeniden gözden geçirip bir 
sonuca vardıktan sonra, onun ikinci defa Meclise 
geri gönderilmesine imkân olmadığı kanısındayız. 
Aksi takdirde, misal üzerinden gidersek, şöyle bir 
durum ortaya çıkar : 

Örneğin; Sayın Cumhurbaşkanımız Belediye Ge
lirleri Yasasının Meclise geri göndermiştir. Belediye 

18 . 4 . 1979 O : 1 

Gelirleri Yasası, bu Karma Komisyonunun anlayı
şına göre, ancak hiçbir noktası virgülü değiştirilme
den, yani Millet Meclisinin ilk kararında ısrar etme
si suretiyle Cumhurbaşkanına yeniden gönderilmeli
dir ki, o yasanın bir daha Meclise geri gönderilme im
kânı olmasın. Eğer Meclisimizde bu yasa herhangi 
bir değişiklikle Cumhurbaşkanına gönderilirse, Kar
ma Komisyonunun anlayışına göre Cumhurbaşkanı
nın bu yasayı yeniden geri gönderme yetkisi olacak
tır. 

Halbuki, Bütçe Komisyonunda Belediye Gelir
leri Yasası görüşülürken, Sayın Cumhurbaşkanının 
öne sürdüğü gerekçeler dikkatle incelenmiş ve bu ge
rekçelerden bir kısmı haklı bulunarak bu yolda de
ğişiklikler yapılmıştır. Yani, Cumhurbaşkanının geri 
gönderme gerekçesine bir ölçüde, hatta büyük bir öl
çüde uyulmuştur; ama hepsine belki uyulmamıştır, 
'hepsi noktası noktasına uygulanmamıştır bu değişik
likle. 

Zaten Cumhurbaşkanı kanunları geri gönderirken 
madde metni yazarak geri göndermemektedir, gerek
çesini göndermektedir. Bu gerekçeye dayanılarak ge
reken değişiklikler yapılmıştır. 

Şimdi, «Değişiklik yapıldı» diye, yani «Kanun, 
yeni bir kanun haline geHdi» diye Cumhurbaşkanına 
yeniden geri gönderme yetkisi doğarsa, bunun sonu 
alınmaz; ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa, 
bilinmeyen bir metne ulaşılıncaya kadar, ki tabii na
zari bir hadiseden bahsediyorum, böyle olması ge
rekmez. Eğer bu yola gidilirse günün birinde herhan
gi bir Cumhurbaşkanı bir kanunu 20 defa, 30 defa ge
ri çevirebilir. «O kanunda yapılan düzenlemenin (her bi
ri yeni bir kanun haline getiriyor o kanunu» diyerek. 
E, bu da mantığa uygun bir sonuç ortaya çıkarmaz. 

Bütün bu açılardan biz bu Cumhurbaşkanının 
Anayasanın 93 ncü maddesine göre haiz olduğu geri 
gönderme yetkisinin bir defaya mahsus olması gerek
tiği görüşündeyiz. 

Esasen, şuradaki duruma bakarak bu görüşün ne 
kadar haklı olduğu da ortaya çıkar. 24 . 2 . 1972 
tarihinden beri devam eetmek'tedir bu mesele. O za
man çıkan bir yasa Cumhurbaşkanlığı tarafından bir 
defa geri çevrilmiş, 29 . 6 . 1973 tarihinde Millet Mec
lisi- yeniden bu Kanunu Cumihurbaşkanına yayınlan
mak üzere geri göndermiş; ama Cumhurbaşkanlığı 
bunu, bazı değişiklikler oldu diye, yani kanun metni 
eski kanun metni değildir, yeni kanun haline gel
miştir diye yeniden geri çevirmiştir. 

Bu geri çevirme üzerine M'eclis'imiz durumu tet
kik etmiş, Meclis Başkanlığı; Başka/ılık Divanı ile, 
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Danışma Kurulu ile, Anayasa Komisyonu ile birlik
te Cumhurbaşkanının kanunları ikinci defa geri gön
derme yetkisi olmadığına karar vermiştir. Bu karar 
Meclise sunulmuştur, Senatodan geçmiş, Cumhur
başkanına gitmiştir. Bu sefer kanun yine yayınlanma
mış ve denilmiştir ki, «Meclisimizden gelirken bunun 
Meclis ve Senatoda oylanması lazımdır.» O ikinci saf
hada da Senato ile Meclis değişik görüşler ortaya at
mışlar, iş Karma Komisyona gitmiştir. Karma Ko
misyonun kanaati de, ikinci defa geri gönderme yet
kisinin Cumhurbaşkanının olabileceği merkezinde ol
muştur. 

Şimdi bizce, Millet Meclisinin daha önce aldığı 
kararda burada ısrar etmek gerekir ve Cumhurbaşka
nın Anayasanın 93 ncü maddesine göre haiz olduğu 
yetkinin, kanunların bir defa daha gözden geçiril
mek üzere bir yetki olduğu gerekçesini kabul etmemiz 
gerekir. 

Bu hususları arz ettim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın Üye?.. Sa

yın Kabadayı, buyurunuz. 
MHP GRUBU ADİNA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Grubumuzun bu yoldaki görüşü odur ki, mevzu
bahis olan kanun 24 . 2 . 1972 yılında çıkmıştır. Ya
ni 8 seneye yaklaşan bir süre içerisinde bu kanunun 
gel git ile Ömrü uzamış, bundan medet umanların da 
ümüğü sarkmış hale gelmiştir. 

Meclisimizin almış olduğu karar yerindedir, her 
türlü prosedür ikmal edilmiştir. Bir kez daha geri çev
rilince, Danışma Kurulu ve Divanımız oturmuş, gö
rüşmüş, birden fazla geri çevirmenin mümkün olmadı
ğı kanısına varmış, Anayasa Komisyonumuz da aynı 
görüşe varmıştır. 

Cumhuriyet Senatosuna arz edildiği zaman da 
bu görüşü bidayette Senato kabul etmiş, hiçbir iti
razı olmamış, ta ki ikinci kez geri gönderil ince; bu
nun üzerine Senatonun Anayasa ve Adalet Komis
yonları ilk vardıkları kararın tam aksine olarak «Çe
virebilir» neticesine varmıştır. Danışma Kurulunun 
almış olduğu ve Senatonun varmış olduğu karar; biz
ce kanunları savsaklama, uzatma, neticeye götürme
me, müessiri yetin i kaybetme gibi bir yolda işi uzat
ma niteliği taşıdığından, Yüce Meclisin almış oldu
ğu karar müspet olduğundan, biz Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu olarak, Karma Komisyonun ve Sena
tonun görüşünün aksine ret oyu kullanacağız. 

Meclisin bidayetten beri tutageldiği yolun müs
pet olduğu, kanunun kısa sürede çıkıp beklenen fay
dayı verme niteliği taşıdığı kanısında olduğumuzu 
Yüce Meclise arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, ben de söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın Turan Güneş, 

buyurun efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; gerçekte karşımızdaki sorun tek 
sorun değil, birbirine karışmış iki sorundur. Birin
ci sorun şudur: 

Cumhurbaşkanı bir kanunu birinci defa, ikinci de
fa, eğer mümkün ise, birazdan göreceğimiz şekilde, 
geriye gönderdiği takdirde, Tür'kiye Büyü'k MİHet 
Meclisi bu geriye gönderme üzerine ne muamele ya
par? 

Değerli arkadaşlarım, bu Anayasanın özellikle
rinden bir tanesi de, bu Anayasanın veya Türkiye 
Cumhuriyetindeki kanunların yorumunun yasama or
ganlarından alınmış olmasıdır. Binaenaleyh, ne Sena
to, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne de Millet 
Meclisi, bir kanun hükmü veya Anayasa hükmü hak
kında yorum kararı veremez. Yorum kararıyla ilgili 
bir yöntem, bir usul hükmü İçtüzüğümüzde d'e yok
tur, Anayasamızda da mevcut değildir. 

O halde evvela, kaçıncı defa gönderilmiş olur
sa olsun. Cumhurbaşkanının bir kanunu geri gönder
mesi üzerine ortaya çıkan durum şudur: Kanun mec
lislerden çıkınca tekemmül etmiş sayılır, doğru. Fa
kat Cumhurbaşkanı bunu geriye gönderdiği andan 
itibaren onun üzerindeki kanunilik kisvesi kalkar, bu 
yeniden bir kanun teklifi veya kanun tasarısı haline 
dönüdür. 

Kanun teklif veya tasarıları ne gibi bir prosedüre 
tabi ise, Cumhurbaşkanının geriye gönderme tezke
resi geldiği anıdan itibaren, Meclis başkanlarının, ay
nıyla bir teklif veya tasarı için yaptıkları gibi, bunu 
ait olduğu komisyona gönderip, kanun yapma prose
dürü içinde muameleyi bitirmesi lazım gelir. 

Bu arada Millet Meclisi, (orada başlayacağına gö
re muamele) canım, Cumhurbaşkanı bunu niye ikin
di defa gönderiyor, buna hakkı yoktur, eski metnim
de ısrar ediyorum diyebilir. Bu da Meclisin eski bir 
metni aynıyla kabul etmiş olması gibidir; Senatoya 
gider, kanun prosedürü içinde tekrar Cumhurbaşka
nına, yayınlanmak üzere gönderilir. 
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Bu meselede tutulan yol maalesef ayrı; bizim Ana
yasamızın, İçtüzüğümüzün öngörmediği bir yol ol
muştur. Burada başkanlıklar da yanılmıştır, burada 
Cumhurbaşkanlığı makamında bir yanılma olmuştur. 

Şunu tartışmışız: İkinci defa gönderme yetkisi 
var mı, yok mu? İkinci defa gönderme yetkisi olma
dığı kanaatıyla, geriye gönderilen bir kanunun kanun
laştırılma prosedürüne başvurmamışız, danışm'a ma
hiyetinde, Anayasa Komisyonunun hazırladığı «İkin
ci defa geriye gönderme yetkisi yoktur» yolundaki 
kararı, raporu Meclise sunmuşuz. 

Meclisimizin vermiş olduğu bu karar nedir; temen
ni kararı mıdır, bir teşrii tasarruf mudur, kanun mu
dur, bir kanunun kabulü veya reddi midir, bir yo
rum kararı mıdır, bütün bunlar muğlak. Bu bir yo
rum kararıdır, Meclisin evvelâ böyle bir yetkisi mev
cut değildir. 

İkinci defa geriye gönderme hakkı vardır, yok
tur konusu, Senato ile Millet Meclisi arasında ihtilaf 
konusu olup Karma Komisyona gidemez, gidip bir 
karara bağlanamaz; bu bir yorumlama demektir. Ana
yasayı yorumlama, bir~ hukuki mükellefiyet olarak 
değil, bir ihtilafın çözülmesi zımnında Anayasayı yo
rumlama yetkisi Anayasa Mahketnes'inindir veya di
ğer mahkemelerindir, uygulama bakımından. 

Aslında biz şimdi, bir yorum kararı verme yoluy
la bir muameleyi durduruyoruz veya yürütüyoruz. 
Yanlıştır, böyle olmaması lazımdır. Yani, Cumhur
başkanının geri gönderdiği metni, gerekçemiz ne 
olursa olsun, ait olduğu komisyonlardan geçirerek, 
Millet Meclisi ve Senatoda bir karara bağlamamız 
gerekecektir. 

Bu mesele budur. Bunun dışında, tabiri caizse, 
bir içtihat olarak, Cumhurbaşkanının bir kanunu 
ikinci defa tekrar geriye gönderme yetkisi var mıdır, 
sorununa gelince; değerli arkadaşlarım, bunu, böyle 
soyut, «Yardır» veya «Yoktur» diye çözmek müm
kün değildir. Cumhurbaşkanı «Bu kanunun falan 
maddesinde şöyle bir eksiklik olduğu kanısındayım, 
binaenaleyh bunu yeni baştan düşünün» dedi, geri 
gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, «Düşün
düm, yaptığım işi uygun buldum» dedi. Elbetteki, 
Cumhurbaşkanının bunu, «Yahu, bir daha şunu dü
şünün» diye geri gönderme yetkisi yoiktur. İkinci de
fa geriye göndermeden anlaşılan bu ise, budur. Ya
ni, Cumhurbaşkanının gerekçesinde öngördüğü hu
suslar Meclislerde incelenmiş, müspet veya menfi bir 
sonuca bağlanmış ise,. elbetteki Cumhurbaşkanının 
ikinci defa bunu, «Tekrar düşünün, ben düşündüm 
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başka sakıncalar da buldum» demesi sözkonusu de
ğildir. Daha birçok örnekler, birçok ayrı, somu*, biçim
ler huzurunuza sunabilirim, ama çok uzatmak istemi
yorum. 

Cumhurbaşkanı bir kanunda bir maddeyi veya 
birkaç maddeyi sakıncalı gördü, «Böyle yapmasaydı
nız» dedi ve geriye gönderdi. Bizim komisyonları
mızda duruyordu kanun, Cumhurbaşkanının gerek
çesinin kapsamadığı bir maddede de, diyelim vatan
daşlara bin lira vergi yükleyen bir hüküm vardı. Bu 
kanun Cumhurbaşkanına gönderildikten sonra çok 
yanlış bir iş yaptığımız kanısına vardık. Burada bin li
ra vergi almak değil, ilgili vatandaşlara her ay bin li
ra vermek lazım gelirdi; keşke böyle yapsaydık dedik. 
Cumhurbaşkanının bunu geriye göndermesinden isti
fade ederek, geriye gelmişken şu kanunun mahiyeti
ni, başındaki maddeleri, Cumhurbaşkanının sözkonu
su etmediği, gerekçesini kapsamadığı maddeleri ilk 
kabul ettiğimiz metnin tamamen tersine değiştirdik 
ve Cumhurbaşkanına gönderdik; «Cumhurbaşkanının 
'bunu ikinci defa geriye gönderme yetkisi yoktur» di
yoruz. Öyle yapmasak, o maddelere değinmeden, ya
ni istediğimiz istikametteki o maddeleri değiştirmeden 
Cumhurbaşkanına kanunu göndersek, o da ikinci de
fa geri göndermeyip yayınlarsa, üç gün sonra da ka
famızdaki şekilde o maddeleri değiştirsek yani Cum
hurbaşkanına giderken değiştirmek istediğimiz gibi 
değiştirsek ve göndersek, Cumhurbaşkanının geri gön
derme yetkisi olmayacak mı? İki defada yaptık ola
cak, bir defada yaptık. Bu vesi'lei haseneden (eskiden 
öyle derlerdi) istifade ederek ilk yaptığımız kanunu 
değiştirelim diyeceğiz. Cumhurbaşkanı şimdi de hiç 
görmediği bu maddeyle karşı karşıya kalacak ve Yük
sek Meclislerin salahiyetlerine tecavüzdür diye bunu 
geri göndermek imkânı olmayaca'k arkadaşlarım. Ma
kul olalım, bu böyle değil. Cumhurbaşkanı kendi ge
rekçesinin kapsadığı hükümlerle ilgili değişiklikler dı
şında, değişiklikler Meclislerce kabul edilsin edilme
sin, o gerekçenin kapsadığı hususlarda yeniden ikin
ci bir gönderme yapamaz. 

Cumhurbaşkanı, ilk gerekçesinde söz konusu etti
ği, ilk gerekçenin kapsamına girmeyen hususları ge
çen defa gözden kaçırmışım, şu şu hükümlere itiraz 
etmiyordum, ama bana geldi; binaenaleyh ben de şim
di bunu vesile ittihaz ederek, itiraz etmediğim husus
lara da itiraz edeyim diyemez. Çürikü onlar bir nevi 
Cumhurbaşkanının da manevi kabulü altına girmiş
tir; nasıl ki, Cumhurbaşkanının geri gönderme kap
samına almadığı hükümlerde Meclisin bir nevi ma-
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nevi teminatı altına girmiştir, mükellefiyeti altına gir
miştir. 

Görülüyor ki, mesele, «İkinci defa müzakere is
teme hakkı vardır, yoktur» gibi basit bir formülle hal
ledilebilecek bir mesele değildir. 

Bir başka şıktan daha bahsedeyim: 
Bir vergi kanunu yapitık. Cumhurbaşkanı dedi ki; 

«Böyle bir vergi kanununun büyük sakıncaları vardır, 
vergi kanunu yapmayın.» Meclis, «Hayır, ben ver
gi kanununu yapacağım» dedi. Yani, tabir caizîse, he
yeti umumiyesi üzerinde, hukukçular için söyleyeyim 
bir nevi meseleyi müsteh'ire gibi geriye gönderdi. Me
seleyi müstehireyi çözdük; böyle bir kanuna ihtiyaç 
vardır, yapacağız dedik. Hiçbir şekilde ken'dinin tet
kikine, tetkike imkânı olmamış ama, maddeleri Cum
hurbaşkanı baştan geriye göndersin diye biz istediği
miz gibi, daha önce Cumhurbaşkanı geriye görider-
meseyidi, artık üzerinde tasarruf etmemiz imkânı kal
mayan hükümleri, şimdi yeniden tasarruf edebilir ha
le getirecek miyiz? Yani Cumhurbaşkanının geriye 
göndermesi, bu takdirde Meclisin yetkilerini azaltmak 
değil, bilakis Meclisin her zaman bir kanunu yapıp 
bitirdikten sonra dahi ona yeni baştan eklemeler yap
mak, çıkarmalar yapmak yetkisini veriyor demektir. 
O, mümkün değildir. 

Onun için, bence bugün için yapılacak şey şudur; 
Özür dilerim, tabii kanun çok gecikti, Sayın Grup 
Başkanvekil'im, benim de adıma «Görüşüyorsunuz, 
bunun sakıncaları nedir?» dedi, ama benim görebil
diğim kadar, bu kanun 1975'te bize gelmiş, Parla
mentoda komisyon komisyon dolaşmış, gene de mü
zakere ediyoruz. Cumhurbaşkanlığında gecikmiş de
ğil; bizim çok ince tetkikler yapmamız ve meseleyi 
senelerce süründürmemizden dolayı olmuş bu me
sele. Kendi büyük tetkiklerimizin gerektirdiği zama
nın sorumluluğunu başkasına vermek hiç de doğru 
değildir gibi geldi bana, eğer yanılmıyorsam. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, süreniz doluyor, lüt
fen bağlayın efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Aslında yapılacak olan şey şudur: Cumhurbaşka
nı gönderdiği zaman, Adalet Komisyonundan gelirse 
Adalet Komisyonuna, Bütçe Komisyonundan gelir
se Bütçe 'Komisyonuna mütalaa soracaksın, Anayasa 
Komisyonuna gider; kanunların yapılması için gerek
li prosedür ne ise, o prosedür olduğu gibi uygulanır. 
fster Cumhurbaşkanının dediğini kabul öderiz, ister 
Cumhurbaşkanının dediğini reddederiz; o da gönde
rir, yeni biçiminde veya eskisi gibi yayınlar. 
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Binaenaleyh, benim kanım-işi daha da uzatacak 
mı bilmiyorum-bûhun yanlış bir işlem sonucu tanzim 
edilmiş rapor olması bakımından, ve Karma Komis
yonun, bir metin, hüküm, kanun hükmünün hangisi 
olacağı yolunda bir önerisi bulunmadığından, sadece 
bize bir mütalaa vermiş olduğundan, bunun reddi ve
ya Başkanlıkça geri alınması, Cumhurbaşkanının 
geriye göndermiş olduğu kanunun da, kanun prosedü
rüne göre komisyonlarda müzakere edilip kanun pro
sedürü içinde bir karara bağlanmasıdır. 

Biraz dikenli yolları; ama hukuka uygun yolları 
(Kanaatimce, yanılmıyorsam eğer) gösterdiğim için 
özür dilerim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Sayın Celal Yardımcı, buyurun efendim. 
CELAL YARDIMCI (fstartbul) — Muhterem 

Başkan.. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, Komisyon yok. 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzu şöyle: Şimdi bu, 
esasında bir mütalaa sadedindedîr, komisyonun bu
lunmasına lüzum yoktur, zaten sunuştur, bu bir mü
zakere değildir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ama oyla
maya sunuyorsunuz Sayın Başkanım, Komisyon ra
poru oluyor efendim. 

BAŞKAN — Olsun efendim, müzakere olması 
için oya sunulur. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Efendim, ha
tip kürsüye çıktıktan sonra mütalaalarımıza iltifat bu
yurmanız lazım, değil mi efendim? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hatip konuşsun, 
sonra efendim. 

Buyurun efendim. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Hatip kür

süye çıktıysa, dinler, neticeyi alır. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Müsaade bu
yurun... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin sayın 
hatip, devam edin. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Hatip kür
süye çıkınca konuşur, tasvip ödersiniz, etmezsiniz o 
başka mesele. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
CELAL YARDIMCI (Devamla) — Hatip, Baş

kandan söz istemiş Ve Başkan hatibi kürsüye çağırmış
tır. 
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BAŞKAN — Buyurun sayın hatip, devam edin 
konuşmanıza. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Hatibin kür
süde sözü kesilmez. 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin efendim, 
karşılıklı cevap vermeyiniz. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; aranıza katılma bahti
yarlığına erdiğim günden beri 2,5 seneye yakın bir 
zaman zarfında ancak ilk defa huzurunuza çıkıyo
rum. 

Bu, bazı düşüncelerimin olmadığından, tasvip bu
yuracağınız veya kabul etmeyeceğiniz fikirlerimin olma
dığından değil. Kanaatim şudur ki; bugün Türkiye 
Parlamentosu, fikir ve kürsü hürriyetinin en çok kı
sıtlandığı bir devri yaşamaktadır. 

Parlamentonun mesaisi, parlamenterin mesaisine 
bağlıdır. 450 kişilik büyük ve kutsi bir Mecliste bazı 

. ahvalde bir milletvekili, ancak iki milletvekili 5 daki
ka konuşur. Bazı ahvalde iki milletvekili ancak 10 
dakika konuşur. 5 yıllık plan gibi, bir memleketin 5 
yıllık kaderini kapsayan bir mevzuda dahi, iki millet-
ve'kili ancak 10 dakika konuşabilir. 

Bundan şunu arz etmek istiyorum: Kürsüde par
lamenterin fikir ve beyan hürriyeti kısıtlanmıştır. 
Bunun ıstırabını aylardır ve senelerdir çekmekteyim; 
onun için hiçbir mevzuda huzurunuza çıkmadım. 

Bunun yanı başında, Millet Meclisinin tasarrufla
rının Senatodan geçmesi Anayasanın gereğidir. Ana
yasa Mahkemesinden geçmesi, iptale maruz kalması, 
tasvibi, Anayasanın gereğidir. Cumhurbaşkanının tas
dikine gitmesi, kanunların tasdiki Anayasanın gereği
dir, 'buna bir diyeceğim yok, ancak bu halin Parla
mentonun ve parlamenterin fikir ve kürsü hürriyetini 
nasıl tahdit ettiğinin ıstırabını bir kere daha açıkla
mak isterim. 

Şimdi mevzua giriyorum. Biraz evvel Sayın Gü
neş arkadaşımız, Anayasada tefsir müessesesinin, or
ganının kaldırıldığını ifade buyurdular, doğrudur. 
Hakikaten, hiçbir kanunun Anayasada tefsirine ma
hal kalmamıştır. Yalnız, bazı mütalalar serdettiler; 
bu mütalaalardan çıkan netice şu oldu ki, Anayasa
nın kaldırdığı, kabul etmediği tefsir hakkını, biz ken
dimiz tefsire kalkıyoruz. Takdir hakkını, türlü düşün
celerimizin istikametinde kullanmaya kalkacağız; 
tefsiri, Anayasanın koskoca bir parlamentoya tanı
madığı tefsir hakkını Cumhurbaşkanına tanımış ola
cağız, buna mesağ yoktur. Bunu ben söylemiyorum, 
bunu Anayasa söylüyor. 

Şimdi arz edeyim; Anayasanın 93 ncü maddesi 
mevzuumuzla ilgili; ama biz hukukçuların bir huyu 
var, bir maddeyi bin kere bilsek, yine bir kere daha 
okumakta fayda mülahaza ederiz. 

«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Mecli
since kabul edilen kanunları on gün içinde yayınlar; 
uygun bulmadığı kanunu, bir daha görüşülmek üzere, 
bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönde
rir. Bütçe Kanunları ve Anayasa bu hükmün dışında
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri'gönderilen 
kanunu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanın
ca yayınlanır.» 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin tefsirine hiç
birimizin yetkisi ve salahiyeti yoktur. Hiçbir Komis
yonun, ne Karma, ne Adalet ne Anayasa Komisyo
nunun yetkisi yoktur. Saymıyor, gerçi şu kadar defa 
gider veya şu kadar defa iade edilir kaydı yoktur; 
ama ondan çok daha kuvvetli bir hüküm koymuştur: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanından 
gönderilen gerekçe ile yeniden tetkik edip kabul etti
ği anda yayınlanır. Artık Cumhurbaşkanının burada 
bir tek vazifesi vardır, âmir vazifedir; o kanunu ya
yınlamaya mecburdur. O halde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, tekrar görüşülmek üzere Cumhurbaşka
nınca gönderilen kanun, eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisince tetkik edilmiş ve kabul edilmişse, bunun 
yayınlanması kanunun sınırları içinde, mevzuat sınır
ları içinde gider ve* Cumhurbaşkanı bir da'ha bu kanu
nu geri gönderemez. Gönderdiği takdirde, işte tak
dir ve tasvip hakkını, tefsir hakkını ilanihayet kul
lanmanın yolunu açmış olur ki, bu, Parlamentonun 
hukukuna vuku bulacak olan müdahalenin en büyü
ğüdür. 

Yapılacak iş nedir? Yapılacak iş şudur: Ne komis
yondan geçer, ne karma komisyondan geçer ve ne de 
herhangi bir yeniden tetkik ve müzakere mevzuu 
olur. Büyük Millet Meclisi Başkanı, Anayasanın 93 
ncü maddesinin hükmü dairesince, «Gönderdiğiniz 
kanun görüşülmüş, kabul edilmiştir, yayınlayacaksı
nız.» diye talimat gönderir. 

Maruzatım, görüşüm, kanaatim budur. Takdir 
sizindir, saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı. 

Efendim, İçtüzüğümüze göre esasında müzakere
ler bitmiştir. Ancak, bu hususta Sayın Etem Kılıçoğ-
lu'nun bir önergesi vardır, okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Kanımca konu aydınlanmamıştır. Bu nedenle mü

zakerelerin İçtüzüğün 73 ncü maddesi gereğince de
vamını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

İ. Etem ıKılıçoğlu 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Şimd'i, gruplardan söz isteyen sayın üye?. 
Şahsı adına söz isteyen?.. 

t. ETEM K1LTÇOĞLU (Samsun) — Şahsım adı
na söz istiyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben de şah
sım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Kılıçoğlu, Sayın 
Yılmaz Alpaslan. 

TURGUT AR TAÇ (Kars) — Ben de önerge ile 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizin var efendim. 
Evet, şimdi gruplar söz istemeyecekse şahıslara 

söz vereceğim. Gruplar söz işitemiyor değil mi efen
dim?. 

Gruplar söz istemediğine göre, söz sırası Sayın 
Turgut Artaç'tadır. Buyurun efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşla
rım, Anayasada, Reisicumhurun kanun yapıcısıyla 
ortak olduğuna dair hiçbir hüküm yoktur. Binaena-
leyh, kanunları sadece Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yapar ve Anayasanın 93 ncü maddesinin matla
rında yazıldığı gibi, yayınlamakla görevlidir. Ancak, 
hiç de lüzumu olmadığı halde, her nedense o zaman
ki Anayasa hocaları, bir defaya mahsus olmak üze
re çıkarılan kanunun yeniden gözden geçirilmesi yet
kisini Reisicumhura tanımıştır. 

Sayın Yardımcı'nın işaret buyurduğu gibi, bura
da sadece yayınlamak göreviyle görevli olan Reisi
cumhurun, bir kanunu ikinci defa iade etme hakkı 
doğmaz. Zira maddede ifade ettiği gibi', «Kanunu» de
mek suretiyle, gönderilen ve iade edilen mevzuda ka
nun b'ir bütünlük ifade eder. Herhangi bir şekilde 
Mecliste maddeler üzerinde yeniden bazı değişiklik
ler veya ilaveler yapılmış olsa dahi, 93 ncü madde
deki «Kanunu» demek suretiyle, kanunun bütünlüğü
nü ifade etmesi karşısında, bu şekildeki değişiklikler, 
Reisicumhurca iadeyi gerektirir bir mahiyet taşımaz. 

Gerçi Sayın Turan Hocamız bazı hususları ifade 
ettiler; ama benim görüşüm odur ki, eğer Anayasa
yı hazırlayanlar içerisinde anayasaoılar varsa, fazla 

koymuş oldukları bu iade etmek keyfiyeti kesinlikle, 
Sayın Yardımcı'nın ifade ettiği şekilde son madde 
ile amir bir hükme bağlanmıştır. Amir hükmün ifa
desi; «Reisicumhura kanun iade edilir ve yayınlanır» 
der. Binaenaleyh, Reisicumhura, Meclis üzerinde ye
niden kanunları tekrar tekrar gözden geçirme ve tan
zim etme yetkisi verilecek olursa, bizatihi Meclisin 
kendisi, Reisicumhurun, kanun yapıcısı olan bir Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ortaklığım kabul etmiş 
olacaktır. Halbuki, Anayasamızın amir hükmü; Bü
yük Millet Meclisinin ortağı mevcut değildir. 

Kaldı ki, bu Anayasada kanunlardaki, noksanlık
lar veya fazlalıkların Anayasa Mahkemesi süzgecin
den geçeceği de kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu ba
kımdan, farzımuhal diyelim yeniden bir madde ek
lendiği yolundaki sayın Hoca'nın ifadesi, bu kanunun 
içerisinde mündemiç olduğu için hiç de yeni bir mad
de mütalaa edilmeyeceği gibi, kanun yayınlandıktan 
sonra o maddenin tatbikatında aksaklıklar olursa, 
kanun yeniden değiştirilir; o yeniden değiştirme de 
yeni bir kanundur. Türkiye'de bunun tatbikatları gö
rülmüştür. O kadar görülmüştür ki, hatırımda kaldı
ğına göre, 1952 veya 1953 senelerinde olması lazım, 
Orman Kanunu değiştirilmişti, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bir hafta sonra görmüş olduğu bir noksa-
nı, yeniden çıkarılan maddeler üzerinde değişiklik 
yapmak suretiyle yeni bir kanun teklifiyle gelmişti. Bu 
demek değildir ki, o bir hafta içerisinde tatbik edilen 
kanunun noksanlığının kabul edilmiş olmasıdır. 

Bu nedenle görüşüm odur ki, Reisicumhur sade
ce kanunu yayınlamakla görevlidir. Fazla olarak ko
nulan o hükme binaen de ancak bir defa gözden ge
çirme talebinde bulunabilir. Aksi halde, Meclis dene
timi resmen Reisicumburluğa verilmiş olacaktır ki, 
tahmin ederim Meclisimiz buna cevaz vermeyecek
tir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Söz sırası Sayın Rahmi Kumaş'ta. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Önce, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilerek Cumhurbaşkanına gönderilen bir yasanın 
Cumhurbaşkanınca bir kez daiha görüşülmek üzere 
geri çevrilmesinin özü nedir, bunu anlamak gerekir. 
Bu konuda 2 ölçü vardır; birisi, Yüce Meclisin ka
bul ettiği yasanın Anayasaya aykırı olmasıdır. Anaya
saya aykırı kabul edilmişse bu yasa, Cumhurbaşkanı 
bunu ger'i çevirebiliyor. Bir de, çıkarılan yasa Cum-
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hurbaşkanınca yurt gerçeklerine uygun görülmezse 
de geri gönderilebiliyor. 

Bütün bu geri göndermeler, bir anlamda Cum
hurbaşkanlığınca yasama organının uyarılması nite
liğindedir, yasama organına yön verme niteliğinde de
ğildir. Çünkü, eğer geri gönderme Anayasaya aykı
rılık yönünden ise, gerekçe buna oturtulmuşla, Yüce 
Meclis yasayı kabul edince Cumhurbaşkanının yapa
cağı iş bellidir, Anayasada bir başka yetkisi vardır. 
Anayasa Mahkemesine başvurmak. O zaman Anaya
sa Mahkemesi yasanın Anayasaya uygun olup olma
dığı konusunda bağlayıcı kararı verecektir. Fakat ge
ri gönderme gerekçesi yurt gerçeklerine uymama di
ye bir temele oturtulmuşsa, bu durumda zaten Cum
hurbaşkanının yeniden bir işlem yapmaya hiç yetki
si de yoktur. Çünkü, hangi konuları nasıl düzenleye
ceği ancak yasama organının tekelinde olan bir ko
nudur, Cumhurbaşkanının anlayışıyla bağlı değildir. 
bu. Yani yasama sınırlarını çizmek yasama organının 
görevidir, yetkisidir, Cumhurbaşkanı ancak bir uya
rı yapabilir. İşte, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir 
yasa Cumhurbaşkanlığınca 10 gün içerisinde yayın
lanmaz ve yasama organına geri gönderilirse, o za
man, yasama organı bu yasayı ister değiştirerek ka
bul etmiş olsun, ister olduğu gibi kabul etmiş olsun, 
Cumhurbaşkanına bu yasayı yayınlama ödevi düşer! 

Bana göre, gerek bu orman suçlarının affıyla ilgi
li yasanın geri çevrilmesi, gerekse daha önce bir baş
ka yasa vardı, onun geri gönderilmesi konusunda Sa
yın Cumhurbaşkanlarının gösterdikleri tutum ve dav
ranışlar Anayasaya aykırıdır. 

- Bir bakıma, Cumikurbaşkanlığı ile yasama orga
nı arasında çıkacak böyle bir çelişkide son söz, yasa
ma organınındır. Ancalk, bu son söz Anayasaya aykırı 
ise, o zaman Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesine 
başvurabilecektir. Fakat Cumhurbaşkanı, kendi hu
kuk danışmanlarınca, kendilerine verdirilen bir hukuk 
anlayışı içerisinde belki yasayı geri çevirmiş olabilir; 
ama ne de olsa Cumhurbaşkanının keridisinden çık
mış sayacağız bunu ve öyledir de. 

Şim'di, bu geri göndermede, Cumhurbaşkanı geri 
göndermeyi bir anlam'da gölgelemiştir. Çünkü, Yasa
ma Organı ile çatışma durumuna girmiştir. Cumhur
başkanı ikinci kez kabul edilen yasayı yayınlamak zo
rundadır. Ama yayınlamazsa da, yani bu yasanın al
tına Cumhurbaşkanı imzayı koyup yayınlanmak üze
re Resmi Gazeteye göndermezlerse, o zaman da bu 
yasa, yasa niteliğine erişmez. Biçimsel, asli biçimsel 
koşulu eksik kalır. Cumhurbaşkanı bunu geri gön
derdiğinde ne olacak? Herhalde Anayasa koyucu 
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Cumhurbaşkanının böyle çelişkili bir duruma düşe
ceğini düşünmemiştir. Gerçekten durum çelişkilidir. 
Cumhurbaşjkanı, yasama organınca ikinci kez ister 
değiştirerek kabul edilsin, ister değiştirilmeyerek, bir 
yasayı yeniden Meclislere geri gönderme yetkisine sa
hip değildir; ama, sahipmişcesine geri gönderdiğine 
göre, Meclislerin kabul ettiği metin de tam bir yasa 
durumuna gelememiş demektir. 

İşte burada ne yapacağız? 4 ncü dönemde bu Mec
liste bu konu tartışılmış. Ben de bu konuyu Cumhur
başkanlığı Bütçesi üzerimde konuşma yaparken ince
lemiştim. O zaman bir karar verilmiş, karma komisyo
na gönderilmiş bu konu. Ben Sayın Güneş gibi düşü
nüyorum, Yasama organının karma Komisyona gön
derme yetkisi yoktur. Yani yorum yapma yetkimiz 
yoktur. O halde ne yapacağız? Cumhurbaşkanı ikin
ci kez yasayı geri çevirdiğine göre, yasa da yasa nite
liğine erişememiş; bizim yapacağımız iş, olduğu gi
bi bu yasayı kabul etmektir. Cumhurbaşkanına zorla 
bunu imza ettiremeyiz; ama, belki de Türk toplumun
daki rejimin tam çağdaşlaşamamasın'dan olacak, 
böylesine garip bir durum ortaya çıkmıştır. Gerçek
ten garip karşılıyorum bu durumu ben. Çünkü Ana
yasanın sözü, özü açıktır. Cumhurbaşkanının geri 
gönderme yetkisi aynı konuda, aynı yasada bir kez 
vardır ve bu da bir uyarı niteliğindedir. Bu ba
kımdan Cumhurbaşkanının geri 'gönderme gerekçesi- ; 

ni ikinci kez değiştirse bile kabul etmiyoruz. Cumhur
başkanının bir kez yasaları geri gönderme yetkisi 
vardır. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kumaş. 
Gruplar adına söz isteyen?.. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Kılıçoğlu 
Grup adına konuşacak. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın Ceyhun konuşacaklar. 

CHP Grubu adına Sayın Kılıçoğlu, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA İ. ETEM KILIÇOĞLU 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müsaade buyururlarsa, meseleyi basitleştirerek arz 

etmek istiyorum. Bir yasa, Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiş, yayınlanmak üzere Sayın Cumhur
başkanına takdim edilmiş bulunuyor. Birinci safha, 
tamamlanmış. Sayın Cumhurbaşkanını, Anayasamı
zın üzerinde .durulan 93 ncü maddesi gereğince bir 
hakka sahipler, o hak da Anayasadaki deyimi ile 
«Bir daha görüşülmek üzere Büyük Millet Meclisine 
iade olunur.» Yasa gitti, 93 ncü madde gereğince 
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Sayın Cumhurbaşkanı Büyük Millet Meclisine «Bir 
daha görüşünüz» diye iade ettiler. 

Biz ne yapacağız? Tabii, Cumhurbaşkanı bir da
ha görüşülmek üzere Büyük Millet Meclisine iade 
ederken, bir gerekçe gösterecekler ve o gerekçeye 
dayanarak bir defa daha görüşülmesini isteyecekler. 
Yasa geldi, yayınlanmadığı için, artık, Cumhurbaş
kanınca iade edildiği anda da yasalıktan çıkıyer. 
Ne oluyor? Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tak
dim edilirken, hükümetçe verildi ise yahut teklif 
olarak geldi ise o durumda yeniden Meclis Başkan
lığına verilmiş oluyor. Başka bir deyimle, o ana 
kadar yapılan bütün işlemler eski tabirle keenlem 
yekûn kabul ediliyor, hiç sanki görüşülmemiş, gidip 
gelmemiş gibi yok kabul ediliyor. 

Çünkü, siz Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesine 
bağlı değilsiniz. Herhangi bir maddeyi görüşemez
siniz. Yeniden Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve
rildiği vakit prosedür ne ise onu yapmaya mecbursu
nuz. Ait olduğu komisyona gidecek, Meclise gide
cek, Senatoya gidecek, tekrar gelecek; aynen işlem
leri yapmak durumundasınız. 

Şimdi, bu 93 ncü maddenin son fıkrasını da oku
yorum (Sayın Celâl Yardımcı'nın görüşüne uymak 
doğrudur) ; «Bu hususta gösterdiği gerekçe ile bir
likte, aynı süre içinde (Yani 10 gün içinde) Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderir...» 

Şimdi burada hemen değişik bir konu araya gir
miş : Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün dı
şındadır. Yani, son fıkrada okuyacağım kısımda iki 
istisna getiriyor. Nedir o iki istisna?... Birisi Bütçe, 
Bütçe zamanla mukayyet olduğu için, onu o zaman
da çıkarmaya, tatbik etmeye mecbursunuz. 

Bir de, Anayasada yapılan herhangi bir değişiklik. 
Tabii, Anayasada yapılan değişiklik rejimin kaderi 
ile ilgili bir değişikliktir, önemli bir konudur, onu da 
öyle zamana bırakmıyor. Yani onu da öyle hemen «git
sin», «gelsin» «bir daha baksın», «bir daha görü
şün» değil; ikisini istisna kılmış. Neyi yapmak istemiş 
onu okuyorum : 

«Geri gönderilen kanunu (Meclis) yine kabul eder
se, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır.» Yani, iki 
istisnanın dışında olanları aynen kabul ederse... Niye 
dememiş «aynen kabul ederse» «Aynen kabul eder
se» demiyor. Dese -ki, oradan geldi- geliş nedenine 
siz uyarsanız, yani Büyük Millet Meclisi olarak eski 
iradenizde İsrar etmez de Cumhurbaşkanının tuttuğu 
ışığa uyarsanız, kanunu kabul edersiniz, tekrar Sayın 
Cumhurbaşkanına gönderirsiniz, o hemen bunu yayın
lar, mesele biter. 
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Ama, ne diyor : «.... geri gönderilen kanuna yine 
kabul ederse...» Kim kabul edecek? Büyük Millet 
Meclisi. Nasıl isterse, iradesi hangi istikamette tecel
li ederse ona göre burada yasalaşacak, Cumhurbaş
kanı bunu yayınlama zorunluluğunda kalacaktır. 

Eğer, «siz Cumhurbaşkanlığından geri gelen ya
sayı oradaki gerekçeler istikametinde kabul etmeye 
mecbursunuz» deseydi, Anayasa böyle bir kanaate 
sahip olsaydı o zaman diyecekti ki, «aynen kabul 
ederse.» Bundan kaçınmıştır. 

Eğer arkadaşlarım tetkik etme lütfunda bulunur
larsa, Kurucu Meclis zabıtlarında 93 ncü madde 
görüşülürken, aynen mi olsun, gitsin gelsin mi, ila-
nihaye gider gelir mi tartışması yapılmış, ama bütçe 
kanunuyla, Anayasada yapılacak değişikliğin dışında 
yolu göstermiş. Meclis iradesine sahiptir, o iradeye 
göre gerekli değişiklikleri yapar, eğer menfaati halel
dar olanlar veya Anayasa Mahkemesi Kanununda, 
Anayasa Mahkemesine müracaat etme hakkı kime ve
rildiyse o istikamette bir yola gidilmiş olur. 

Bir hususu da bu vesileyle arz etmek isterim. Ben, 
Anayasanın tefsiri yapılmaz diyorum. Çünkü Anaya
sa Mahkemesi yükümlü bu görevle. Peki, bir mad
deyi okurken, onu eleştirirken -çünkü siz tatbik ede
ceksiniz; o maddeyi okuyacaksınız, bir anlayışa gö
re onu tefsir edeceksiniz- tartışma yapabilmek için 
tefsir, anlayış hâkim olacak ki, o doğrultuda bir ka
rar alınmış olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu da iki cüm
leyle arz etmek isterim. Bu çok önemli bir konudur. 
îşte ' Belediye Gelirleri Yasası^ eski parlamenterlere 
ait yasa... Yani yetki tartışması.. Sizin hakkınız var, 
biz kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının 93 ncü 
madde gereğince geri çevirme hakkı vardır. Aslında 
«bir defa daha görüşülmek üzere» deyimi, benim an
ladığım kadarıyla nezaket ifadesidir. Ama fiili neti-
'cesi vetodur. Neden fiili neticesi vetodur?. Çünkü geri 
çevirdiği yasayı sadece ileri sürülen gerekçelere uya
rak görüşemiyorsunuz. Olmamış gibi, yeniden ve
rilmiş gibi görüşüyorsunuz. Bu bakımdan sayın Cum
hurbaşkanlığının böyle bir yetkisinin olmayacağı ka
naatimi arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıçoğlu. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Ceyhun, buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; üzerinde konuştuğumuz konu, sayın Cumhurbaş-
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'kam tarafından Meclislerimize 2 kere gönderilen bir 
kanun hakkında, teşekkül eden bir karma komisyo
nun mütalaasıdır. 

Bu mütalaaya katulmak mümkün değildıir. Ana
yasamız kanun prosedürünü 64, 91, 92 ve 93 ncü 
maddelerinde bir kül halinde ele almıştır. Anayasa
mıza göre kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak 
yetkisi yalnızca yasama organının, yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir. Kanun teklif etmek, Ba
kanlar Kurulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin hakkıdır. Kanunların görüşülmesi önce 
Millet Meclisi, sonra Cumhuriyet Senatosunda ve 
eğer Cumhuriyet Senatosunda Meclislerden geden gö
rüşten farklı bir görüş olursa, teşekkül edecek bir 
karma 'komisyon metninin görüşülmesi şeklinde ni
zama bağlanmış ve son olarak ta, Türk milletini tem
sil eden sayın Cumhurbaşkanına, kanunların yayın-
lanmasıyla İlgili olarak bir yetki tanınmıştır Anaya
sanın 93 ncü maddesinde. 

Bu yetki de, Türk milleti adına yasayı görecek 
olan sayın Cumhurbaşkanı, şayet endişe izhar eder
se, bu endişesini bir gerekçeye bağlayarak, bir kere
ye mahsus olmak üzere, yasama yetkisini devredil
mez şekilde elinde tutan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, benden önce konuşan sayın hatibin de ifa
de ettikleri gibi, çok nazik bir kural içerisinde, ken
disine gelen yasanın bir kere daha görüşülmesini ta
lep etmekten ibarettir. Bu talep, gönderilen gerekçe
ler muvacehesinde Yüce Meclisler tarafından tezek
kür edi'ılip kanun sayın Cumhurbaşkanına gönderil
diği takdirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa 
içerisindeki yetkilerine dayalı olarak yapabileceği tek 
iş kanunun 10 gün içerisinde neşrini sağlamaktan 
ibaret olmaktadır. Binaenaleyh, görüşümüz odur ki, 
Sayın Cumhurbaşkanının bir yasayı ikinci defa gö
rüşülmek üzere Yüce Meclislere iade yetkisi Anaya
sa ile kendilerine tanınmamış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Karma Komisyonun görüşüne ka
tılmamız mümkün değildir. Bu görüşümüzü Yüce 
Meclise derin saygılarla arz ederim. (AP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
Affedersiniz efendim, ben sual soracaksınız zan

nettim. Sıra sizde değil efendim. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Dalkıran?.. Yok. 
Sayın Yılmaz Alpaslan?.. Yok. 

Sayın Hasan Yıldırım?.. Yok, 
Buyurun Sayın Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Ceyhun'un beyanlarına, eski deyimiyle mi

limi milimine katılıyorum; ama karşımızdaki sorun 
bu değil. Karşımızdaki sorun, Cumhurbaşkanının ge
riye gönderdiği bir kanun metnini, Meclisin olduğu 
gibi kabul ederek veya kendi hangi hükümlerse onu 
değiştirerek geri göndermesi halinde, «olmadı bir de
fa daha inceleyin» demesi değil Cumhurbaşkanının. 
5 maddelik bir kanun yapmışız. Sonunda, «ıBu Ka
nun 1974 senesinde Mart ayında yürürlüğe girer» 
demişiz. Cumhurbaşkanı diyor ki, «1974 senesinde 
girer diyorsunuz, çok zaman geçti aradan, 5 sene 
geçti; şimdi makable teşmili ediyorsunuz, bunun bir
takım sakıncaları olur, bunu yeni baştan bir incele
seniz.» 

Bu kanun bize geliyor, 1 nci maddede «duvarlar 
beyaza boyanacak», deyip 'bitirdiğimiz halde, kanun 
geriye gelmişken - madem Cumhurbaşkanı da gön
derdi - 1 nci maddede «duvarlar yeşile boyanacak
tır»! 2 nci maddede vatandaşlara vergi yüklerken, de
ğiştirip ilk maddede vatandaşlara para dağıtmaya 
karar veriyoruz. Yani, daha önce bizim kabul etti
ğimiz Cumhurbaşkanının da itiraz etmediği hüküm
leri yeniden baştan biz bu ara tedvin ediyoruz, de
ğiştiriyoruz. Mesele, «bu zamanda ne olacaktır?» 
meselesi; yoksa Cumhurbaşkanının 2 nci defa kanun
ları geriye gönderme yetkisinin olmadığı münakaşa 
edilemez, zaten Anayasa yazıyor. 

Biz Cumhurbaşkanının geriye gönderme yetkisin
den yararlanarak, onun da itiraz etmediği, bizim de 
baştan kabul elttiğimiz hükümleri değiştiriyoruz. Bu 
takdirde Cumhurbaşkanının önüne gelen ilk defa 
gördüğü, daha evvel görmediği bir metinden ötürü, 
bu metinlere münhasır olmak üzere, o maddelere 
münhasır olmak üzere geriye gönderme yetkisi var 
mı, yok mu meselesi münakaşa ediliyor. Yoksa, si
zinle tamamen mutabıkım. Cumhurbaşkanı ilanihaye 
veto edemez yahut geri gönderemez. Ama, 2 nci de
fa gönderdiğimiz metinin ilk giden metinle alakası 
yok, yani hiç münakaşa konusu olmamış meseleleri, 
yeniden biz tanzim ile gönderiyoruz. E, bunun Cum
hurbaşkanının ilk defa gördüğü metin olması sebe
biyle «bunun da şu sakatlığı var» deme hakkına sa
hip değiıl mi? Meselle budur. 

Böyle bir yetkisinin bulunduğunu başka bir ör
nekle ifade etmek isterim. 
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Geri geldi, yalnız yürürlük maddesünden ötürü 
geri geldi, kanununu müzakere ediyoruz. Arkadaşlar
dan! bazıları önerge verdiler, «şunun şu şu madde
lerimi değiştirelim» dediler; «Ganim, şimdi acele, 'Se
ride başka bir kanun yaparız», dedik. O verilen öner
geler istikametimde değiştirmedik. Binaenaleyh, gitti 
Cumhur başkanıma yayınlamak mecburiyetinde, ya
yınlandı. Eh, Meclisin bir hususta kanun yapması
nın süresi fıilan yok; 2 gün sonra, Cumhurbaşkanı
na göndereceğimiz metine koymamız imkânı da olan 
maddelerle yeni bir kanun yaptık, Cumhurbaşkanı
na gönderdik, Cumhurbaşkanının bunu 2 nci defa 
müzakere isteme yetkisi yok mu? Var. Ama, öyle 
yapacağımıza, 2 nci blir kanun şeklinde yapacağımı
za, • kanun geriye gelmişken yeni.bir kanun tanzim 
©deftim, yeni önergeler kabul edelim dedik. Bu defa, 
yetkisi yok diyeceğiz. Zannediyorum orada bir te
nakuz var. Davamız bu, 

Nitekim, raporlara dikkat buyurursanız, Orman 
Suçlarının Affı hakkındaki Kamun geriye gönderil
miş, Cumhurbaşkanının itiraz ettiği konular var. On
lar belli bir şeklide karara bağlanmış, Cumhurbaş
kanının 'itirazına uğramayan metinler de yeni baştan 
tanzim edilmiş. Cumhurbaşkanı, «Ben bunları gör
medim, bunu yeni tanzim etmişsiniz. Bunda da bir 
yanlışlık var.», diyor. Mesele bundan ibarettir. 

Sözlerimi tekrar etmekten ve sizleri yormaktan 
dolayı üzgünüm. Aslında Anayasamızdaki bu hü
küm, başka anayasalarda olduğu gibi, bir başka ih
tiyacı karşılamak için yapılmıştır. Yoksa, Cumhur
başkanımızın veyahut Cumhurbaşkanlık makamının 
kanunların sakıncalı oılüp olmadığı hakkında, kondu 
başına kullanabileceği bir yetki olarak tanzim edil
memiştir. Dünyanın her tarafında bu vardır. Bu her 
yerde başbakan ve ilgili bakanın imzasıyla kullanı
lan bir yetkidir. Çünkü, Cumhurbaşkanının kararla
rı ancak bu sekilide olur; ama Türk uygulamasında 
Cumhurbaşkanı, af yetkisi hariç, bütün yetkilerini 
kendi başına kullanıyor. Aksini de söylesek, zanne
diyorum bunun doğrusu budur desek kıyamet kopa
cak. Onun için, parlamenter rejimlerde görülmeyen 
bir uygulamayı: sineye çekerek, ta eskiden beri yürü
tüyoruz:. 

Bu müessesenin, böyle bir geri gönderme müesse
sesinin yararı şuradadır : Hepimiz insanız, Meclisler
de de bazan hata olur. Metne 10 000 lira yazacağı
mız yerde 100 0C0 lira diye matbaa hatası olarak da J 
olur, normalde de olabilir. Zannediyorum böyle bir 
şey Belediye Gelirleri Kanununda olmuş. 2 nci mad-
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de, 3 ncü madde diye bir mesele söz konusu olmuş
tu. Kanun metni değiştirilemez. Henüz yayınlanma
dan, faikına varılır ki, burada bir teknik yanlışlık 
var, bir yanlış kanuna atıfta bulunulmuş, blir rakam 
yanlış hesaplamaralk yazılmış yahut istenmediği hal
de mütenakız bir ifade kullanılmış. Bunları düzelte-
bilmie imkânını vermek için hükümetlere ve icabın
da meclislere, meclisler hükümetle diyalog kurar ve 
«yanlışlık oldu, Sayın Cumhurbaşkanından rica ede
lim bu kanunu geri göndersin de bunu düzeltelim»» 
der. Bu müessese gerçekte başka ülkelerde genellik
le bunun iiçin kullanılır, yoksa meclisin siyasi doğ-
rultusuyla, yanıi meclisin iradesiyle cumhurbaşkanı
nın iradesi arasında bir tercihli mesele söz konusu 
olmaz. Ama bizim Anayasamızın uygulaması böyle, 
ona da' bir itirazımız yok, böyle gelmiş böyle gide
cek. 

Demek istediğim, ya Cumhurbaşkanının geriye 
göndermesi üzerine bizim daha evvel kabul ettiğimiz 
hükümleri değiştirme yetkimiz bulunmaması lazım, 
bunu bir prensip olarak kabul ederiz ve başka itiraz 
hangi noktalar ise onunla meşgul oluruz. Elbetteki 
Cumhurbaşkanı bu kanunu bir daha, ikinci defa ge
riye gönderme hakkına, yetkisine sahip olmaz; ama 
biz kendi yaptığımız metnin Cumhurbaşkanınca geri 
gönderilmesi söz konusu olmayan kısımları da değiş
tiririz. O zaman Cumhurbaşkanına ikinci defa geri 
gönderme yetkisini tanırız. 

Yorum meselesine gelince: Arkadaşlarım, hepi
miz yorum yapıyoruz. Söz konusu yorum, deminki 
ifademde bir yanlışlığı düzeltmek isterim, hukuken 
bağlayıcı, resmi belge mahiyetinde yorum yapanıa-
yacağımızdır, yoksa elbetteki yorum yapacağız. 

Mahkemelerin yorumundan kastını da şu mana
dadır : Mahkemelerde içtihad yoluyla yorum yapı
lır, tevhidi içtihad yoluyla yorum yapılıp bağlayıcı
lık, ortaya çıktığı için, bu kanunun böyle anlaşılması 
lazımdır. Danıştay böyle bir yorum yaptığı zaman, 
yahut bu Anayasanın o maddesinden bu mana çıkar 
diye bir içtihadda bulunduğu zaman, bunun resmi 
bağlayıcılığı vardır, alt mahkemeleri. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen toparlayın ko
nuşmanızı. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Halbuki bizim 
hukuken hüküm ifade edebilecek bir yorum yapıp, 
örneğin Resmi Gazetede yayınlayıp kimseyi bağla
mamız, kendimizi de bağlamamız mümkün değildir, 
abesle iştigaldir, böyle bir yorum yetkimiz yoktur. 

Bu itibarla, bunun yürütülüşünde de sanıyorum, 
şimdi de Sayın Başkanın dediği gibi - «burada söz 
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konusu olan bir mütalaadır» diyor -. bir mütalaanın 
da oylanabileceği kanısında değilim. Bunun gündem
den kaldırılması ve Meclis Başkanlığınca normal 
prosedür yoluna başvurulması lazım geldiği kanısın
dayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım, özür dilerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Efendim, şimdi bu konuda Sayın Turan Güneş' 

in bir önergesi vardır; okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Sayın Başkanımızın da beyan ettiği gibi söz ko
nusu rapor bir mütalaa mahiyetinde olduğundan ge
rek Anayasamız, gerek İçtüzük Meclislerin mütalaa 
veya yorum kararı almasına olanak vermediğine gö
re raporun oya konması mümkün değildir. 

Bu nedenle gündemden çıkarılmasını saygılarım
la önerinim. 

Kocaeli 
Turan Güneş 

BAŞKAN — Efendim, daha evvelce; yani 
3 . 7 . 1975 tarih ve 99 ncu Birleşimde Millet Mec
lisli bunu kendi meselesi olarak kabul etmiş ve oyla
rıyla bunu kabul ettiği içinde Başkanlıkça bu öner
genin işleme konmasıına imkân yoktur. 

Ayrıca Sayın Celâl Yardımcı'nın da bir önergesi 
vardır. Yapacağımız işlem aynı şekilde olduğu için 
ve Başkanlığın tutumu da önergede beyan edildiği 
şekilde olduğundan bunu da oylamaya lüzum görmü
yorum., 

CELÂL YARDIMCI (İstanbul) — Okunsun efen
dim. 

BAŞKAN — Peki okunsun efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı Orman Suçlarının Affı hakkındaki Kanun 

Tasarısı Cumhurbaşkanınca bir kere geri gönderil
miş ve Yüce Meclisçe müzakere edilerek kabul edil
miştir. 

Bu itibarla Karma Komisyonca verilen raporun 
reddiyle üçüncü defa kabul edilen kanunun, yayın
lanmak üzere Cumhurbaşkanlığına tevdiine karar ve
rilmesini rica ederim. 

İstanbul 
Celâl Yardımcı 

A) TEZKERELER VE 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylü oğlu nun, 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ya
sasının 11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ka-

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu da aynı yolda
dır. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. Bu hususta işlem", 
Başkanlıkça şu şekilde tatbik edilecektir: Evvela 
Karma Komisyonun görüşü oya sunulacak. Bu ka
bul edilmediği takdirde, Millet Meclisinin görüşü oy
lanacaktır. 

Şimdi Karma Komisyonun görüşünü, yani Cum
hurbaşkanının görüşülmek üzere kanunları bir defa
dan fazla geri gönderebileceği yolundaki görüşü oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun görüşü de, Karma Ko
misyonun görüşü ile aynı yönde olduğu için, aynı 
görüşü tekrar oylama gereksizdir. 

Millet Meclisinin görüşünü, yani Cumhurbaşka
nının bir daha görüşülmek üzere kanunları bir defa
dan fazla geri gönderme yetkisinin bulunmadığı yo-. 
tundaki görüşü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüce Heyetinizin aldığı bu nihai karar gereğince, 
bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Müte
vellit İdare Şahsi haklarının Düşürülmesine dair 
26 Haziran 1973 tarihli ve 1799 numaralı Kanun, ya
yımlanması için tekrar Cumhurbaşkanlığına sunula
caktır. 

2. — Cumhurbaşkanınca ikinci defa geri gönde
rilen; 26 . 4 . 1976 tarihli ve 1982 numaralı, 633 sa
yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna beş geçici madde eklenmesine 
dair Kanunun, yayınlanması için tekrar Cumhurbaş
kanlığına gönderileceğine dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Bu konuyla ilgili olarak bir hususu 
daha Geneıl Kurulun bilgilerine sunacağım. 

Sayın Cumhurbaşkanınca, aynı durumda, ikinci 
defa geri gönderilen ve bazı Orman Suçlarının Affı 
hakkında Kanunun nihai durumuna göre işlem ya
pılmak üzere, bekletilen 26 . 4 . 1976 tarihli ve 1982 
numaralı 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 geçici madde 
eklenmesine dair Kanun da yayınlanması için tekrar 
Cumhurbaşkanına sunulacaktır. 

ÖNERGELER (Devam) 

nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi. (2/356, 4/216) 
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BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
veriilmliş doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
si vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisli Sayın Başkanlığıma 
56 arkadaşım ile birlikte 1 . 7 . 1977 tarihinde 

yüce başkanlığınıza verdiğümiz «275 sayılı Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasının 11 nci mad
desinin değiştirilmesi ile çaıîışma hayatına referan
dumu getirmeyi amaçlayan yasa teklifimiz ilgili ko
misyonlarda görüşülüp Genel Kurulumuzun günde
mine bugüne kadar gelmemiştir. 

Yüce Meclisimizin İçtüzüğüne göre (Madde 38) 
teklifimizin Genel Kurul gündemine doğrudan doğ
ruya alınması için gerekli işlemin yapılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Sivas Milletvekili 

Azimet Köylüoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında ilgili ko
misyona haber verilmiştir. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yücenin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2J473, 4/217) 

(BAŞKAN — İkincisini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Sosyal Güvenlik işlemlerinin Birleştirilmesi Hak

kında Kanun» teklifimizin Sosyal İşler Komisyonuna 
havalesinden bu yana 2 yıldan fazla bir süre geçmiş
tir. 

Kanun teklifimiz, binlerce sigortalının ve Emekli 
Sandığı iştirakçisinin sosyal güvenlikleri yönünden bü
yük bir önem taşımakta ve ilgili kanunların uygulan
ması sırasında farklı kurumlar kanunlarına tabi ol
maktan ötürü değerlendirilme imkânından yoksun ka
lan hizmet sürelerinin de borçlandırılarak değerlen
dirme kapsamına alınmasını ve dolayısıyla sosyal gü
venlik uygulamasının eksiksiz bir biçimde yürütüle
bilmesini gerçekleştiricidir., 

Teklifimizin bu mahiyeti gözetilerek Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca Millet Mec
lisi Genel Kuruluna arzını saygıyla talep ve rica ede
riz. , 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında ilgili ko
misyona haber verilmiştir. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tereddüt hâsıl olmuş
tur. 

Okunan önergeyi kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

C) DANIŞMA KURULU TEKÜLFLERİ 

1. — 335, 141'e 1 nci ek, 333 ve 143 S. Sayılı ka
nun tasarı ve tekliflerinin (141'e 1 nci ek S. Sayılı ta
sarının 48 saat beklenmeksizin Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınması kaydıyla) gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer iş
ler» kısmının ilk sıralarında yer alman ve görüşülmele
rine sunuşlardan sonra başlanılmasına dair Danışma 
Kurulu önerisi., 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 45 
Danışma Kurulunun 18 . 4 . 1979 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda; ilişik listede belirtilen Kanun Ta
sarı ve Tekliflerinin Gündemin bu kısmının ilk sıra
larında yer alması ve bunların görüşmelerine, Başkan
lığın Genel Kurula sunuşlarından sonra başlanmasının 
önerilmesi uygun görülmüştür. 

Cahit Kara'kaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
Altan Öymen Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay İhsan Kabadayı 

Liste 
1. Gündemin 78 nci sırasında yer alan , 335 

S. Sayısı, 24 . 7 . 1950 tarihli, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 16 nci Maddesinin (1) ve (2) numaralı Bent
lerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi, 

2. 18 . 4 . 1979 tarihli Gelen Kâğıtların Rapor
lar kısmında yer alan, 141'e 1 nci Ek S. Sayılı, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Ka
nunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun tasarısı, 
(48 saat kaydı aranmaksızın Gündeme alınması). 

3. Gündemin 76 nci sırasında yer alan, 333 S. 
Sayılı, Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazar Köy Nü
fusuna Kayıtlı Kâzım Oğlu Fatma'dan Doğma 1939 

— 300 — 



M. Meclsi B : 80. 18 . 4 . 1979 O : 1 

doğumlu Dilaver Göçmen'in Cezasının Affı Hakkın
da Kanun Teklifi, 

4, Gündemin 43 ncü sırasında yer alan, 134 S. 
Sayılı, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı. 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öne

rini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Ahan Öymen ve 6 ar
kadaşının, 24 . 7 . 1950 Tarihli, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 16 ncı Maddesinin (1) ve (2) numaralı Bent
lerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletve
kili Sadullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan 
Araslı'nın aynı konuda teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/734, 2/731) (S. Sayısı : 335) (i) 

ıBAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 
78 nci sırasından yer alan 335 S. Sayılı 24 . 7 . 1950 
Tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı Mad
desinin (1) ve (2) numaralı Bentlerinin Değiştirilme
sine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada, 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

HASAN AKSAY (İstanbul) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksay, grup adına mı, şahsı
nız adına mı efendim? 

HASAN AKSAY (İstanbul) — Grup adına Sayın 
Başkan* 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksay. 
MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (İstan

bul) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri: 

Bu kanun, yazı işleri müdürlerinin hakikaten fikir 
suçlarından dolayı affedilmesi manasını da taşıyan 
birtakım hükümleri beraber getirmektedir. Bu yö
nüyle bu kanunun bir an önce çıkmasında büyük fay
dalar vardır. Eyleme müteveccih olmayan, şahsi da
valara müteveccih olmayan, sadece fikir suçlarından 
dolayı hakikaten yazı işleri müdürlerinin bugüne ka
dar mahkemelerde sürünmesi yazık bir husustur. 

Bu husus, bir gazetenin tashihinde, sadece kelime 
tashihleri bakımından sekiz, on kişiden fazla insan 
çalıştırıldığı nazarı itibara alınırsa; bir yazı işleri mü-

(1) 335 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

dürünün, gazetenin içerisindeki büt'ün bu fikirlerin 
suç olup olmadığını tetkik etmesi güç bir meseledir. 
Ancak, bu kanun bu yönüyle gelirken, basın sahasında 
asıl 'büyük bir 'boşluğu da tespit ötmek istiyoruz; iki 
hususa daha işaret etmek istiyoruz. Bir tanesi, basın 
sahasında hakikaten düzeltilmesi lazım gelen birçok 
hususlar var; ikincisi, bu kanun, sadece yazı işleri 
müdürlerini affederken, muhabirleri, yazarları ve saire 
aynı Suçlardan dolayı affetmemek; yazanları affeder
ken, söyleyenleri affetmemek gibi bir duruma düşme
nin de adaletsizliğine işaret etmek istiyorum. 

Bu kanun eksiktir; bir ihtiyacı karşılamakla bera
ber, süratle çıkarılması gerekli bir kanun olmakla be
raber, asıl büyük bir düzeltme yapılması gereken bir 
sahayı bu vesileyle tespit etmek istiyorum. 

Önce üç noktayı dikkatlerinize arz etmek suretiyle, 
hakikaten basın sahasında nelerin düzeltilmesi lazım 
geldiğini, bunun milletvekili çalışma imkânlarıyla 
mümkün olmadığını, basın - yayınla ilgili Bakanlı
ğımızın bu hususta ciddi 'bir hazırlık yaparak gelme
sini temenni ederk sözüme başlamak istiyorum. 

Niye? 
1938'de çıkmış bir kanun var. Bu kanun, gazete

lerin torba kâğıdı olarak kullanılmasını cezalandırı
yor. Halbuki, bugün gazeteler torba kâğıdı olarak 
kullanılmak üzere satılıyor. Ya bu 'kanun kaldırıl
malı, ya bu kanun devam ediyorsa, yürürlükteyse, 
tatbik edilmelidir. «Belediye encümeni toplanır, ga
zete kâğıtları eğer torba kâğıdı olarak kullanılıyorsa, 
bunlara 10 lira para cezası verir» diyor. 

İkinci bir noktayı arz etmek istiyorum : Bugünkü 
basın mevzuatında, her hangi bir yazar, veya karika
türist - yaptığı işten dolayı - bir sene sonra çıkıp «Ben 
bu ücreti almadım» dese, her gün % 5 faiziyle bunu 
basın müessesesinin ödemesi gerekiyor. Neticede, her
kes işçi; nasıl oluyor? 1 000 lira, bir 'sene sonra 
200 000 lira, 300 000 lira olarak bir meblağ kazanı
yor. Bu, çok adaletsiz bir durumdur. Ödenmeyen üc
retlerde % 5 gibi muazzam bir faiz yükü her gün bu 
işin üzerine konuyor. Hakikaten bunların üzerinde 
Bakanlığımızın ciddi bir hazırlık yaparak düzeltmesi' 
gerekir, 
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Sadece örnek olsun diye, üçüncü bir meseleyi de 
arz etmek istiyorum. Bir gazeteci, sözüne en çok gü
vendiğimiz kimse olmak durumundadır. Bir gazeteci 
'bir gazeteye girerken, «Ben, bundan önceki bütün 
tazminatları aldım» diye beyan etse, arkasından da, 
girdikten sonra, «Ben iş bulamam, bana iş vermezler» 
diye beyan ederse 10 senelik, 20 senelik tazminat alma 
durumu oluyor. 

Bu işlerin adil bir şekilde çözülecek, basın mensu
bunun karşılıklı olarak birbirine itimadını temin ede
cek bir vasatın ortaya getirilmesi lazım. Bununla, 
«Çok hadise oluyor» demiyorum; ama, çok hadise 
olmasa, 'bir tek hadise bile olsa, basında işverenle ba
sının fikri yapıdaki işçisi arasında devamlı bir itimat
sızlığın bu şekilde bulunmuş olması dahi, böyle bir 
kanunun mevcut olması dahi, bu sahada hakikaten 

bir huzursuzluğun sebeibidir. Beyanına sadık birçok 
kimselere rağmen, bir tanesinin, ertesi gün, beyanı
nın aksini iddia etmesi hadisesi, bu kadar güven bes
lememiz gereken 'bir sahayı hakikaten bozmaktadır; 
'kanundan dolayı biz bozmoktayız. Haddi zatında, 
saygı duymamız gereken kimseye, daha kapıdan gi
rerken şüphe ile bakacak bir duruma getiren bu mev
zuattır. Mutlaka bunların düzeltilmesi lazım. Getiri
len bu kanunun süratle çıkmasına taraftar olmakla 
beraber, asıl, basın sahasının yeni baştan düzenlen
mesi gerektiği kanaatimizi belirtmek isterim. On bin 
lira maaş alan 'bir insan. <<Ben, geçen bir aylık maa
şımı almadım» dese, % 5'ten 30 gün mürekkep fai
ziyle düşünün... Basın sahasında bir dava biliyorum 
ki, birkaç sene isonra, «Bir maaşımı almadım» diye 
dava edilmişti ve faiziyle birlikte bir maaş 380 'bin lira 
tutuyordu. 

Bu işleri mutlaka düzeltmemiz lazım. Bu da, mil
letvekilliği imkânlarıyla hazırlanacak bir kanun tekli
fiyle olmaz. Muhterem Bakanlığın bu hususta ciddi 
'bir çalışma yapıp, basın sahasını mevzuat bakımından 
da hakikaten birbirine güvenen, sözüne inanan insan
lar durumuna getirmesi lazım. 

O halde, bu kanun dolayısıyla birinci olarak tes
pit edeceğimiz husus, Bakanlıktan beklediğimiz bu hu
sustur. 

İkinci nokta, bugün daha büyük bir ehemmiyet 
taşımaktadır. Şimdi, yazı işleri müdürünü affediyo
ruz; ne diyoruz gerekçe olarak da? Bir muhabir bir 
haber vermişse, bir yazar bir yazı yazmışsa, bu yazı
nın hepsini sonuna kadar tam olarak tetkik etmek, 
yazı işlerinin imkânında değildir, Halbuki, bazı yazı
lar da vardır ki, bazı haberler de vardır ki, «Şöyle 
bir yazı yazın» diye bunu yazı işleri müdürü söyle-
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mistir; yazı işleri müdürü, «Şöyle bir haber çıkarma
mız, şöyle bir yazı yazmamız lazım demiştir, muha
bir ve yazar da onu yazmıştır. 

Şimdi, burada yazı işleri müdürünü bir fikirden 
dolayı affediyoruz, muhabiri affetmiyoruz, yazarı af
fetmiyoruz. Niye? Eğer bu işte adil bir af getiriyor
sak, o zaman bu işi, yazı işleriyle beraber muhabiri, 
de, yazarı da affetmemiz gerekir. 

Bunun dışında, bir işi, bir fikri yazmayı, bunu 
yayınlamayı suç saymıyoruz, bunu affedecek nokta
ya geliyoruz; fakat bu/nı söylemeyi affedilmez bir 
suç olarak görüyoruz. Bu da mümkün değildir. Bi
naenaleyh, bu kanun onu getirmeliydi ki, mademki 
yazı işleri müdürleri için bu noktada bir af getiriyo
ruz, bununla beraber muhabirler için de, yazarlar 
için de, bunu söyleyenler için de aynı affı getirmeliy
dik. Bu bakımdan, bu kanun noksan oluyor. Bu nok
sanı tamamlamak için madde geldiği zaman bir öner
ge arz edeceğiz. Bu hüviyetiyle bu kanunun biran 
önce çıkması şüphesiz çok yararlı olacaktır. 

Grup adına bunu tasvip ediyor, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, aslında 
Basın Kanunun da, basın yoluyla işlenen suçlarla il
gili Ceza Kanunu maddelerinin de yeniden ele alın
ması lazımdır. Bu kanun, Basın Kanunu ve Ceza Ka
nununun basın suçlarıyla ilgili maddeleri, basın yo
luyla işlenen suçlarla ilgili maddeleri eskimiştir ve bir
takım adaletsizlikleri içinde taşımaktadır; ama burada 
bütün partilerin üzerinde anlaştığı ve müşterek im
za ile Meclis Başkanlığına verdiği bir kanun teklifi 
vardır. Bu teklif, basın mensupları üzerine yönelen 
adaletsizliklerden sadece birini ortadan kaldırmayı 
hedeflemektedir, o da kısmen kaldırmayı hedeflemek
tedir.. Çünkü, aksi takdirde, bir sistem değişikliği 
gerekecektir ve bu sistem değişikliği, uzun müzake
relere, münakaşalara sebep olabilecektir. Halbuki, 
son sıralarda yazı işlerine yönelen davalar o kadar 
fazlalaşmıştır ki, bunun hiç olmazsa şimdilik bir bö
lümlük bir kanun halinde buraya getirilmesi faydalı 
sayılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, yazı işleri müdürünün cezası
nın değişik bir ceza olması niçin lazım? Anayasamız
daki, «Cezaların şahsiliği» ilkesi açısından lazım. 
Çünkü, gazetede, cezaya konu olan yazıyı bir kişi ya-
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zıyor yahut haberi bir kişi veriyor; ama bu bir kişi
nin işlediği suç dolayısıyla - eğer bu suç ise - iki kişi 
birden aynı şekilde mahkûm oluyor. Bu, yıllardan 
beri devam eden, Anayasaya da aykırı olan bir du
rumdur ve başka ülkelerde de örneğine pek az tesa
düf edilmektedir. 

Özellikle, gazetecilik tekniği ilerledikten sonra, ya
zı işlerinden sorumlu müdür olan kimsenin, o gaze
teye giren bütün yazıları ve haberleri aynı dikkatle 
okumasına imkân yok. Düşünün ki, gazeteler 16 say
fa, 18 sayfa çıkıyor; daha az çıksa bile, bu sayfala
rın hepsine bakmak durumunda olan bir yazı işleri 
sorumlu müdürü, hatta bir gazetenin sayfaları sorum
lu yazı işleri müdürleri arasında paylaşılsa bile, bir 
kaç sayfaya, bir sayfaya bakmakla mükellef olan bir 
sorumlu müdür, bütün yazıları aynı dikkatle incele
yip, hukuk açısından da, «neresinde suç olabilir, ola
maz?» diye bir inceleme yapma imkânına her za
man sahip değildir, hatta çoğu zaman sahip değildir. 
Gazeteler çok erken bağlanan mevkutelerdir artık; 
bağlanan dediğim, baskıya verilen. Biz hepimiz Mec
lis konuşmalarından da, Meclis çalışmalarından da 
biliyoruz, öğleyin 14.00'e kadar eğer bir demeç vere-
cekseniz, gazetelere verirseniz, o demeç ertesi gün 
çıkar, daha sonra verirseniz, çıkma şansı büsbütün 
azalır. Yani, bir gazeteci sabahleyin 9'da gelirse, bir 
yazı işleri müdürü 14.00'e kadar işlerini bitirmek, 
gazeteyi baskıya vermek durumundadır. Bu kadar 
süratli bir tempo içinde ve gelişen teknik arasında 
bir yazı işleri müdür, önüne gelen yazıyı, o yazıyı 
yazan kimsenin dikkatiyle elbette okuyamaz ve esa
sen kasıt unsuru da yazı işleri müdürünün, o yazıyı 
yazan kimse ile aynı olamaz. İnsan o yazıyı yazarsa, 
oturup düşüne taşına, «Şurasında şurayı eleştirece
ğim, gerekirse burasında şu kimseyi biraz iyice kına
yacağım» diye düşüne taşına yazmaktadır; öteki, bu
nu sadece görmektedir; ama, ceza aynı olmaktadır; 
birine 10 ay ceza verilirse, yazı işleri müdürüne de 
aynı ceza. Bu, öteden beri devam edip giden bir ada
letsizliktir. 

İşte, yazı işleri müdürlerine yönelen mahkûmiyet 
kararlarının artması üzerine hazırlanan bu teklifte 
öngörülen husus şudur : Yazı işlerinin sorumluluğu 
bence maalesef kalkmamaktadır, yazı işlerinin sorum
luluğu kalmaktadır. Yazıyı yazan yazar, haberi veren 
muhabir belli olsa dahi, ancak ona hürriyeti bağla
yıcı ceza değil, bir para cezası verilmektedir. Bu da 
hem hukukun gereği, hem mantığın gereğidir; öteki, 
asli faildir. Eğer böyle bir laf, basın mensubu için 

i söylemek caiz olursa, öteki ise ancak bir ihmal sure
tiyle bu suçun işlenmesine göz yummuş, vasıta olmuş 
denilebilir; eybette ki, bunun cezası daha az olacaktır. 
Yani, eski sisteme göre, mevcut sisteme göre cezayı 
gene, 10 aysa 10 ay, 12 ay ise 12 ay (maalesef Ceza 
Kanunumuzda daha ağır cezalar da var) o cezalan 
bir kimse mutlaka gene yiyecektir, maalesef yiye
cektir, 12 aya mahkûm olacaktır; ama, sadece bir 
kişi 12 aya mahkûm olacaktır; yazı işleri müdürü de, 
yaptığı ihmalin cezasını, para cezası ödeyerek göre
cektir. 

Bu kanun teklifinde, bütün partili arkadaşlarımı
zın, grup başkanvekili arkadaşlarımızın imzaladığı 
bu kanun teklifinde, komisyonda bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişikliklerin bazısı, sonradan tetkik 
ettiğimiz sırada, bizce mahzurlu görüldü; komisyon 
üyesi arkadaşlarla, komisyon başkanıyla da görüştük 

. ve bazı düzeltmeler yapma hususunda görüş birliğine 
vardık. Bunları maddeler gelince belirteceğim; fakat 
biri çok önemlidir, o da, şimdi basın mensuplarıyla 
ilgili davalar toplu basın mahkemelerinde görülmek
tedir, 3 hakimli mahkemelerde görülmektedir. Komis
yonda, aslında bu kanun teklifinin, mahkemelerin 
şekliyle falan hiç alakası olmadığı halde, bir deği
şiklik yapılmış ve toplu basın mahkemelerinde görül
memesi, bu davaların tek hakimli mahkemelerde gö
rülmesi gibi bir usul getirilmiştir. Belki bunu yapan 
arkadaşlarımız, toplu mahkemelerin belirli özellikleri
ni dikkate alarak, kendi görüşleri açısından, «Daha 
iyi olur» diye düşünmüşlerdir; «Hazır fırsat önümüz
de iken, basın mensuplarıyla ilgili bir kanun var, onu 
da oraya sokalım» diye düşünmüşlerdir; ama bir ke
re, bu değişikliğin, kanunun asıl amacıyla, metniyle 
falan ilgisi yoktur, burada bir yama gibi durmakta
dır. İkincisi de, ne de olsa basın mensuplarına karşı 
şimdiye kadar devam eden, bu bir teminat mahiyetin
dedir; tek hâkim değil, üç hâkim birden bakıyor bu 
davalara. Verilmiş olan bir teminatın geri alınması 
anlamını taşır ki, bu da, daha fazla insanlara, sanık
lara teminat verme amacında olduğumuza göre, doğ
ru değildir, yanlış sonuçlar verebilir. Yine, diğer grup 
başkanvekili arkadaşlarımla birlikte bunun da değiş
tirilmesi için bir önerge hazırlamış bulunuyoruz. 

Şimdilik tasarının tümü üzerindeki görüşlerimizi 
açıkladım. Maddeler görüşülürken, önergelerimizi de 
vereceğiz efendim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öymen. 
MHP Grubu adına Sayın Kabadayı, buyurun. 
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MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Şeriatta ahkâm bile zamanla tegayür ettiğine gö
re, elbette mevcut kanunlarda günün şartlarına göre 
değişmesi icabeder. 5680 sayılı Kanun da bugün için 
bir çok yönleriyle eskimiş, yoğşumuş, içinde bulundu
ğumuz şartlara kifayet etmez, ihtiyaçları karşılamaz 
hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle, bu kanunun 
16 ncı maddesini değiştiren teklif huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyor. Bu değişiklikle yazı işleri müdürleri, fikir 
suçlarından dolayı affedilmiyor, şimdiye kadar çek
tiği ceza çekti, kalan kısmını günlük 10 liraya tahvil 
etmek suretiyle hürriyetlerini kısıtlayıcı hüküm orta
dan kaldırılmış bulunuyor. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna katı
lıyoruz. Karar ve kanaatimiz, oyumuz müspet ola
caktır. Yeter ki, yazı işleri müdürü şahsi eyleme mü
teveccih suç işlememiş olsun. Artık bugün gazete, es
ki bildiğimiz şablonla, şapoğrafla yapılan bir gazete 
değildir. Kendi tarifime göre, büyük gazeteler bir ne
vi büyük fabrika çapında personel barındırırlar, iş ve 
hizmet görürler. Öylesine geniş personel çalıştıran 
fabrika mesabesinde bir teşekkülün cümlesinin suçu 
nu yazı işleri müdürüne yüklemek mümkün olmaya
caktır; insafla, mümkün olmaz. El insaf u nısf üd din 
derler; insaf, dinin yarısıdır ve kanunlar da, insafı 
esas alacağına göre, yazı işleri müdüründen böyle bir 
demoklesin kılıcının kaldırılması cidden insanidir, bu
nu da takdirle anıyoruz. 

Ayrıca, muhabir ve yazarların suçlarının affedil
mesini ihtiva etmemesi de, Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak, bizlerin üzüntü kaynağı olmaktadır. Bunu biz 
kanunda büyük boşluk olarak, açık olarak, eksik ola
rak telakki etmekteyiz ve Yüce Meclise tüm affı içe
ren, bir basın affının kısa sürede geçirilmesini, geti
rilmesini arzu etmekteyiz ve sabırsızlıkla beklemekte
yiz. Basın mensupları için inşallah bu kanun tadım
lık olur. Bir müminin Ramazandaki iftariyeliği gibi 
öncü bir kanun olur, artçı anasofranın da kısa sürede 
Meclise şevkini temenni ve arzu etmekteyiz. 

Oyumuzu bu kanun için müspet kulanacağız. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
AP Grubu adına Sayın Kızılışık, buyurunuz efen

dim. 
AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN KI

ZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygı değer 
milletvekili arkadaşlarım; önce grubum ve şahsım 
adına hepinizi en derin saygılarla selamlıyorum. 

Biz, başlangıcında hemen ifade edelim ki, bu ka
nunla birlikteyiz. Kısmen dahi olsa, Sayın Aksay'ın 
biraz önce ifade buyurdukları gibi, basının hakikaten 
bir çok eksiklikleri var; tamamlanması lazım geliyor. 
Ancak, bu defa dokunulan husus, gerçekten bir ada
letsizliğin önemli ölçüde telafisi niteliğindedir. Her 
ne kadar, Basın Ahlak Yasası ve otokontrol sistemi 
basında kabul edilmişse de, biraz evvel Sayın Öymen' 
in de arz ettiği gibi, bir sorumlu müdürün vakit ve 
yazı çokluğu nedeniyle gözünden kaçabilecek yazılar, 
gerek mevkute olsun, gerek mevkute niteliğinde ol
masın, çıkabilir. 

Bu yönden doğrudan doğruya suçu işleyenle bir
likte veyahut da suç teşkil eden yazıyı, resmi, karika
türü çizenle birlikte hürriyeti bağlayıcı cezanın so
rumlu müdüre de verilmesi, esasında Türk Ceza Ka
nunumuzun hürriyeti bağlayıcı cezaların şahsiliği 
prensibine de aykırı idi ve aykırıdır. Bu bakımdan da 
bu değişikliğin büyük önemi vardır. 

Bunun dışında çok önemli bir noktaya temas et
mek istiyorum. Şimdi, hâkim hakikaten bugünkü 
mevzuata göre sorumlu müdüre hürriyeti bağlayıcı 
cezayı vermek istemeyebilir; ancak, 647 sayılı Kanu
nun, hürriyeti bağlayıcı cezaların paraya çevrilme
sine dair 4 ncü maddesi, kısa süreli hapis cezalan 
ölçüsünü koymuş; bu miktarı aşan hürriyeti bağlayıcı 
cezaları paraya çevirme imkânını hâkime verememiş
tir, tabii taksirli suçlar bunun dışında olmak kaydı 
ile. Böyle olunca, aktüel mevzuata göre, hâkim, 6 ayı 
geçen bir hürriyeti bağlayıcı cezayı hiç bir şekilde 
paraya çevirmek imkânına sahip olamadığından, ce
zayı belki üzülerek fakat belli formlara uymak mec
buriyetinde olduğu için veriyor ve bunun vicdani sı
kıntısını çekiyordu. Böylelikle bu mesele de halledil
miş olacaktır. 

Biraz evvel yine Sayın Öymen arkadaşımızın işa
ret buyurdukları hususa biz de aynen iştirak ediyo
ruz ve verecekleri önergeyi de şimdiden destekleyece
ğimizi belirtiyoruz. 

Bir kimsenin, özellikle bir basın mensubunun, tek 
hakimli mahkemede yargılanmasının büyük mahzur
ları vardır. Yazıyı yazan kimsenin • siyasi tandansı 
veyahut da dünya görüşü ile, hâkimin dünya görüşü, 
siyasi tandansı tamamen birbirinin zıddı olabilir. Bu 
takdirde hâkim, ister istemez kendi görüşünün tesiri 
altında kalabilir. Onun için, basın suçlarından dolayı 
yargılamanın toplu basın mahkemelerinde yapılma
sının esas sebebi budur. Bu bakımdan da, bu sebep 
zedelenmemelidir ve yine basın mensubu birden zi-
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yade hakimli - şimdi olduğu gibi - toplu basın mah
kemelerinde yargılanmalıdır. Bu bakımdan, biz, daha 
Sayın Öymen bu konuyu arz etmeden evvel bilmiyor
duk ve bu husus değişmesin, aynı şekilde kalsm diye
cektik. Kendileri arz ettikleri ve bu hususta bir öner
ge vereceklerine göre, biz de Adalet Partisi olarak bu 
önergeyi destekliyoruz ve katılıyoruz. 

Keza, burada önemli bir değişiklik de, sorumlu 
müdürün, yazının yayınlanmasına muvafakati olma
dığı halde, gazete sahibinin ısrarıyla yazı yayınlanır
sa veyahut da resim veya karikatür yayınlanırsa ne 
olacaktır? Bu hususta gene sorumlu müdürün sorum
luluğunu eskisine nazaran değiştirip hafifletmiş olma
sı bakımından da önemlidir. 

Kanunun ilave edilen geçici 4 ncü maddesinde de 
getirilen prensip, pek tabii hakkaniyete uygundur. 
Bugün hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmuş ve 
cezası halen infaz edilmekte olan bir kimsenin, behe-
mahal, bu kanun neşredilir edilmez, tahliyesi ve daha 
evvel cezaevinde geçirmiş olduğu sürenin, Türk Ceza 
Kanununun 40 ncı maddesine göre mahsubu ve 647 
sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerine göre paraya 
çevirmek suretiyle hesabının yapılması, böylece ceza
sının mütebaki kısmının da maddi sorumluluk şeklin
de infaz edilmesinde büyük yarar vardır. 

Kanunun gelişi, biraz evvel arz edildiği gibi, bütün 
partilerin grup başkanlarının imzası ve desteği altın
dadır. Bu itibarla biz, bu kanunun gerek tümüne, ge
rekse maddelerine ve gerekse basın mensuplarının 
yeniden toplu basın mahkemelerinde yargılanması 
konusunda verilecek olan önergeye olumlu oy vere
ceğimizi saygılarımızla arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Başka söz isteyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

5680 Sayılı Basın Kanununun Değişik 16 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi, 27 nci Maddesinin ve Değişik 
36 ncı Maddesinin 2, 3 ve 4 ncü Fıkralarının Yürür
lükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Geçici 4 ncü Mad

de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 
Madde 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 

29 . 11 . 1960 günlü ve 143 sayılı Kanunla değişik 
16 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan 
dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumluluk su
çu oluşturan yazıyı yazan veya resmi veya karikatü
rü yapan kimseye ve ilgili sorumlu yazı işleri müdü-
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rüne aittir. Ancak suçlarındaki nitelik farklılığı dik
kate alınarak sorumlu yazı işleri müdürüne yalnız 
20 000 liradan 100 000 İraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. Sorumlu yazı işleri müdürleri hakkın
da bu bendin uygulanması ile ilgili olarak zaman aşı
mı, mevkutelerle işlenen suçlara ilişkin mahkûmiyet 
hükmünün kesinleşmesinden sonra işlemeye başlar. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız ya 
da remizli imza ile yayımlanan yazı veya resim veya 
karikatür sahiplerinin adlarını sorumlu müdür bil
dirmek zorunda değildir. Sahibi belli olmayan yazı 
veya resim veya karikatürden dolayı sorumluluk ya
yım unsurunu gerçekleştiren sorumlu müdüre aittir. 
Ancak, sorumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından 
rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya resim ve
ya karikatürden sorumlu değildir. Bu takdirde ceza 
sorumluluğu yazı veya resim veya karikatürü yayın
latana aittir. 

3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserler
le işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan 
eserin yazanı, yazarı, çevireni veya çizenine, fail bel
li olmadığı veya bu kimse aleyhine Türk mahkeme
lerinde dava açılamadığı veya kendisinin bilgi veya 
izni dışında yayınlandığı takdirde yayınlatana, yayın
latan belli olmazsa basana, basan da belli olmadığı 
takdirde satana ve dağıtana aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Öymen. 
CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) — Efendim, Komisyon, 16 ncı maddenin 1 nci 
fıkrasında, bu maddenin 1 nci fıkrasında», bizim, si
yasi parti gruplarıyla müştereken yaptığımız teklifte 
bir değişiklik yapmış ve yazı işleri müdürüne verile
cek cezayı - gün başına 30 lira demiştik biz - 20 000 
liradan 100 000 liraya kadar ağır para cezası haline 
çevirmiştir. 

Böylelikle, 20 000 lira ile 100 000 lira arasında 
- ki, arada epey mesafe vardır - hâkime, mahkemeye 
çok geniş bir takdir ölçüsü bırakılmış olmaktadır. Bi
zim teklifimizdeki 30 lira ise, şimdi İnfaz Yasasında 
yapılan son değişiklikten sonra, Adalet Bakanı ile ve 
diğer arkadaşlarla görüştük, oradaki 1 günlük hapis 
cezasının paraya tahvili hali 100 liraya çıkmış oluyor. 
Bu 30 lirayı 100 liraya çıkardığımız takdirde; esasen 
Komisyonun koyduğu 20 000 lira - 100 000 lira hu
dudu arasında değişen miktarlar bulunmaktadır; ya
ni 10 aylık hapiste, bilmem, 30 000 lira; 1 senelik 
hapiste 36 000 lira gibi bir para olmaktadır, 100 lira 
üzerinden hesaplanırsa. Yani, Komisyonun öngördü-
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ğü ceza miktarı ile, bu, günde 30 liranın 100 liraya 
çıkarılması halindeki para cezası miktarı aşağı yukarı 
birbirine paralel olmaktadır. Bu bakımdan, hâkimin 
takdirine bırakmak yerine, biz, gün başına belirli bir 
miktarın konulmasını öngördük; gene parti grup baş-
kanvekilleriyle müştereken imzaladığımız bir önerge
de ve gün başına 100 lira dedik. Maddenin 1 nci fık
rasının bu şekilde değiştirilmesini, önergemizdeki gibi 
değiştirilmesini rica etmek için söz aldım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Başka söz isteyen? 
Buyurun Sayın Aksakal. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu yasanın 1 nci maddesinde gördüğüm bir hu

susa değinmek ve de takdirlerinizi harekete getirmek 
için buraya gelmiş bulunmaktayım. 

Yazı işleri müdürlerinin gazetelerde ya da basılı 
diğer organlarda neşredilen yazılardan dolayı hapis 
cezasıyla cezalandırılmalarını, hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla cezalandırılmalarını Yüce Heyetin uygun gör
meyeceği intibaını almaktayım; ama, bu tasarıda bir 
şey görüyorum; yazı işleri müdürlerinin, hürriyeti 
bağlayıcı cezadan kurtarılmasının esprisi, onların bu 
işi kontrol edemeyeceği gibi nedenlere dayanmakta
dır; acele gelen yazıların inceleme imkânlarının kıt
lığından gelmektedir. 

O itibarla, bu maddede yapılacak bir değişiklik
le, para cezasını dahi yazı işleri müdürünün üzerinden 
almak lazım gelir. Eğer bir para cezası öngörülecek -
se, düşünülecekse, bunun, gazetenin, derginin ya da 
basılı evrakın neyse, onun sahibi üzerine yüklemek 
lazım gelir. Bunun, Türk basın hayatına yararı ola
cağına inanıyorum. Yazı işleri müdürünü seçerken 
çok dikkatli olacaklar o zaman, yazı işleri müdürle
rinin dahi gösterecekleri dikkatsizlikten gazetenin sa
hibi sorumlu olacağı cihetle, ki, doğrusu budur tahsil 
imkânı da olur, verilecek cezanın tahsili böylece müm
kün olur. 

O itibarla, bu 16 nci maddenin değişikliğinde 1 nci 
paragrafta gördüğümüz yazı işleri müdürlerine yük
lenmek istenen 20 bin lira ile 100 bin lira arasındaki 
cezanın dahi, para cezasının, onların üzerinden alına
rak, o gazetenin ya da derginin sahibi üzerine kay
dırılacak şekilde bu yasada bir değişiklik yapmak la
zım. Böylece de yazı işleri müdürünü cezadan kur
tarmak istiyorsanız, doğru dürüst kurtaralım onu. 
Onun seçiminin dikkatli şekilde takip edilmesi gibi 
bir görevi de, o basılı evrakın, gazetenin, derginin 

sahibine yükleydim. Böylece, zannediyorum, basına 
yapmak istediğimiz hizmeti daha güzel yapmış olu
ruz. O zaman çok daha nitelikli yazı işleri müdürleri 
bulmak gibi bir dönemi Türk basınına armağan et
miş olabiliriz. Bunu arz etmek için huzurunuza gel
dim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Başka söz isteyen? 

AKIN SİMAV (İzmir) — Söz istiyorum Sayıa 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Sayın Aksakal'ın iyi niyetine teşekkür 
etmek istiyorum. Gerçekten 20 000 lira ile 100 000 
lira arasındaki para cezaları, yazı işleri müdürleri 
için, emeği ile, ahnteri ile hayatını kazanan insanlar 
için çok fazladır. Ancak, 212 sayılı Yasada ve basın 
mensuplarıyla imzalanan toplu sözleşmelerde zaten 
bu para cezalarının doğrudan doğruya gazete sahiple
rine dönüştürülmesi sözkonusu olduğu için, bu konu
da her hangi bir değişikliğe gerek görmüyorum. 

Sayın Aksakal'ın ve bütün arkadaşlarımın anla
yışlarına teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
Sayın Aksay, buyurunuz. 

MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada
na) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Cezaların şahsiliği meselesi, zannediyorum ki, son 
derece karıştı. Yazı işleri müdürlerine verilen ceza, 
yazarın yazıdan dolayı cezaların şahsiliğine aykırı 
olarak verilmiyor. Yazı işleri müdürü onu neşrettiği 
için, yazı işleri müdürüne bu ceza veriliyor. Bu ceza
ların şahsiliği prensibine, bana göre aykırı değil; ama 
yazı işleri müdürünün neşrettiği bir yazıdan dolayı; 
öyle gazetelerin sahipleri var ki, bu gazete ile hiç 
alakası yok, hangi yazının nasıl konması gerektiğini, 
nasıl konacağını katiyen bilmez. Bu asıl cezaların 
şahsiliği prensibine tamamen taban tabana aykırı bir 
husustur. 

Bu işin, Sayın Öymen'in teklif ettiği şekilde yürü
mesinde fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Sayın Yüksel, buyurunuz. 
M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Gazete yazı işleri müdürlerinin sorumluluğunu, 

demin İbrahim Vecdi Aksakal arkadaşımın dediği gi-
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bi, gazete sahibine yüklemek mümkün değildir. Dün
yanın hiç bir yerinde buna ait bir uygulama, bir ku
ral yoktur. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Orada yoksa 
bizde olsun. 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Devamla) — Efen
dim, başka yerde yoksa bizde olsun, demeniz, dünya
nın kabul ettiği belli ilkelere aykırı düşer. Bizdekinin 
de değişik olması uygun olmaz. Birinin fiilinden 
dolayı bir başka insana bir gün de, bir lira da olsa 
ceza vermek mümkün değildir-r Ancak, hapis ceza
sının (ki, yazı işleri müdürlerinin hepsinin hukukçu 
olmayacağını, olması zorunda da bulunmadığına gö
re ve ilk anda da bunun anlaşılması mümkün bulun
madığına göre, ki suç vardır diye mahkeme karar 
veriyor, bundan dolayı ancak yargılamadan sonra 
bir suç konusu ortaya çıkıyor) o zaman hapis ceza
sını para cezasına tahvil etmek en geçerli yoldur. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüksel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Bu teklif, Millet Meclisinde grubu bulunan parti
lerin grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılmıştır ve 
bu teklif Komisyonumuzda görüşülmüş ve bu işi bi
lenlerin bilgisine de müracaat edilmiştir. 

Biz burada yazıyı yazanla, yazı işleri müdürleri
nin müşterek sorumluluklarını kabul ettik. Yalnız, 
yazı işleri müdürlerinin cezasını, para cezası olarak 
tespit ettik ve böylece yazıyı yazans asıl suçu işleyen 
ile bu suçun işlenmesine vasıta olan, iştirak eden yazı 
işleri müdürlerinin cezasını hafifleterek, basınımıza 
ceza bakımından bir aşama olarak buraya kadar ge
tirebildik. 

Şimdi, Komisyonda bir üyenin söylediği gibi, bir 
çok fikirler ileri sürülmektedir ve sürülebilir, herke
sin fikri de kendine göre doğrudur, bunda da şüphe 
yoktur; ama partilerimizin müşterek olarak çıkar
mak istedikleri ve çıkarmayı düşündükleri ve basının 
da bu şekliyle çıkmasını arzu ettiği bu 1 nci madde
nin bu haliyle kabulünü sizlerden rica ederim. 

Şimdi bir önerge gelecek. Bu önergede 20 bin lira 
ile 100 bin lira arasındaki ceza; yani yazıyı yazana 
verilen hapis cezası beher günü için 100 lira kabul 

edilmiştir ve istenilen, kabul edilen, çıkması da arzu 
edilen budur. 

Yoksa, daha ileride daha iyisi, daha mükemmeli, 
daha doğrusu, daha güzeli çıkarılabilir; ama bugün 
bu kadarını çıkarabiliyoruz. 

Bunun böylece kabulünü arz eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Çobanoğlu, Komisyon konuştuğu için size 

söz hakkı doğmuştur, buyurun efendim. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte bulunduğumuz yasa tasarısı üzerin
de partiler adına grup sözcüleri konuştular ve yazı 
işleri müdürleriyle ilgili cezanın gazete sahiplerine de 
verilip verilmeme konusu da tartışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bir gazete sahibi ola
rak evvela önemli bir konuya değinmek isterim. Ga
zeteye, çıkarken, yani başlarken veya devamı süre
since yön verecek olan yazı işleri müdüründen önce, 
muhabirlerden önce gazete sahibidir ve bu gazetede 
yazı işleri müdürü veya diğer muhabirler ve sayfa
nın sorumluları, o gazetenin sahibince belirlenmiş bir 
doğrultuda yayın yapmak zorunluluğundadır. 

Demek oluyor ki, gazetede çıkan her hangi bir 
haber veya yanlış yorum, yazı işleri müdürlerinden 
önce, gazete sahiplerini de ilgilendirmektedir. Bundan 
dolayı ceza verilmelidir ve yazarlara hapis cezası 
yerine para cezası verilmelidir ama, bu arada mutla
ka ve mutlaka gazete sahiplerine, en az yazı işleri mü
dürüne veya diğer yazarlara verilen ceza kadar da 
gazete sahiplerine ceza verilmelidir. Eğer, yalnız yazı 
işleri müdürüne veya diğer muhabirlere para veya ha
pis cezası verilirse, gerçekten büyük haksızlık etmiş 
oluruz. Çünkü, gazeteciler, yazarlar, foto muhabirleri, 
yazı işleri müdürleri nihayet ahnteri karşılığı, emek
leriyle çalışan insanlardır. Eğer bir suça itilmişlerse, 
bu, o gazetenin sahibinin yönlendirmiş olduğu bir po
litika yüzünden ileri gelmektedir. 

Bütün gazeteler ve yazarlar, her ne kadar Basın 
Ahlak Yasasına uyduklarını ileri sürüyorlarsa da, za
man zaman, gerek hislerine kapılarak, gerek yanlışlık 
eseri olarak bir çok suç niteliğini taşıyan haberler 
ve ona benzer birtakım yayınlar yapılmaktadır. Bun
dan dolayı tek taraflı, sadece yazı işleri müdürüne 
veya muhabirlere para cezasının verilmesi bence hak
sızlıktır. Gazete sahiplerine de en az o ölçüde ceza 
verilmesi görüşündeyim. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
Bu maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutup oy

larınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «5680 sayılı Basın Kanunu

nun Değişik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, 27 nci 
Maddesinin ve Değişik 36 ncı Maddesinin 2, 3, 4 ncü 
Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanu
na Geçici 4 ncü Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi» nin 16 ncı maddesinin 1 nci bendinin aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

1. Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumluluk, 
suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimseyle beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu mü
dürüne aittir. Ancak, sorumlu müdürler için verilen 
hürriyeti bağlayıcı cezalar beher günü 100 liradan 
hesap edilmek üzere para cezasına çevrilir ve sorum
lu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundur
ma cezası verilemez. 

Sakarya Konya 
Hayrettin Uysal Şener Battal 

Ankara Ankara 
Turgut Toker Altan Öymen 

Tokat Yozgat 
Faruk Demirtola Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Meclisin takdirine bırakı
yor, Hükümet önergeye katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 27 nci 

maddesi ile 9 . 3 . 1954 günlü ve 6337 sayılı Kanun
la değişik 36 ncı maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Önerge vardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
2 nci maddeyi okutuyorsunuz değil mi? 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okuttum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Nasıl okudu
nuz? Şunu okudunuz: 5680 sayılı Kanunu... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (İzmir) — 2 nci fıkrayı okumadınız efen
dim. 

BAŞKAN — «5680 sayılı Basın Kanununun 27 nci 
maddesi ile 9 . 3 . 1954 günlü ve 6337 sayılı Kanun
la değişik 36 ncı maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır.» Maddeyi öyle okuduk. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bu hususta bir 
önerge olacaktı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu zaten beyan edeceğim efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, izin verir misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (İzmir) — Efendim, 16 ncı maddeyi değiş
tiren 1 nci bendi okuduk, 2 ve 3 ncüleri okumadık. 
Onlar hakkında önerge olmadığı için bir yanlışlık ya
pılmasın efendim. Bunun için ikaz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Daha evvel okuduk efendim. 
Şimdi 2 nci madde hakkında bir önerge vardır, 

okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «5680 sayılı Basın Kanunu

nun Değişik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, 27 nci 
Maddesinin ve 36 ncı Maddesinin 2, 3 ve 4 ncü Fık
ralarının Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Geçici 4 ncü Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi» nin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. -

«Madde 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 27 
nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Ankara Sakarya 
Hayrettin Turgut Toker Hayrettin Uysal 

Konya Tokat 
Şener Battal Faruk Demirtola 

Ankara Yozgat 
Altan Öymen Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
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ADALET KOMÎSYANU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Takdire bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (İzmir) — Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Önergeyi, Komisyon ve Hükümet takdire bırakı

yorlar. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 5680 sayılı Basın Kanununa aşağı

daki geçici 4 ncü madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, sorumlu müdürler hakkında 16 ncı mad
denin 1 nci bendi yoluyla verilip kesinleşen hürriye
ti bağlayıcı cezalarla infazına başlanmış hürriyeti 
bağlayıcı cezaların infazı durur. Bu kimseler hakkın
da bu kanunun 16 ncı maddesinin birinci bendi uya
rınca para cezasına hükmolunur. 

İnfazına başlanan hürriyeti bağlayıcı cezalar, 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanun hükümle
rine göre, verilecek olan para cezasından mahsup 
edilir. Çektirilen hürriyeti bağlayıcı cezalar için hiç 
bir tazminat talebinde bulunulamaz. Adli sicil kayıt
ları bu kanuna göre verilecek hükme göre düzelti
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

iBu madldie ile ilgili bir önerge varıdır, okutuyo
rum. efendim: 

Millet Meclisi Başkainilığına 
5680 sayılı Basın Kanunumun değişlik 16 ncı mad

desinin değişitiriıJmesiiyılie ilgili kanun teklifinin geçici 
4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Aidanıa Kars 
Hasan AkSay Abdüîkerim Doğru 

İstanbul İstanbul 
Süleyman Arif Emre Fehmi Cumaâıoğlu 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

«Geçici madde 4. — 18.4.1979 tarihinden önce 
basın ve yayın yoluyla işlenen, takibi şahsi şikâyete 
bağlı suçlar dışındaki suçlar ile eylemle alakalı olma

yan filkir suçu niteliğindeki suçlar hakkında dayan
dıkları kanun hükümleri ayır'dedilmieksiızin.takibat ya-
prlannaz. Devam etmekte olan takibalt durur. Bu suç
lardan dolayı maihkûm edilmiş olanların fer'i ve mü
temmim cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin dle sonuç
larını kapsamak üzere affedilmişlerdir.» 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, yalnız, buı 
önergede imza eksik oûiduğu için işleme koyamıyo
ruz. 

Okunan önergeye sayın komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) _ Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümeı?.., 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (İzmir) — Kaitrlmıyoruz efendim.. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komieyon ve Hü
kümet kaıtıJImıyor. 

Gfcunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenller... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylar imza sunuyorum: Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

4 ncü maıdideyi okutuyorum': 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 4 ncü maıdıde üzerinde söz isteyeni 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul eıdiiümişlı'ir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
.Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 5 nci madde ^zerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde şahsı adına lehte buyurun Sayın 

Köylüoğlu.! 

• İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; biraz evvel de arz 
o'Jtiğim gibi, bu teklf Medûsinrzidle grubu olan par
tilerimizin miüşterek imzalarıyla teklif edilmiştir ve 
basınımıza bu şart ve imkânlar muvaeJheande veril
miş bir imkânıdır. 

Bu kanunu bu haliyle kabul buyurdunuz. Bu ka
nunun basınımıza ve mentuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını Allabtan diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAiN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (İzmir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Balkan tetşiekkür için mi söz istemiştiniz? 
TURİZM VE TANITMA BAKANİ ALEV COŞ

K U N (İziroir) — Evet Saıyın Baışlkam, teşelkikür etmek 
için söz isltemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... Kanu
nun tümünü oylayalım, ondan sonra size teşekkür 
için söz vereceğim efendim. 

Kabul edilen önergeler muvacehesinde bulunan 
kanunun başlığı da değişmiş olacaktın 

Değişik şeklini okutuyorum efendim: 
«5680 sayılı Basın Kanununun Değişik 16 ncı 

Maddesinin Değiştirilmesi, 27 nci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Geçici 4 ncü 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi.» 

. BAŞKAN — Bu başlığı oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisimizce kanun teklifi kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (İzmir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

5680 sayılı Basın Kanununun, yazı İşleri müdür
lerinin sorumluluğunu yeniden düzenleyen yeni ve 
modern bir anlayışla düzenlenmiş olan bir metni ka
bul etmiş bulunuyoruz. Eski yasada, Ceza Hukuku
nun anaprensibi, anakuralı olan cezaların şahsiliği 
prensibine aykırı bazı hükümler vardı. Yeni getirilen 
bu tasarıyla, bu prensiple aslında eskiden hem yazıyı 
yazan, hem de yazı işleri müdürleri cezalandırılırken, 
şimdi yazıyı yazan cezalandırılıyor; yazı işleri mü
dürleri de özgürlüğü bağlayıcı cezalardan muaf tu
tularak, sadece kendilerine para cezası veriliyor. Bu 
yasa, Parlamentomuzda belki de çok ilginç bir ça
lışmanın mahsulü olarak ortaya çıkmıştır. Bütün grup
lar bu konuda imza vermişlerdir. Ayrıca, Parlamen
to Muhabirleri Derneği, Türkiye, Gazeteciler Sendi
kası, Gazeteciler Cemiyetlerinin yönetim kurulları, 
grupların yöneticileri, Adalet Komisyonu ve her aşa
mada Hükümetimiz bu yasanın kanunlaşması ve bu 
şekilde çıkması için yardımcı olmuştur. Bu bakım
dan, ciddi, ilginç bir anlayışın örneğini ortaya koy
muş oluyoruz. 

Bu anlayışla çıkardığınız, kabul ettiğiniz yasa 
için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

18 . 4 . 1979 O : 1 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Mad
desinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hak
kında Kanun Tasarısına ilişkin Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu Raporu . (M. Meclisi : II161, 2/121, 
2/314, 2/502, 2/511; C. Senatosu : 1/630) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 141'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 18.4.1979 tarihli Gelen Kâğıtların 
«Raporlar» kısmında yer alan, 141'e 1 nci ek S. Sa
yılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 
3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bu tasarı daha evvel Meclisimizce kabul edil

miş, ancak Cumhuriyet Senatosunca değiştiririldiğin-
den geri gelmiştir. Tasarının başlığı ile 1, 2 ve 3 ncü 
maddeler Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş, 4 ncü 
madde ise kesinleşmiştir. 

• 

Başlık ile 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yapılan de
ğişiklik, Millet Meclisi Plan Komisyonunca benim
senmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisi Plan Komisyonunca benimsenen 1 nci mad
deyi okutuyorum: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik 
Ek 9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 
8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcıları; Danış
tay ve Sayıştay~"Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş-

(1) 141 S. Sayılı hasmayazı 12.2.1979 tarihli 
50 nci Birleşim tutanağına 141'e 1 nci ek S. Sayılı 
hasmayazı bu tutanağa eklidir. 
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kanunsözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.ı 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının ay
lık ödemeleri; 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 ncı derecelerin ka
demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 200); 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar veril
miş olup da birinci derece aylığını almış ve bu de
recede 4 yılını ikmal etmiş ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkını kaybetmemiş olanlarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre üye seçilme hakkını ka
zanmış ve birinci derece aylığını almış meslek men
suplarından bu derecede 4 yılını ikmal etmiş ve üye
liğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, şahsı adına Sayın 
Hasan Yıldırım, buyurun efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
konuşan kimse olmazsa, ben vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Başka konuşmak isteyen sayın üye?... Yok. 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun, Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen 1 nci madde hakkındaki be
nimsemesini oylarınıza sunacağım. Benimseme kabul 
edildiği takdirde, 1 nci madde Cumhuriyet Senato
sunun değiştirişine uygun olarak kesinleşmiş olacak
tır, Benimseme kabul edilmediği takdirde 1 nci mad
de Karma Komisyonda görüşülecektir. 

Benimseme hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
kesinleşmiştir. 
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Madde 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun ile Deği
şik Ek 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek Madde 9. — Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Başsavcısının, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri; birinci derecenin son kademesine 
ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sa
yının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak 'yapılır„ 

Askeri Hâkimlerin aylık ödemeleri gösterge tab
losunda rütbeleri karşılığında gösterilen 9 ve 8 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamına eklenecek 150; 7 ve 
6 ncı derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
200; 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunan
lara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 3C0; 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademenin gösterge, raka
mına eklenecek 400; 1 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 5O0j; 1 nci derecede 6 yılını tamam
lamış, askeri yüksek yargı organları üyeliğine seçil
me hakkını kaybetmemiş birinci sınıf Askeri Hâkim
lerin aylık ödemeleri; bulundukları derece ve kade
menin gösterge rakamına eklenecek 600 rakamından 
sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Bu maddeden yararlananlara, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ve diğer kanunlara verilen ek gös
tergeler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Bu madde de komisyonca benimsenmiştir. Bu 
benimsemeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

Madde 3.*— Bu Kanun 28 Şubat 1979 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Bu madde de komisyonca benimsenmiştir. Komis
yonun benimsemesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve kesinleşmiş
tir. 

Bu şekle uygun olarak başlığı okutuyorum efen
dim: 
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«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla değişik Ek Geçici 8 nci maddesinin 
3 ve 4 ncü fıkraları ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla De
ğişik Ek 9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı.;» 

BAŞKAN — Komisyon başlığı benimsemiştir. 
Bunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

3. — Adana Milletvekili Hasan Cer it ve 3 arka
daşının, Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 1939 
doğumlu Dilaver Göçmen'in cezasının affı hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/718) 
(S. Sayısı : 333) (1) 

BAŞKAN — Gümdeminıizin 76 nci sıraısın'd'a yer 
alan, 333 Sıra Sayılı, Biodu İlinim Mengen Kazası
nın Pazankiöy nüfusuna kayıtlı Kâzımı oğlu Fatma' 
dan/doğma 1939 dağuirnlu Dilaver Göçmen'in Ceza
sının Affı Hakkında Kanun Teklifi. 

Komisyon ve Hü'kümlejt?.. Yerlerinde. 
Raporum okunup okunmamasını oylarınıza, sırna-

cağımı: Raporun clkunmaKnı 'kalbini, edenlier... Kabul 
•etmeyenler... Kalbul dJilimtemGşıtir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere ğeıçillmesini oylarımıza sunuyor um: Ka

bul edenler... Kabul eitmıeyemler... Kabul' edilmiştir. 

fldSavter Geçemem (Göçmen)'in Özel Affı Hakkında 
Kanun Teklifi 

(Madidte 1. — Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mabkeme-
Isinin 24.10.1S78 tarttı ve Esas 1978/158, Karar 
1987/265 sayılı ilamı ile Türk Ceza Kanununun 346, 
342/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince bir sene sekiz 
ay ağır hapis cezasına mahkûm edilen ve hakkındaki 

(l) 333 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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bu hüküm Yargıtay 6 nci Ceza Dairesinin 22.2,1979 
tariıh ve Esa.y 99, Karar 993 sayılı ilamı ile tasiuLk edil
mek sıare-iiylb keısimreıamiş bulunan Bolu İli, Mengen 
Kazası, Pazarköy nahiyesi, Banaz köyü, Kürisitan ma
halle:.!, hane 17, Cilt 5, Sayfa 34'de nüfusa kayıtlı, 
Kâzım oğlu, Fatma'dan doğma, 1939 doğumlu Dilaver 
Göçerrfcn (Göçm!en)'in işbu cezası bütün sonuçîarıy-
lc birlikte aıffcdlJlm^şltir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz iaieyen sayın 
üye?.. Yiolk, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Eiimieyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihlüde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde tizlerimde söz isiteyen «sayın 
üye?.. Yak. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Adalet Bakamı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 

üye?.. Yıolk.. ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindıe lehte ,aley'hite söz isteyen 
sayın üye?.. Yok, 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
(ederler... Emmeyenler... Ka'buıl cdil'miştir. 

Günden ji'rrJizin 4 ncü isnadında yer alan, 134 S. 
Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu hakkımdaki 
Kanun Tasarının müzakerecine geçmemiz gerekiyor. 
Alacak, grup yünuJ'cilerinin: bir isteği vardır, bir 
önerge vardır; gruplar hazır olmadığı için, bunun ya
rınki birleşimde komuşul'macını teklif ediyorlar; zaltem 
vaktimiz de daralmıştır. 

Bu bakımdan, kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için 19.4.1979 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.20i 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Adana Milltvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
.Adana Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş'in yazılı cevabı. (7/477) 

28 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından ara
cılığınızla yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Mehmet Halit Dağlı 

Seçim bölgem olan Adana'nın Merkeze bağlı Ha
dırh Köyü sakinlerinden köy muhtarının başkanlığın
da dokuz kişilik bir heyet, köylerinin meselelerini an
latmak ve çare aramak için 12 . 2 . 1979 Pazartesi 
günü saat 15.30'da Adana Valisi Tahir Gençağa'yı 
ziyarete gitmişlerdir. Heyet başkam muhtar, Hadırh 
Köyün meselelerini heyet huzurunda vali beye anlat
mış ve yardım rica etmiştir. Vali beyde Devletin imkâ
nının olmadığını, kendi imkânlarınızla köyünüzün yol 
v.s. ihtiyaçlarını halledin demiştir. Köy muhtarı bu
nun üzerine, vali bey, hangi Devlet dairesine gitsek 
kapılar yüzümüze kapanıyor, ret cevabı alıyoruz, biz
ler Arap asıllı Türk vatandaşıyız. Devlet kapılarının 
yüzümüze kapanmasını köyün sakinleri buna yorum
lamaktadırlar, deyince; vali bey hırslanarak «Ne Olur
danız Olun, Arapsamz Türkiye'de Sizleri Zorla Tu
tan Yok, Defolun Suriye'ye Gidin, Suriye Hükümetin
den Yardım tsteyiin, Biz Sizden Korkmuyoruz, İste
diğiniz Gazeteye Gidin Anlatın» diyerek heyeti kov
muştur. Bu haber 14 . 2 . 1979 günkü Tercüman Ga
zetesinin Adana sahifesinde yer almıştır. Şimdi soru
yorum : 

1. Devleti temslil eden Vali, bu beyanı ile Ana
yasanın temel ilkeleri ile ters düşmüyor mu? 

2. Tahir Gençağa hakkında bu beyanından do
layı kanuni takibat açılmış mıdır? 

. 3. Tahir Gençağa bu beyanı ile Devlet tarafın
dan hiç bir ayırım yapılmadan, yıllarca kardeşçe ya
şadığımız binlerce Arap asıllı ıTürk vatandaşlarımı
zın Türk'lük onur ve haysiyetleri ile oynamış olmu
yor mu? Bu beyan, bölücülük değil midir? 

4. Bu beyanı ile bölücülük yapan, Anayasayı 
çiğneyen, partizanlık yapan, anarşik olaylarda ta
raflardan birine «bizimkiler mi» diyerek anarşiyi kö
rükleyen bu Vali hâlâ TC Devletinin valisi olarak 

"kalacak mıdır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 1 6 . 4 . 1979 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. : Değ. ve Atama 
731/5898 

Millet Meclisti Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1979 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/477-3135/18333 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen Ada
na Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın Adana Vali
si Tahir Gençağa hakkındaki 28 . 2 . 1979 tarihli di
lekçesinde sözü edilen konu Bakanlığımız Mülkiye 
Müfettişince incelenmektedir. Sonucundan ayrıca bil
gi verilecektir. 

Bilgilerinize arz edenim. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 
2. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, işçi-' 

lerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu^nun yazılı cevabı. (7/486) 

21 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Nihat Kaya 
Uzun yıllar hizmet verdikten sonra, özellikle ka

mu sektöründe emekli olan işçilere kıdem tazminat
larının taksitle verileceğine dair Başbakanlıkça kamu 
kuruluşlarına bir genelge gönderildiği basında çık
mış bulunmaktadır. Söz konusu haber gerçeklere uy
gun mudur? Böyle bir uygulama Hükümetinizce dü
şünülmekte midir? 

Kıdem tazminatlarının ödenmesinde yasalarla sağ
lanan hakların üzerinde toplu iş sözleşmeleriyle alın
mış hakların ve artışların vergilendirilmesinde kamu 
kuruluşları arasında birbirine uymayan bir uygulama 
yapılmaktadır. Söz konusu vergilendirmenin yasalara 
uygun bir biçimde yapılması için ilgililerce hangi ça
lışmalar yapılmaktadır? Bir ömür boyu çalışarak sıt-
kı sadakatle hizmet vermiş işçiler için kıdem tazmi-
natlarındaki bu tarz vergilendirme nasıl bir yasal ge
rekçeye istinaden tatbik edilmektedir? 

— 313 — 
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TC 
Maliye Bakanlığı 16.4.1979 

Ankara 
ÖKA : 360008/1417-7/486 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Sayın Nihat Kaya, 21.3.1979 
tarihli yazılı soru önergesinde, kamu sektöründeki iş
çilerin kıdem tazminatlarının ödenme ve vergilendir
me şekline değinmiş ve önergesine Sayın Başbakan 
tarafından yazılı olarak yanıt verilmesini istemiştir. 

Başbakanlıktan (Parlamento ile İlişkiler Danışman
lığı) alınan 5 . 4 . 1979 tarih ve 03954 sayılı yazıda, 
Sayın Başbakanın söz konusu soru önergesini Maliye 
Bakanlığının yanıtlamasını uygun gördüğü bildirilmiş
tir. 

Yazılı soru önergesinde değinilen konulara ilişkin 
yanıtlar aşağıda açıklanmıştır. 

1. Bilindiği gibi, 30 . 11 . 1978 tarih ve 7/16893 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayalı 13 . 3 . 1979 
tarihli Başbakanlık genelgesiyle; İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve benzeri kuruluşların toplu sözleşme ve 
'kıdem tazminatları dolayısıyla yapacakları toplu öde
melerin, ilgili sendikal kuruluşlarla iletişim ve uyum 
sağlanarak, bir ödeme takvimine bağlanması esası ge
tirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 1475 sayılı Yasa
nın 1927 sayılı Yasayla değişik 14 ncü maddesi uya
rınca İşçilere ayrı ayrı ödenecek kıdem tazminatları
nın toplu tutarları bir ödeme takvimine bağlanacaktır. 
Dolayısıyla kıdem tazminatını hak eden bir işçiye 
ödenecek kıdem tazminatının taksitlendirilmesi söz 
konusu olmayıp, bu tazminatın ödenmesinin, ilgili 
sendikal kuruluşlarla uyum sağlanarak, bir ödeme 
takvimine bağlanması ya da başka bir deyimle öde
me zamanının belirlenmesi ilkesi getirilmiş olmakta-
dır, _ 

2< 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 25 nci mad
desinin 1927 sayılı Yasa ile. değişik 7 numaralı ben
dinde, «İşten çıkma tazminatı (işten çıkan veya çıkâ-
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rılanlara verilen tazminatlardır) şu kadar ki, bu su
retle verilen tazminatın miktarı işten çıkan veya çıka
rılanın (24) aylığını aştığı takdirde fazlası ücret ola
rak vergiye tabi tutulur. Hizmet ifa edilmeksizin öde
nen ücretler tazminat sayılmaz» denilmektedir. 

Bu madde hükmü uyarınca, işten çıkma tazminatı 
olan kıdem tazminatlarının vergiden istisna edilecek 
tutarının hesabında, îş Yasası ile saptanan asgari üc
retin otuz günlük tutarının yedi buçuk katının, her 
yıl için ödenen azami tutar olarak gözönünde bulun
durulması zorunludur. Bir başka deyimle vergiden 
istisna edilecek kıdem tazminatının her yıl için öde
necek azami kıdem tazminatı tutarını aşmaması; ay
rıca bu tutarın 24 yıl hizmeti olan işçiye ödenecek tu
tardan da fazla olmaması gerekir. 

Kıdem tazminatının vergiden istisna edilecek tuta
rının saptanmasında, 1475 sayılı tş Yasasının 14 ncü 
maddesi uyarınca yıldan artan sürelerin tam yıl ça
lışmış gibi dikkate alınması gerekmektedir. 

Öte yandan, işçiye gerek çıplak ücretine ilaveten 
yasa veya akit ile sağlanan her türlü yararların ve 
gerekse her yıl için ödenecek kıdem tazminatına esas 
gün sayısının Toplu tş Sözelşemeleri ile 30 günün üze
rine çıkarılması hallerinde de ödenen tazminat her 
yıl için ödenecek azami kıdem tazminatı tutarını aş
madığı sürece İstisnanın hesabında dikkate alınmak
tadır. 

Kıdem tazminatlarının yukarıda açıklanan biçim
de vergilendirilmesi gerektiği daha önce çeşitli tarihli 
yazılarla valiliklere, 29 . 1 . 1979 tarihli genel yazı
mızla da Kamu iktisadi Kuruluşlarına duyurulmuş
tur. 

Yukarıdaki açıklamalar dışında uygulama yapıl
dığının saptanması halinde Bakanlığımız görüşü doğ
rultusunda gerekli düzeltmelerin yaptırılacağı doğal
dır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Maliye Bakanı. 

tmza 

><< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 NCl BİRLEŞİM 

18 . 4 .1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri 
2. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar

dan Mütevellit İdare Şahsi- Haklarının Düşürülme
sine Dair Kanunun Anayasanın 93 ncü Maddesi Ge
reğince İkinci Kez, Bir Daha Görüşülmek Üzere 
geri Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezke
resine ilişkin Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon Raporları. (1/154) (S. Sayısı : 
329) (Dağıtma Tarihi : 17 . 4 . 1979) 

3. — içtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya Gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇlM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla • Hgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, istanbul Valisinin icraatı konusunda 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 



11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 

Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul
duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili t. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır-



kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko
nuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

38. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

39. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

40. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

41. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Bnstlitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclüs Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakamının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgi! tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

32. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

34. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

35. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci-



2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 
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16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığımda görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişiklin Başbakandan sözlü 
soıru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zelki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına Miskin Dışişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — Isitanlbul Milletvekii İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitini Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buildanlı'nın, 
DİSK.%1 yapacağı 1 Mayıs göısıterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesii. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gülbre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır MMietvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromefcanik Sanayi Anonimi Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) ' ! 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi! Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alıınif nedenlerine İişlkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesii. (6/67) 

26. — Mupa Milletvekili Ahmet Buildanlı'nın, 
Türkliye - Naito ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmıet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerimin dış s>eyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesii. (6/70) 

28. — MalaJtya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine ilişi
klin Sanayii ve Teknoloji Balkanından sözlü soru öner
gesii. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



30. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nıun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Balkanımdan sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'tta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileni nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş 
çilerin 'kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kılbrıs Türk Federe Devletinin Darnşmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekilli Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerinle ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun. hizmete açılışına 
ilişiktin Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle iligii beyanına 'ilişikin Başbakan-
'dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yimaz'ın, orta de
receli okullardan aJhlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişikin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendiriıkliğii iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin (kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Mili Eğitim Balkanından sözlü so
su önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
'başka İlere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan-
ıdan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Miletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okulardan ahlak derslerinin kaldırlacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Miletvekili Aü Gürbüz'ün, orta de
receli okulardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id-
iddialarına ilişkin Mili Eğitim Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/90) 

47 — İstanbul Miletvekil Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Mili Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilşkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Miletvekli Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Miletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilşkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Miletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

54. — Artvin Miletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve miletvekil 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Miletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili î. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
dn Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — Istabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65 '•— Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlak 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10ı8) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
sı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/11Q) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı

lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 



84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. ,— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 , 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) ( *) 

91. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP İstanbul il Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*). 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/124) 

97. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

105. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/127) 

106. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, 
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/184) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

108. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu* 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

109. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

110. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştin 
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111. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan srözlü 
soru önergesi. (6/139) 

112. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140i) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin. 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un. 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan söziü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Is-
anbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
in Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

129. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
;ençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

130. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
;özlü soru önergesi. (6/232) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
oplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza-
jvinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
3akanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

134. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
6/235) (*) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs-
anbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

136. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

138. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

139. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın. 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 



140. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz 
lü soru önergesi. (6/168) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/175) 

143. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

144. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

147. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

148. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

150. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısınla Miskin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarah'isar Milli Eğitim Müdürlüğünle yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğtim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişiklin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, (6/182) 

153. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanımın Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtıma Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman esikd Balkanı Horst Ehmıke'nıin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel YöneCkn Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sozdu soru önergesi. (6/191) 

157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğkfnun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi. (6/193) 

159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür öakanıindan sözlü soru önergesi. (6/194) 

161. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Fransa gezisine katılan heyete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/256) (*) 

162. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Üngüp - Taşkımpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Baklanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

163. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) (*) 

164. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Bnstitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan 'bir memura ilişkin 
Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Mil i Eğitaı Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



168. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sotouflan fcaçafk slflahlana ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/242) {*) 

169. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
©oz'um, Ürgüp içesiınıdeûöi haışjhaş ekimine ilişiktin Baş-
baJkandan 9öziü soru önergesi (6/196) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu-
eruf özbaş'ın Kaihramaınımaıraiş olaytfeifindan sonra ya-
fcailanan samuklasra üişldn İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

171. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim emtoMIerindıe yapılan öğnemcti kayıüamna ilişkin 
Miffi Eğicim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

172. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA (kampında olay çıkaran işçilere diskin Enerji ve 
Tablü KayoaMar Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişiklin İçişleri Bakanından sözü so-
ıru önergesi. (6/206) 

174. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan Önlemlerin bütün ilende uygulan
masına ilştein iBaşlbafcandaıı söalü sonu önergesi. 
(6/207) 

175. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anikana Korunnııajya Muıhttıaç ÇocuMar Birliğimin faali-
yatlerine ilişktin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

176. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/245) (*) 

178. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

179. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

180. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

181. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

182. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

183. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

184. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

185. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/221) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

188. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

189. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

190. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

191. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

192. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

193. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

194. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu önergesi. (6/257) (*) 
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195. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 

ban eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

196. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu'-
nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/259) {*) 

197. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

198. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri Bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) <*) 

199. _ Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsürideki bazı öğretmenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/247) 

200. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

201. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

202. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

203. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

204. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Kas
tamonu Bozkuft İlçesi Kaymakamına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

205. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü SOFU önergesi. (6/253) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

C*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

X 2. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi < 
31.5.1978) 

3. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 .3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21' 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : '14) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2.1978) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10. 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14 . 2. 1978) 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1978) 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 .1978) 
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10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28 .2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 .1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 noi ek) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet-
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velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat- ı 
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4.1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) Pağıtma tarihi : 
25.4 .1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman 
Özel'in Özel Affına Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen 
metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . Î978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Ankan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu: 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Bafra'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi: 10. 5 .1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 1 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 .1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları I 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1978) I 

ı 29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
I Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
I TRT Kanununun 29 . 2 .1972 tarih ve 1568 sayılı 
I Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme-
I sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
I Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 

(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18.5.1978) 

I 30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
I Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
I ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 

109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1978) 

I 31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
I Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 .3 .1926 tarih ve 765 
I sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
I fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 .6 .1978) 

I 32. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh-

I met oğlu Meliha'dan olma ve 25.9.1957 doğumlu 
I Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
I maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
I dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra

poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) Pağıtma tarihi : 
7.6.1978) 

I 33. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta-
I sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa

yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

I 34. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
I in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko

misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14.6.1978) 

I 35. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
I affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
I özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo-
I nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 

14.6.1978) 

I. 37. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
I Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 

(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 
I 38. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
I Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
I (Dağıtma tarihi : 14,6.1978) 
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39. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1978) 

40. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
işleri-Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1978) 

41. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

42. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 saydı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

43. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/1.07) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6.1978) 

44. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

45. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet. Köylüoğlu'nun, 
20.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Geza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka

nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

47. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

48. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve içişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1978) 

50. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

51. — 11 . 5 .1976 tarihli ve 1995 sayılı istanbul 
Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

52. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilâvesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

53. — izmir-Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 3 3'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyannca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 26t)) (Da* 
ğıtma tarihi : 26 . 12 , 1978) 

X 54. — Jandarma Genel Komutanlığım yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge-
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nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

55. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 56. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 57. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

58. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

59. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1,1979) 

61. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş

kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Fğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seuıtosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

62. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 

63. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve Isportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 64. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1979) 

X 65. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 66. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. 
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 67. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An-
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kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, îzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, istanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

68. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

69. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve is
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın istanbul'da Metro inşasının ve işletme
sinin Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

X 70. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979) 

71. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine ilişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 

Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

72. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

73. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un 618 
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştiralmes'i ve Geçici Madde Eklenmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

74. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. 
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 

75. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1979) 

76. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 arka
daşının, Bolu ilinin Mengen Kazasının Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 
1939 doğumlu Dilaver Göçmen'in cezasının affı hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/718) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma Tarihi : 9.4.1979) 

77. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1977 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1979) 
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78. — Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 ar
kadaşının, 24 . 7 . 1950 Tarihli, 5680 Sayılı Basın Ka
nununun 16 ncı maddesinin (1) ve (2) numaralı Bend-
lerimin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletve
kili Sadullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan 
Araslı'nın aynı konuda teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/734, 2/731) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma Ta
rihi : 11 . 4 . 1979) 

79. — 1612 sayılı Yüksek Aslkeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 336) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler» 

(Millet Meclisi 80 nci Birleşim) 





D»™» :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 141'e 1 nci Ek 
Toplantı : 2 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla 
Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Ftkralarmm 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan 
Değişiklikler Hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/161, 2 /121 , 2/314, 2 /502, 2 / 5 1 1 ; C. Senatosu : 

1/630) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 910) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 3 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/630 - 7113 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 . 2 . 1979 gün ve 2070 sayıh yazınız : 

657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 1897 sayıh Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 , 3 . 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 1, 29.3.1979 tarihli 48 ve 52 nci birleşimlerinde görüşülmüştür. 

DEĞİŞTİRİLEN MADDELER : 

Kanun Metninin Başlığı, 

MADDE I. — 

MADDE 2. — (Ek Madde 9. —) 

MADDE 3. — 
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Plan Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/161 
Karar No. : 61 

17 , 4 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 29 . 3 . 1979 günlü ve 52 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» Maliye, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin de katıldıkları toplan
tıda tekrar görüşüldü. 

1. Tasarının başlığının kapsamına uygun olarak değiştirildiği; 
2. Tasarının 1 nci maddesinin 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde yapılan düzenlemeye uygun biçim

de değiştirildiği ve bu suretle adli, idari merciler arasında ek göstergeler yönünden eşitlik sağlandığı; 
3. Birinci maddede yapılan diğer değişiklikle birinci sınıfa ayrılmış ve birinci derece aylığım almış ve bu 

derecede dört yılını doldurmuş olanlara 600 ek göstergenin verildiği; 
4. Askeri hâkimlerle ilgili tasarının 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle adli, idari ve askeri yargıda 

aylık ödenek ve göstergeler yönünden eşitlik sağlandığı; 
5. Tasarının kanunlaşmasının gecikmesinin maddi kayıplara neden olacağı düşünülerek yürürlük tarihi

nin 28 Şubat 1979 olarak düzenlendiği yerinde görülerek Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Ankara 
Sebati Ataman 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kastamonu 
Sabri Tığh 

Konya 
Yücel Akıncı 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Trabzon 
/. Vecdi Aksakal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 141'e 1 nci Ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 
ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek geçidi 
8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile C. Başsavcısı, birinci sı
nıf hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Danıştay ve Sa
yıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsöz-
cüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödemeleri, birinci 
derecenin son kademesine ilave edilecek 600 raka
mından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çar
pılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak 
yapılır.»* 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının 
aylık ödemeleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gös
terge rakamlarına eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
300; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf hâkim ve 
Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar verilmiş 
olup da 1 nci derece aylığını almış olanlar ile Da
nıştay ve Sayıştay kanunlarına göre Danıştay ve Sa
yıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcıla
rından üyeliğe seçilme hakkını kazanmış ve 1 nci 
derece aylığını almış olanlar, bulundukları derece 
ve kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 500; 
Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmala
rına karar verilmiş olup da 1 nci derece aylığını 
almış ve bu derecede yedi yılım ikmal etmiş ve Yar
gıtay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar
la, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre üye seçil
me hakkını kazanmış ve 1 nci derece aylığını almış 
meslek mensuplarından bu derecede yedi yılını ikmal 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik 
Ek 9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 
8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştMlmiştiir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcıları; Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş-
kanunsözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının ay
lık ödemeleri; 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar veril
miş olup da birinci derece aylığını almış ve bu de
recede 4 yılım ikmal etmiş ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkım kaybetmemiş olanlarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre üye seçilme hakkını ka
zanmış ve birinci derece aylığını almış meslek men
suplarından bu derecede 4 yılını ikmal etmiş ve üye^ 
lige seçilme hakkım kaybetmemiş olanlara, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır;» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 141'e 1 nci Ek) 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

etmiş ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olan
lara bulundukları derece ve kademenin gösterge ra
kamına ilave edilecek 600 rakamından sonra buluna
cak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır.» 

MADDE 2. — «•Kendi özel kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar; askeri hâkimlerin aylık öde
meleri, gösterge tablosunda rütbeleri karşılığında gös
terilen 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerin
de bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge ra
kamına eklenecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 300; 1 nci derecenin ka
demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamına eklenecek 400; birinci sınıf askeri 
hâkimlere, bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamına eklenecek 500 rakamından sonra 
'bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonun
da elde edilecek miktar esas alınarak yapılır.» 

«1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 42 nci-
ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ka
nununun 80 nci maddesi gereğince bu Kanunun 1 
nci maddesi kapsamına girenlere ilişkin hükümler 
saklıdır.» 

ıMADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu Kamun yayımı tariiıhindie 

(C. Senatosunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun ile Deği
şik Ek 9 ncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«EK MADDE 9. — Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Başsavcısının, Askeri Yüksek idare Mah
kemesi Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri; birinci derecenin son kademesine 
ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sa
yının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askeri Hâkimlerin aylık ödemeleri gösterge tab
losunda rütbeleri karşılığında gösterilen 9 ve 8 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamına eklenecek 150; 7 ve 
6 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
200ı; 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunan
lara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 300; 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademenin gösterge raka
mına eklenecek 400; 1 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 500; 1 nci derecede 6 yılını tamam
lamış, askeri yüksek yargı organları üyeliğine seçil
me hakkını kaybetmemiş birinci sınıf Askeri Hâkim
lerin aylık ödemeleri; bulundukları derece ve kade
menin gösterge rakamına eklenecek 600 rakamından 
sonra bulunacak suymın belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Bu maddeden yararlananlara, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ve diğer kanunlarla verilen ek gös
tergeler uygulanmaz.»* 

MADDE 3. — Bu Kanun 28 Şubat 1979 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 141'e 1 nci Ek) 
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PLAN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik Ek 

9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Kanun Başlığı : Benimsenmiştir. 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 141'e 1 nci Ek) 





">—' : s MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 329 
Toplantı : 2 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair Kanunun Anayasanın 
93 ncü Maddesi Gereğince İkinci Kez, Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine 
İlişkin Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

Raporları. (1 /154) 

Not : Dönem 3, M. Meclisi S. Sayısı : 919, C. Senatosu S. Sayısı : 313; Dönem 4, M^ Meclisi S, Sayısı : 212 
ve 212'ye 1 tnci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 605. 

Millet Meclisli Genel Kurulunun 3.7.1975 tarihli 99 nıou İBirMşirrü'rtde leaibul 'edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu raporu 
•Millet- Meclisi 

Anayasa Komisyonu 30. . 6 . 1975, 
\Esas No. : 1/232 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

IBazı Orman; Suçlannın Affına ve Burulardan Miüitevdlflit Şahsi Haikliarıın Düşürülmesine Dair Büyiüik Mil
let Meclisince kalbul edilen 1779 numiaralı Kanun, Cumhurbaşkanlığınca 10 Temmuz 1973 tarihinde tekrar gö-
rüşıülmeık üzere ilkftnjoi defa Millet Meclisine iade edilmiş ve Millet Meclisi 'Başkanlığı mezkûr tamumun Ana
yasanın 93 ncü maddesi uyarıncıa Cumhurbaşkanlığı tarafından iki defa geri gönderilip gönderilemeyeceği 
hususumda Komisyonumuzdan mütalaa istemiş Olup, Komisyonumuzun mütalaası 5.7.1974 gün ve 10 .sa
yılı Raporla Ylüksök Başkianlığa arz olunmuştur. 

Millet Meclisi Başlcanığı Komisyonumuzun Raporunu Genel Kurulun tasdikinle sunmadan sadece bilgi
lerine sunmak suretiyle (kanunu neşri içim Cumlhuınbıaş kanlığına göndermiş ve 'bu (kere Cumhurbaşıkamlığı işjhu 
raporun Genel Kurulun onayından geçmediği cihetle kesinlik, kazanamayacağı düşüncesiyle neşrinden önce 
'bu 'hususta gereği yapılmak üzere tekrar Başlkanlığa iade etrdiş -ve Baştanlılk da Komisyonumuzun görüşünü 
ve takibedilecek usulü sormuş ve istemiş olmakla, 26 , 6 . 1975 günü yapılan toplantı ve müzakereler so
nunda : 

Cumhurbaşkanlığının, Büyük Millet Meclisince kabul ©dilen 'bir kanunu Anayasanın 93 ncü maddesin© 
göre yeniden görüşülmıeik üzere ancak ibir defa iade edefbleceğj, hususunda alunan karar 5.7.1974 gün ve 10 
sayılı Raporla Millet Meclisi Başkanlığına arz edilmiş olduğu cihetle iade hususunda yeniden müzakere ve 
ıkarar ittihazına mahal olmadığına < 

Genel Kurula niyabeten vazife gören komisyonların ittiiıhaz ettikleri ıkarar ve raporların, Başkanlıkça 
Genel Kurula intikali hususunda İçtüzük hükümleri mevcut ve sarih ölüp Ibu mevzuda ıtalkip edıilecdk usul 
'hıalkikıında ayrıca bir mütalaa ve ıkarar ittihazına keza mahal olmadığına ekseriyetle karar verilmiştir. 

İşlbu rapor bir, Üyenin muhalefet şerhini muhtevi olaraik Yüksek Başkanlığa saygıyle 'arz olunur. 

Anayasa Komisyonu 'Başkan ve Baiştavetkiii (Kâtip 
Bu rapor SÖZOÜÎÜ İstanbul ~ Burdum 

Rize) N. ökmett MuhaHifim 
S. R. Saruhan İmzada bulunamadı A._ Sanlı 

file:///Esas


Anikıara 
/. H. Ketenoğlu 

İsparta; 
Y. Uysal 

Kütahya 
ıH. C, Erdemir 

îmızatda (buliunlaimadı 

Yozgat 
N. Korkmaz 

Erzurum 
R, CiraisM 

îmzaida 'buluniamadı 

îzmiir 
K. Bengisu 

Tnafozon 
A, A< Cünel 

Imızada; ibuluıniaimadi 

İsparta Kars 
M. Cesur D. Aradı 

Gümüşihaoa 
M. 0. Akkoyunlu 

Kırşente 
S. Şayiam 

Sakarya] 
N. L. İslâm 

Van 
S. Yıldız 

C. Senatosu Genel Kurulunun 29 . 6 ,1976 Tarihli 82 nci Birleşiminde Kabul Edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Karar No. : 11 
Esas No. : 1/276 

9.6. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanının, Anayasanın 93 ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak; bir daha görüşülmek üze
re, Millet Meclisine geri gönderdiği bir kanunda, önceden kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanınca bir daha gö
rüşülmesi istenmiş olmayan bir hüküm, ikinci defa görüşülürken değiştirildiğinde; 

Bu suretle değişikliğe uğrayan hükmü, Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmesini isteyip, istemeyeceği 
konusu, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda ele alınmış; 

Çeşitli yönleriyle birkaç toplantıda tartışıldıktan sonra, karara bağlanmıştır. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi, Cumhurbaşkamna tanınmış bir veto yetkisi değildir. Sadece bir kanunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisince (Bir daha) görüşülmesini sağlamak yetkisidir. 

Bu yetkinin, parlamentoların tarihi gelişimindeki seyri uzundur. Eskiden veto şeklinde başlayan bu yetki, 
Parlamentolu demokrasilerde, genellikle bugün sadece bir «Yeniden görüşme (isteme yetkisi» şeklinde kısıt
lanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi Cumhurbaşkanına yeniden görüşmeyi isteme yetkisini 
kesin olarak tanımıştır. O isteyince Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu bir daha görüşecektir. 93 ncü mad
denin emri budur. 

Tartışma konusu yapılmış olan ve Komisyonumuza getirilen bu noktayı Komisyonumuz şu karara bağla
mıştır : Bu ikinci görüşme sırasında, yeni bir madde, fıkra, bent, hüküm veya herhangi bir şekilde değişiklik 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıldığında, ilk defa ortaya çıkan, ilk defa tesâs edilen bu değişiklik yasa 
hükmünün, kendisince Geçerli bazı gerekçelere dayanarak «Bir kere daha» Parlamentoda görüşülmesini Cum
hurbaşkanının istemesi halinde, bu bir kanunun birden ziyade, ikinci defa görüşülmesi isteği sayılamaz. 

Bir daha görüşülmesi istenen kanun hükmü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ilk kanun 
metninde bulunmadığı için, Cumhurbaşkanı, bu yeni hüküm hakkındaki bir daha görüşme isteğini ilk defa, 
birinci kez yapmış olmaktadır. 
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Anayasanın 93 ncü maddesinin tanıdığı bu yetkinin, Parlamentodan geçen kanunun herhangi bir madde, 

fıkra veya kaydının Cumhurbaşkanına gerekli saydığında bir kere daha görüşülmesini sağlamak amacıyla ka
bul edildiği ortadadır. 

Cumhurbaşkanının, önceki kanun metninde bulunmayan ve sonradan eklenen veya değişikliğe uğrayan 
hükmü de «Uygun bulmadığı» halde, onun bir daha görüşülmesini istemek hak ve yetkisinden yoksun bıra
kılması, Anayasamn 93 ncü madesdnin güttüğü amaca aykırı düşeceğinden, hukuka da aykırı olurdu. 

Bu gerekçe ile Komisyonumuz görüşünü yukarıda sunulan şekilde tespit etmiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Samsun 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Refet Rendeci 

Kâtip 
İstanbul 

Söz hakkım saklıdır. 
Ali Oğuz 

İstanbul 
F. Hakkı Esatoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

'.Bu raporda sözcü', 
Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Nihat Erim 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Tokat 
Zihni Betil 

Sözcü 
Kastamonu 

İşlemin tekemmül biçimine 
ve usulüne muhalifim. 

A. Nusret Tuna 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Kararda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 1 .,7 ._ 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2551 - 1/276 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 8124 sayılı yazınız : 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair Ka

nunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Genel 
Kurulunca onaylanan Anayasa Komisyonu Raporu, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
havale edilmiş, adı geçen komisyon tarafından hazırlanan 9 . 6 . 1976 tarih ve Karar No : 11 sayılı Rapor, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 6 . 1976 tarihli 82 nci Birleşiminde aynen ve işarı oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla.. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.1.1977 Tarihli 28 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 29 . 12 . 1976 

Esas No. : 1/232 
Karar No. : 13 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit idare Şahsi Haklarının Düşürülmesine dair, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanunun, 10 Temmuz 
1973 tarihinde bir daha görüşülmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanınca ikinci kez Türkiye Büyük Millet Mec
lisine geri gönderilmesi üzerine, Başkanlığınızca Anayasa muvacehesinde ikinci kez geri göndermenin mümkün 
olup olmadığı konusunda Komisyonumuzun görüşü istenmiştir. 

Komisyonumuz, o tarihte konuyu derinliğine incelemiş ve Sayın Cumhurbaşkanının kanunları bir daha 
görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderme yetkisi bulunmadığını karara bağlamıştır. 

Bu konudaki raporumuz; 1779 No. lu Kanunun 1803 No. lu Af Kanunu ile kapsam farkı bulunduğu, 
bu nedenle yayınlanması gerektiği- konusundaki Adalet Komisyonu raporuyla birlikte Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bilgisine sunulmuş ve bilahara da Cumhuriyet Senatosunun görüşü sorulmuştur. Cumhuriyet Se
natosunca da aynı görüş paylaşıldığından 1779 No. lu Kanun yayınlanmak üzere tekrar Cumhurbaşkanlığına 
gönderilmiştir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa Komisyonları raporlarının Genel Kurullarda oya su
nulmadığı, sadece bilgi verildiği nedeniyle kanunu üçüncü kez geri göndermiştir. 

Bunun üzerine Komisyonumuz, konuyu tekrar müzakere etmiş, eski görüşünü aynen muhafaza ettiğinden, 
kanunların bir defadan fazla Cumhurbaşkanınca geri gönderilemeyeceği hususundaki raporunu Millet Mec
lisi Başkanlığına sunmuştur. Millet Meclisi Genel Kurulu da aynı raporu oylayıp kabul etmiş ve aynı işlem 
yapılmak üzere, Kanun Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, önceki görüşünün aksine, Cumhurbaşkanının, ay
nen kabul edilmedikçe kanunları, tekrar görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderebileceğine karar vermiş ve 
bu karar Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca da oylanarak kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca aksi istikamette karar verilmesi halinde yapılacak işlem hakkında Anayasa ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünde kesin bir yöntem gösterilmediğinden bahisle ve Anayasanın 92 nci maddesi ka
nunların kabulünde son karar hakkının Millet Meclisine verilmesi nedeniyle, Kanun ve Cumhuriyet Senato
sunun görüşü, Millet Meclisi Başkanlığınca tekrar Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 10 . 12 . 1976 günü meseleyi müzakere edip; Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 5.7.1974 
gün ve 10 sayılı görüşte ısrar etmiştir. 

Netice olarak; Anayasanın 93 ncü maddesinin sarahati, yasama tasarruflarında son sözün Millet Meclisine 
ait oluşu ve Millet Meclisinin de bu konuda 3.7.1975 tarihli 99 ncu Birleşiminde Anayasa Komisyonunun 
görüşünü benimsemek suretiyle iradesini izhar etmiş olduğundan, Cumhurbaşkanlığınca bir defa daha görü
şülmek üzere geri gönderilen kanun, Millet Meclisinde değişikliğe uğrasa dahi, ikinci kez Millet Meclisine 
iade yetkisinin Sayın Cumhurbaşkanınca kullanılamayacağına dair görüşümüzü emsal teşkil etmek üzere ve 
Komisyonumuzca Anayasamızın 93 ncü maddesinin lafzı ve ruhi yorumunun da böylece belirmiş olduğunu 
saygıyla arz ederiz. 

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Urfa Malatya İzmir 

Abdülkadir Öncel Celâl Ünver Remzi Özen 
.İmzada bulunamaidı' 

Ankara İsparta İstanbul 
Cevat önder Mustafa Cesur H. Basri Akgiray 
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İstanbul Rize Trabzon 
İlhan özbay Sudi Reşat Saruhan H. Kadri Eyüboğlu 

Uşak Zonguldak Çorum 
Orhan Dengiz Kemal Anadol Yasin Hatiboğlu 

Oylamada bulunamadı' 
Konya 

Şener Battal 

Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ~ 
Karma Komisyonu 1.2. 1979 

Esas No. : 1/154 
Karar N a : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

I - Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından «Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Müte
vellit idare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair Kanun, Tdklliifiı» başlığı altında ve 6 madde halinde oluş
turulan kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunun 8, 15, 25 ve 27 Ekim 1971 tarihli birleşimlerinde gö
rüşülmüş ve 24, 29 Kasım 1971 tarihli birleşimlerinde açık oylaması tamamlanarak kabul edilmiş ve Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 Şubat 1972 tarihli Birleşiminde de Millet Meclisi metni aynen 
kabul edilmek suretiyle sözü edilen kanun teklifi kanunlaşmış ve Anayasanın 93 ncü maddesine göre yayınlan
mak üzere 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanun (Ek 1) olarak Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur, 
(Cumhuriyet Senatosu 22 Şubat 1972 tarihli 35 nci Birleşim Tutanak Dergisi) 

II - Cumhurbaşkanı 4 . 3 . 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazısıyla (Ek 2) ve belli bir gerekçe ile 1542 sayılı 
Kanunu bir daha görüşülmek üzere geri göndermiştir. Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Kanunda, geri gön
derme gerekçesinin kapsamı dışında kalan değişiklikler yapmış ve kanun bu değişikliklerle Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 21 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde kabul edilmiş ve metin Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde de Kanun metni Millet Mec
lisinden geldiği şekilde kabul olunmuş ve Anayasanın 93 ncü maddesine göre yayınlanmak üzere, 26 Hazi
ran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanun (Ek 3) olarak Cumhurbaşkanlığına yeniden sunulmuştur. 

III - Cumhurbaşkanı 10 . 7 . 1973 tarih ve 4 - 738 sayılı yazısıyla (Ek 4), Kanunda yeni değişikliklerin 
yapılmış olması nedeniyle, bu değişikliklere ilişkin olarak 1799 sayılı Kanunu bir daha görüşülmek üzere geri 
göndermiştir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, 5 Temmuz 1974 tarih ve 10 sayılı raporu ile (Ek 5), Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu da, 21 Ocak 1975 tarih ve 14 sayılı raporu ile (Ek 6), Cumhurbaş
kanının bir kanunu bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri göndermesinin mümkün olmayacağı görüşünü 
ileri sürmüş ve bunun üzerine Millet Meclisi Başkanlığı 29 Ocak 1975 tarih ve 8124 sayılı yazılarıyla 1779 
sayılı Kanunu, yayınlanması için Cumhurbaşkanlığına yeniden sunmuştur. 

IV - Cumhurbaşkanı, 31 Ocak 1975 tarih ve 4 - 75 sayılı yazıları (Ek 7) ve «Danışma Kurulları ve Ko
misyonların raporları ancak Genel Kurulların kabulüyle kesinlik ve geçerlik kazanacağına göre, hükümleri 
22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanundan değişik ve yeni kanun niteliğinde olmasına rağmen, 26 Hazi
ran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesinin (ikinci kez) olduğu
na dair mütalaalar, Genel Kurullarca kabul edildiği takdirde... Kanun Anayasanın 93 ncü maddesi gere
ğince yayımlanacaktır» gerekçesiyle 1779 sayılı sözü edilen Kanunu yeniden geri göndermiştir. 
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Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 30 Haziran 1975 tarih ve 15 sayılı Raporu ile, eski görüşünde ısrar 
etmiş ve Millet Meclisi Genel Kurulu da 3 Temmuz 1975 tarihli Birleşiminde bu görüşü kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ise 9 Haziran 1976 tarih ve 11 sayılı Raporu ile, 
özet olarak, 1779 sayılı Kanun metninin 1542 sayılı Kanun metninde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edil
miş olduğunu ve bu değişiklik nedeniyle Cumhurbaşkanının 1779 sayılı Kanunu bir daha görüşülmek üzere 
geri göndermesinin ikinci kez geri gönderme sayılmayıp ilk kez geri gönderme sayılacağını ve bu işlemin Ana
yasanın 93 ncü maddesine aykırı değil, uygun bulunduğunu ileri sürmüş ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu da, .29 Haziran 1976 tarihli Birleşiminde bu görüşü kabul etmiştir. 

V - Bu suretle, aynı konu hakkında Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 Temmuz 1975 tarihli Birleşiminde 
aldığı karar ile Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 Haziran 1976 tarihli Birleşiminde aldığı karar ara
sında fark doğmuştur. 

Bu farkın bir çözüme bağlanması için Millet Meclisi Genel Kurulu 5 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde, 
özet olarak, Anayasamn 92 nci maddesine göre Karma Komisyon kurulması ve Karma Komisyonun 9 sena
tör ile 9 Milletvekilinden oluşturulması gerektiğine ve 13 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde de, Cumhuriyet Se-
natosundaki tüm grupların kuvvetleri oranında temsil edilebilmeleri için, Karma Komisyonun 11 senatör 
ile 11 milletvekilinin katılması suretiyle kurulmasına karar vermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, ilgili bilim adamlarının da görüşünü alarak, 
29 . 3 . 1978 tarih ve 42 sayılı Raporunda özetle, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında meydana 
gelen mahiyeti yukarıda açıklanmış görüş ayrılığının Anayasanın 92 nci maddesinde yer alan kurallar doğ
rultusunda çözümlenebileceği, bu nedenle Millet Meclisince kurulması kararlaştırılan Karma Komisyona 
Cumhuriyet Senatosunca da eşit sayıda üye verilmesinin uygun olacağı sonucuna varmıştır. Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu da 1 Haziran 1978 tarihli Birleşiminde bu görüşü kabul etmiştir, 

VI - Anayasanın 92 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 24 ncü maddeleri uyarınca kurulan Karma Ko
misyonumuz, 21 Aralık 1978 tarihinde toplanarak ayn İçtüzüğün 25 nci maddesine uygun olarak Başkanlık 
Divanım seçmiş, 28 Aralık 1978 tarihli toplantısında da konuyu inceleyip tartışarak ve bilimsel görüşlere de 
(Ek 8) uygun olarak, oybirliği ile aşağıdaki sonuca varmıştır : 

1. Anayasamızın «Millet Meclisince kabul edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapılmadan 
kabul edilirse, bu metin kanunlaşır» diyen 92 nci maddesinin ve «Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen kanunları 10 gün içinde yayınlar» hükmüne yer veren 93 ncü maddesinin açık ifade
lerinden anlaşılacağı üzere, yasa tasarı veya teklifleri TBMM tarafından kabul edilmekle «Kanun» niteli
ğini kazanırlar. Cumhurbaşkanınca yayınlanma, kabul edilmiş bir kanunun «uygulanabilme» şartıdır. 

2. Anayasamızın 93 ncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı «Uygun bulmadığı kanunu, bir daha görüşül
mek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birliktt Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu yine kabul ederse, Kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır». 

Bu suretle, Anayasamız Cumhurbaşkanına bir Kanunun tümünün veya belli bir hükmünün yeniden gö
rüşülmesini ve kendi görüşü de dikkate alınarak bi yasa kuralının veya kurallarının yemden değerlendi
rilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisinden isteme hakkını tanımıştır. 93 ncü maddeye göre, son söz Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. 

3. Cumhurbaşkam yayınlanmak üzere kendisine sunulan bir Kanunun belli bir maddesinin (veya bir 
kaç maddesinin) yeniden görüşülmesini gerekçe göstererek istemişse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ancak 
Cumhurbaşkamnın geri gönderme isetğini ve gerekçesinin kapsamına giren maddeyi veya maddeleri yeniden 
görüşüp aynen veya değiştirerek kabul edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının bir daha görüşme talebinin kapsamı dışında kalan ya
sa maddelerinde değişiklik yapmayı uygun görüyorsa, bu değişiklik, daha önce kabul edilmiş bir Kanunun 
değiştirilmesine ilişkin Genel Kurullara tabidir. 93 ncü maddenin uygulanmasıyla ilgili değildir. 

4. Yukarıda yapılan açıklamaların doğal bir sonucu olarak kabul etmek gerekir ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bir kanunun «yeniden görüşülme isteğinin» kapsamı dışında kalan maddelerinde değişiklik yap
mışsa, bu değişiklik yeni bir kanun mahiyetindedir. Cumhurbaşkanı, bu değişiklikleri uygun bulmadığı tak
dirde, değiştirilen kuralların bir daha görüşülmesini isteyebilir. Cumhurbaşkanının bu değişikliklere ilişkin 
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«bir daha görüşme» talebi, «aynı kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisine ikinci defa geri gönderilmesi» ola« 
rak nitelendirilemez. 

Anayasamızın 93 ncü maddesinin amacı da, ayrıca ulaştığımız sonucu haklı ve zorunlu kılar. Anayasanın 
93 ncü maddesiyle Cumhurbaşkanına, bütün kanunlara ilişkin olarak görüşünü belirtme ve görüşü dikkate 
alınarak yasa kurallarının yeniden değerlendirilmesini TBMM den isteme hakkını tanımıştır. Bir daha görüş
me isteğinin kapsamı dışında kalan maddelerde değişiklik yapılır ve bu değişikliklere ilişkin olarak Cum
hurbaşkanına «geri gönderme» hakkı verilmezse, Anayasanın 93 ncü maddesi ile Cumhurbaşkanına tanınmış 
olan yetki sınırlanmış olur. Böyle bir uygulama ise açıkça Anayasamızla bağdaşmaz, 

5. Cumhurbaşkanı 4 . 3 . 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazısı ile (Ek 2) 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı 
Kanunun, belli bir gerekçeyle, yeniden görüşülmesini istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi sözü edilen 
yasada Cumhurbaşkanının «bir daha görüşme isteğinin» kapsamı dışında kalan değişiklikler yapmıştır. Bu
nun üzerine Cumhurbaşkam, bu değişikliklere ilişkin olarak 26 . 6 . 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunu ye
niden görüşülmek üzere geri göndermiştir (Ek 4). Cumhurbaşkanının bu isteğine uyularak, Anayasanın 93 ncü 
maddesi uyarınca ve yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde, 1779 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yeniden görüşülmesi uygun görülmüştür. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere, Yüce Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
C. S. Tokat Üyesi 

Zihni Betil 

Başkanvekili 
Sivas Milletvekili 
Tevfik Koraltan 

Sözcü 
Erzincan Milletvekili 

Lütfi Şahin 
Toplantıda bulunmadı 

Kâtip 
Denizli Milletvekili 
M. Kemal Aykurt 

Toplantıda bulunmadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Safa Reisoğlu 

Afyon Milletvekili 
Hasan Akkuş 

C. S. Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunmadı 

C. S. Çankırı Üyesi 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunmadı 

C. S. Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli 

İçel Milletvekili 
Ramazan Çalışkan 

Toplantıda bulunmadı 

C. S. istanbul Üyesi 
Ali Oğuz 

C. S. İzmir Üyesi 
Kanıran Erkmenoğlu 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Hüseyin Doğan 

Toplantıda bulunmadı 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf özbaş 
Toplantıda bulunmadı 

C. S. Manisa Üyesi 
M. Fahri Dayı 

Toplantıda bulunmadı 

C. S. Samsun Üyesi 
Şaban D emir dağ 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunmadı 

C. S. Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu 

Trabzon Milletvekili 
/. Vecdi Aksakal 

Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş 

Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Erkanlı 

Toplantıda bulunmadı 

Zonguldak Milletvekili 
Burhan Karaçelik 

Toplantıda bulunmadı 
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Ek: 1) 22 Şubat 1972 -tarih ve 1542 sayılı Kanun.j 
Ek: 2) Cumhurbaşkanının - 4 £ 3 . 1972 tarih ve 4-231 sayılı yazısı. 
Ek: 3) 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanun, 
Ek: 4) Cumhurbaşkanının 10 , 7 . 1973 tarih ve 4-738 sayılı yazısı. 
Ek: 5) Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun - 5 Temmuz 1974 tarih ve 10 sayılı Raporu,: 
Ek: 6) Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 21 Ocak 1975 tarih ve 14 sayılı Ra

poru.: 
Ek: 7) Cumhurbaşkanının 31 . 1 . 1975 tarih ve 4-75 sayıh yazısı, 
Ek: 8) Prof,Dr. Eırgun özbudun'un hukuki görüşü. 

EK, : 1 
BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BUNLARDAN MÜTEVELLİT İDARE ŞAHSÎ HAKLA

RININ DÜŞÜRÜLMESİNE DAÎR KANUN 

Kanım : No, : 1542 Kabul tarihi : 22 . 2 . 1972 

MADDE 1. — A) 1.8.1971 tarihine kadar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 109, 110 neu 
maddelerinde yazılı suçlarla, 10 dönüme kadar (10 dönüm dahil) açmalar ile konusu 20 kentali geçmeyen 
(20 kental dahil) odun, 5 kentali geçmeyen (5 kental dahil) kömür, 5 metreküpü geçmeyen (5 metreküp diaı-
dil) gayri mamul veya 2 metreküpü geçmeyen (2 metreküp dahil) mamul ve yarı mamul emvale ilişkin el-
konultouş orman suçları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına köy ortasından yatay bir hat ile on kilometre mesafe
de bulunan veya ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içindeki köyler ile sınırları içinde 
Devlet ormanı bulunan ve nüfusu ikibin beşyüzden (iki bin beşyüz dahil) aşağı olan kasabalarda oturanlar ta
rafından; bu hudutlar içerisinde, on iki metreküpü geçmeyen (on iki metreküp dahiil) gayri mamul veya 
yedi onda iki metreküp (yedi onda iki metreküp dahil) mamul veya yarı mamul orman emvali ile ev yapmak 
suretiyle işlenmiş ve 1.8. 1971 tarihine kadar el konulmuş orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve ve
rilen cezalar infaz olunmaz, 

C) Bu madde kapsamına güren suçlarda; Orman idaresinin; 6831 sayıh Orman Kanununun 112 ve 113 
ncü maddelerine müstenit şahsi hakları düşer^ 

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her türlü ta
şıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların bedelleri: 

Henüz kamu davası açılmamış işlerde Cumhuriyet savcılıklarınca; kamu davası açılmış işlerde mahkeme
ce; hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. Ancak; suç konusu orman 
emvaline elkonulmamış ise idarece bedelleri istenemez. 1 , 8 , 1971 tarihimlden öınc© kesinleşmıiş bir hükmıe 
konu teşiklü eden orman emvali ile (alet, canlı taşıt araçları - araba, kağnı, traktör ve römork'u hariç) her 
türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar satılmış ise idarece tahsil olunan bedelleri ve bu bedellerin taksitle 
ödenmesine müsaade edilen işlerde ödenen taksit bedelleri sahiplerine iade olunmaz. 

MADDE 3. — Ticarethlane sahibi olsun veya olmasın hasep madde ticaretiyle iştigal edenler bu kanun 
hükümlerinden faydalanamazlar^ 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve hızarla imal 
edilen sekiz ila doksanaltı milimetre kalınlığında olan orman mallarıyla, el bıçlkısı ile kesilmiş olup da beş 
santimetreden aşağı kalınlıkça bulunan çeşitli boy ve genişlikteki orman mallan mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, testere gibi vasıta ve 
aletlerle işlenmiş çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra (hartama) gibi malar 
yarı mamul; mamul ve yarı mamul mal dışında kalanlar ise gayri mamul sayılır, 

MADDE 5£ — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer^ 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüra 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 329) 



— 9 — 

EK : 2 
Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı 4.3. 1972 
Ankara 
4-231 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 Şubat 1972 tarihli ve 3584-27049 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 1542 numaralı Kanunu, ekli gerek

çede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığını dan, ilişik olarak takdim ediyorum. Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

G E R E K Ç E 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit idare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair 1542 
sayılı Kanunun: 

1. Bu Kanuna dahil edilen suçlan işlemiş bulunanları, Devlete diğer alanlarda aynı değerde zarar vermiş 
olan suçlulara ve daha önce çıkarılan af kanunlarına nazaran imtiyazlı bir muameleye mazhar kıldığı için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının eşitlik ilkesini koyan 12 nci maddesine, 

2. 10 dönüme kadar (10 dönüm dahil) açmaların suçlularını affederek; ormanların toprak dağıtımına 
müncer olacak şekilde küçülmesine ve dolayısı ile sınırlarının daralmasına sebebiyet verdiği, aynı zamanda 
ormanların korunması ve geliştirilmesi ilkesine riayeti bozduğu için, Anayasanın 37 nci ve 131 nci madde
lerine, 

3. Konu ile ilgili maddelerinde bir değişikliği amir olmadığı için, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nuna, 

Aykırı bir mahiyet taşıdığı görülmektedir. Ve bu mahiyeti ile, hedefi olan suçları affetmekten başka 
maddi bakımdan âdeta mükâfatlandırmakta; Devleti ise, terkin ve ödeme durumuna soktuğu takriben 258 
milyon liralık mali külfet ve zararla, âdeta mahkûm etmektedir. 

Ayrıca, 1542 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu yasaklama ve müeyyide maddeleri ile 
bu maddelerin uygulanmasında varılan sonuçlar üzerinde tesis edilmiş olan içtihatları, öngördüğü affa im
kân verecek bir şekilde değiştirmeden af sağlamayı amaç tuttuğu için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 
1255 sayılı Tadil Kanunu çıkarılmadan önceki (yani; 17 Nisan 1970 tarihinden önceki) 131 nci maddenin 
«Orman suçları için genel af çıkarılamaz»' ibaresinin hüküm sürdüğü dönem üzerinde de bir geçerlik taşıyamaz. 

Bu sebeplerle; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesine dayanarak, tedvin edildiği kapsam
da yayınlanması Hükümetçe ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuıııluşlarınca da mahzurlu görülen 1542 
sayılı Kanunu, bir daha görüşülmek üzere geri gönderiyorum. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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EK : 3 

BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BUNLARDAN MÜTEVELLİT İDARE ŞAHSÎ HAKLA
RININ DÜŞÜRÜLMESİNE DAİR KANUN 

Kanun No. : 1779 Kabul Tarihi : 26 . 6 . 1973 

MADDE 1. — A) 18 . 6 . 1973 tarihine kadar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 109, 110 ncu 
maddelerinde yazıh suçlarla, 10 dönüme kadar (10 dönüm dahil) açmalar ile konusu 20 kentali geçmeyen 
(20 kental dahil) odun, 5 kentali geçmeyen (5 kental dahil) kömür, 5 metreküpü geçmeyen (5 metreküp da
hil) gayrimamul veya 2 metreküpü geçmeyen (2 metreküp dahil) mamul ve yarı mamul emvale ilişkin el 
konulmuş orman suçları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına köy ortasında yatay bir hat ile on kilometre mesafe
de bulunan veya ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içindeki köyler ile sınırları içinde 
Devlet ormanı bulunan ve nüfusu ikibinbeşyüzden (İkibinbeşyüz dahil) aşağı olan kasabalarda oturanlar ta
rafından; bu hudutlar içerisinde, oniki metreküpü geçmeyen (Oniki metreküp^, dahil) gayrimamul veya yedi 
onda iki metreküp (Yedi onda 'iki metreküp dahil) mamul veya yarımamul orman emvali ile ev yapmak su
retiyle işlenmiş ve 18 . 6 2 1973 tarihine kadar el konulmuş orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve ve
rilen cezalar infaz olunmaz., 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda orman idaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsi hakları dü-

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her türlü ta
şıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet hesaplarındaki bedelleri : 

Henüz kamu davası açılmamış işlerde Cumhuriyet savcılıklarınca; kamu davası açılmış işlerde mahkeme
ce; hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. Ancak; suç konusu orman 
amvaline el konulmamış ise idarece bedelleri istenemez. 

Bu Kanunun yürrülüğünden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden orman emvali ile (Alet, canlı 
taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar satılmış 
ise idarece tahsil olunan bedelleri sahiplerine iade olunmaz. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve hızarla imal 
edilen sekiz ila doksanaltı milimetre kalınlığında olan orman mallarıyla, el bıçkısı ile kesilmiş olup da beş 
santimetreden aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve genişlikteki orman mallan mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, testere gibi vasıta 
ve aletlerle işlenmiş çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra (Hartama) gibi mallar 
yarı mamul; mamul ve yarı mamul mal dışında kalanlar ise gayri mamul sayılır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK : 4 
Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı 10 . 7 . 1973 
Ankara 
4-738 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124-61119 sayılı yazınız. 
Baza orman suçlarının affma ve bunlardan mütevellit idare şalisi haklarının düşürülmesine dair olarak Tür

kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayın Kanun, 4 Mart 1972 
tarih ve 4-231 sayın yazımıza ilişik gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmın 93 ncü maddesine istinaden 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş idi. 

Aynı konuyu düzenleyen 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanun : 
a) Birinci maddesi (A) fıkrası birinci cümlesinde; 1542 sayılı Kanunda (1 Ağustos 1971) olarak saptan

mış olan kapsam tarihim (18 Haziran 1973) olarak genişletmiş bulunması, 
b) Aym madde (C) fıkrasında, evvelce 6831 saydı Orman Kanununun 112 ve 113 ncü maddeleri ile sı

nırlandırılmış olan idare şahsi haklarını (Orman idaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsi haklan) olarak de
ğiştirmesi, 

c) 1542 sayın Kanunun 3 ncü maddesinde; «Ticarethane sahibi olsun veya olmasın hasep madde ticareti 
ile iştigal edenler bu Kanun hükümlerinden faydalanamazlar.» hükmü mevcut iken bu defa çıkartılmış ve 
dolayısıyla bu gibilerin de kanun kapsamına alınmış olması, 

Bakımlarından, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen bir Kanun, yeni değişiklikler yapılarak kabul 
edilmiş olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi son cümlesi hükmü dışında 
mütalaa olunarak yapılan incelemede; 

1779 sayılı Kanun, bu değişik hükümlerle Anayasanın 131 nci maddesinin teminatı altında bulunan or
manlarımızın, korunması ve ormana zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği ilke
lerine aylan nitelikte görülmesi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımn 93 ncü maddesi gereğince, bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

E k 5 , ' - - • • - • • 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu i' . 7 t 1974 
Esas No. : 1/154 

Karar No. : 10 
Ek : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit idare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair Tür-i 
kiye Büyük MiMet Meclisince kabul edilmiş olan 22 Şubat 1973 tarih ve 1542 sayılı Kanun Reisicumhurla 
ğun 4 Mart 1972 tarih ve 4-231 sayılı yazılarıyla bir daha görüşülmek üzere Millet Meclisine iade edilmiş 
ve Meclisçe tekrar görüşüldükten sonra şümul tarihi değiştirilmiş ve 3 ncü maddesinde değişiklik yapılarak 
ilan edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığı 10 Temmuz 1973 tarihinde mezkur kanunu yukarıda zikredilen değişiklikler sebebiy
le Anayasanın 131 nci maddesine uygun bulmayarak bir daha görüşülmek üzere Büyük Millet Meclisine 
iade etmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığı mezkur Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tara
fından iki defa geri gönderilip gönderilemeyeceği hususunda Komisyonumuzdan mütalaa istemesi üzerine 
Komisyonumuz mevzuun ehemmiyetini nazara alarak Anayasamız muvacehesinde Cumhurbaşkanlığının ka
nunları neşretmeden önce iki defa tetkik edilmek üzere geri gönderip gönderemeyeceği hususunu tarihi ge
lişimi ve hukuki mahiyeti nazara alınarak tetkik edilmek üzere bir alt komisyon teşkil ederek ekte takdim 
öttiğimJizı laılıtkömisyloın raporunda 'tetiklik^ istinat eden mütalaaları da gözönüne almak suretiyle yaptığı mü
zakere sonunda aşağıdaki hükme varmış bulunmaktadır! 

Anayasamızın 93 ncü madesi «Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları uygun bulmadığı tak
dirde bir daha görüşülmek üzere»! Cumhurbaşkanının geri gönderebileceğini, ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. geri gönderilen kanunu yine kabul ederse Cumhurbaşkanının kanunu yayınlayacağını hükme bağla
mıştır, 

Gerek birinci cümledeki «bir daha görüşülmek üzerem tabirinden gerekse Meclis «yine kabul ederse» ta
birinden anlaşılan sarih mana Cumhurbaşkanlığının Türkiye Büyük Miltet Meclisince kabul edilen kanunları 
bir 'dlefaldan ziyade yeniden görüşmek üzere geri gönderemeyeceği yolundadır. Her ne kadar mevzubahis bazı 
Orman Suçlarının Affına Dair Kanunun şümul tarihinde ve 3 ncü maddesinde değişiklik yapılması dolayı
sıyla ve münhasıran bu değişiklik sebebiyle Cumhurbaşkanlığının ikinci defa geri gönderebilme yetkisinin 
bulunabileceği hatıra gelir ise de, gerek Cumhurbaşkanlığının yeniden görüşülmek üzere geri gönderme fiilin
de mezkur kanunda değişiklik yapılması esasen mevcut olmasına ve gerekse Anayasamızın 93 ncü maddesi
nin sarahatine binaen yukarıda bahsi geçen tadilatlar sebebiyle dahi Cumhurbaşkanlığının kanunları ikinci 
defa geri gönderme yetkisinin bulunabileceği hususu Komisyonumuzca kabule şayan görülmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığının 27 . 6 . 1974 gün ve 211 sayılı yazılarıyla Komisyonumuzdan istedikleri 
mütalaaya gelince bahis mevzuu olan Bazı Orman Suçlarının Affı ile ilgili Kanunun yayımlanması halin
de 1803 numaralı Af Kanunu muvacehesinde tatbikat bakımından ortaya çıkacak durum hakkında yayım
lama ve kanunun tatbikatı ile ilgili olması bakımından Komisyonumuz bu hususta mütalaa verilmesine 
mahal olmadığına ittifakla karar vermiştir. 

îşlbu naıpor muhalefet şerhleri ve lajltkorn'islyonı raporu elkjli oDaijalk, MİM Meclisi B&gkanlığına saygıyla, arz 
oljunpr. 

Rize 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

S. Reşat Saruhan 

Kâtip 
Burdur 

Altfcoimisyon Raporunda 
belirtilen nedenlerle 
kısmen muhalifim. 

Ali Sanlı 

İstanbul 
H. B. Akgiray 

İstanbul 
Başkanvekili 

Necdet Ökmen 

Denizli 
Fuat Avcı 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Elazığ 
Sözcü 

Orhan Senemoğlu 

Gümüşhane 
Muhalifim 

M. O. Akkoyunlu 

Kars 
Muhalifim 
H. Yıldırım 
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Diyarbakır Urfa 
Konu yeteri kadar aydınlanmadan A., Öncel 

karara varıldığı için 
muhalifim 
M. Uyanık 

Van 
Rapor yazıldıktan sonra 

şerh vereceğim. 
S. Yıldız 

EK : 5 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

TC Anayasasının 93 ncü maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclîsinden çıkan kanunları, Cumhurbaşkanı 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderebilir şeklinde bir hüküm getirmiştir. Anayasamız tedvin edilirken ka
nunların Anayasaya aykırı çıkmaması için bazı tedbirler düşünmüştür. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanına 
tanınan ve «Bir defaya mahsus olmak üzere gerekçe ile birlikte kanunların bir daha görüşülmek üzere Mec
lislere geri gönderme»ı yetkisidir. 

1. Genel olarak ve 93 ncü maddenin çok açık hükmüne binaen Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı kanunu, 
bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte ve belli süre içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderir. Bu hükmün çok tabii bir sonucu olarak; Cumhurbaşkanı aynı kanunu iki defa geri 
gönderemez. Bunun komisyonda münakaşası dahi son derecede yersiz telakki edilmelidir şeklinde fikrimizi 
söylemiş bulunuyoruz. 

2. Hadisemizde ise özel bir durum vardır; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve Or
man Suçlarının Affı ile ilgili Kanun Cumhurbaşkanı tarafından süresi içinde ve bir daha görüşülmek üzere 
gerekçeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermiştir. Türkiye Büyük Mille't Meclisi bu geri 
gönderme üzerine ilk kanunda mevcut olmayan bazı hükümler ilave etmiştir. Bir örnek vermek gerekirse; 
Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunda hasep ticareti yapanlar af kapsamı dışında bırakıldıkları halde 
geri gönderme üzerine yapılan müzakerelerde hasep ticareti yapanların da af kapsamı içine alınmaları karar 
altına alınmıştır. Böylece; ilk kanundan farklı olarak yeni kanun maddeleri tedvin edilmiştir. Bu durumda 
Cumhurbaşkanı yeniden çıkan kanunu ikinci defa olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermiş 
bulunmaktadır. Arz edildiği üzere bu geri gönderiş aynı kanunun ikinci kez geri gönderilişi şeklinde mütalâa 
olunamaz. Zira yeni bir kanun maddesi ihdas etmek yeni bir kanun yapmak demektir. Cumhurbaşkanı ga
yet haklı olarak ve 93 ncü madde gereğince kendisine verilen yetkiyi yerinde kullanmıştır. Faraza; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden, sadece Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesi gereğince hüküm giyenlerin affına 
dair bir kanun çıksa ve bu kanunu tekrar görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderirse ve bu geri gönderme üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 448 nci madde şümulüne giren 
suçların yanısıra Türk Ceza Kanununun diğer maddelerine göre birtakım suçları da aynı kanunun af kap
samı içine alsa, Cumhurbaşkanının, kanuna ilave edilen ve yeni kanun yapma niteliğini taşıyan yeni duru
mu tetkik etmek ve 93 ncü madde gereğince görüş bildirmek yetkisine sahip olmayacak mıdır? Elbetteki, ola
caktır. Bu itibarla Komisyonumuzun ekseriyetle aldığı karar hiçbir yönüyle 93 ncü maddeye uymamakta ve 
bir noktada bu görüş benimsenirse, 93 ncü madde ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin fiilen ortadan kal
dırılması sonucunu doğuracaktır. 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı ekseriyetle alınan karara muhalifim. 
Saygılarımla arz ederim. 

Van Milletvekili 
Salih Yildız 

Kırşehir 
S. Şayiam 

Yozgat 
N. Korkmaz 

İmzada bulunamadı. 
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MUHALEFET ŞERHtötR 

1. Alt Komisyonun hazırlamış olduğu raporun sonuç başlığı altında kaydetmiş olduğu hususlardan (a) 
numaralı bentte gösterilen ve kabine üyelerinin imzaları bulunmayışından dolayı şekli yönde beyan edilen 
husus Komisyonca kabul edilmediği gibi bu hususta ben de Komisyonun bu kararına iştirak etmekteyim. Ka
nunun iadesinde iddia edildiği gibi şekli bir noksanlık yoktur. 

2. Anayasada ihtilafa yer verilmeyecek şekilde mücerret olarak kanunların Cumhurbaşkanlığınca ancak 
'bir defa geri gönderilebileceği ve bundan ayrı olarak ikinci veya daha çok geri göndermeye yetkisi olmadığı 
yazılı bulunmaktadır. Bu durumlara ait gerekçe göstermeye dahi lüzum yoktur. Kanunlar Müdürlüğünce ka
nun Komisyonumuza iade edilirken bir gerekçe eklenmiş ve gerekçede aynen yerine yine kelimesinin kulla
nılmasının kanunun tekrar geri gönderilmemesi için kasten kullanıldığı ifade edilerek bu mevzuya bu husus 
gerekçe yapılmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi bu maddenin mücerret anlamına gerekçe dahi eklemeye lüzum 
yoktur. Fakat mademki Kanunlar Müdürlüğü gerekçe eklemiş bulunuyor eklenen gerekçeyi eleştirmekte za
ruret duydum. Kanun neden aynen değil de yine kelimesini kullanmıştır. Bunu kasten yapmıştır. Şayet ay
nen kelimesini kullansa idi iade edilen kanunlar Cumhurbaşkanının görüşleri Meclislerce kabul edildiği tak
dirde ayniyet bozulmuş olacaktı. Ayniyet bozulunca Reisicumhurun bu bozukluktan dolayı yeniden iade 
hakkı doğmuş olacaktı. Halbuki yine kelimesi aynen olduğu gibi kabul ile kısmen değiştirilerek yapılacak 
kabulü kapsar. Yani yine kabul kelimesi aynen kabulü ve kısmen kabulü ihata eder ve bu kelime bu maksatla 
kullanılmıştır. 

3; Mücerret manada Cumhurbaşkanı kanunları bir defaya mahsus olmak üzere iade etme yetkisine sahip 
olmasına rağmen önümüzdeki hadise gibi bundan sonra böyle hadiseler tahaddüs ettiği takdirde Cumhurbaş
kanlığınca kanunların bir defadan fazla iade etmesi yetkisine sahip olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu duru
mun anlaşılabilmesi için kanunların ve kanun yapımının mana ve ruhuna inmek zorundayız. 

Anayasanın 92 nci maddesinde denilmektedir ki, metinler (teklif ve tasarı) Meclislerden çıkınca kanun
laşır. 93 ncü maddede ise... Uygun bulmadığı kanunu bir daha görüşmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe 
ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclfcine geri gönderir. 92 nci maddeden mutlak surette 
anlaşılıyorki Meclislerden metin çıktığı an kanun olmuştur. Bu kanun Cumhurbaşkanlığınca ister ilan edil
sin, isterse geri çevrilsin kanundur. 93 ncü madde ise yine sarahaten Cumhurbaşkanının Meclislere iade ettiği 
kanundur. Yani Meclisler ikinci defa kanunu görüşeceklerdir. Ne Meclis İçtüzüğünde ne de Anayasamızda 
Cumhurbaşkanlığınca iade edilen kanun tekrar metin haline irikilâp eder diye bir ibare mevcut değildir. De
mek ki artık Meclisler bu durumda bir metin üzerinde değil bir kanun üzerinde görüşme açacaklardır. Ka
nunlarımızda tçtüzükte ve hukukun anaprensiplerinde tespit edilmiş olduğuna göre bir kanunun değiştiril
mesi kaldırılması veya bir kanuna madde eklenmesi ancak bir başka kanunla olabilir. Bunun bir tek istisnası 
meydana gelmektedir ki o da 93 ncü madde gereğince Cumhurbaşkanlığınca iade edilen kanunda yapılacak 
değişiklikte görülmektedir. Cumhurbaşkanı bir kanunun tümünün görüşülmesini isteyebileceği gibi bir veya 
birkaç maddesinin görüşülmesini isteyebilir. Reisicumhur tümünün görüşülmesini istediği zaman Meclis tü
münü görüşür bu tümü görüşürken tümün içinde cüz olan maddeleri de görüşeceği için dilediklerinde dilediği 
tadilatı yapar, o şekilde kabul eder. isterse hiçbir tadilat yapmaz aynen kabul eder, dilerse tümünü ortadan 
kaldırabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığınca kanunun tümünün bir daha görüşülmesi istenmiştir. 

Reisicumhurlukça kanunun tümünün değil de bir veya birçok maddelerinin görüşülmesi için iade edil
mişse ancak gerekçesi ile birlikte Millet Meclislerince hangi maddelerinin görüşülmesi istenilmişse onlar hak
kında Meclis görüşme yapar, dilerse dilediği şekilde değiştirebilir. Dilemezse maddeleri aynen kabul eder. 
Bu durumlarda Cumhurbaşkanı ben beş madde üzerinde istemiştim siz üç maddede değişme yaptınız veya 
ben tümünü istemiştim siz bir kısmında değiştirme yaptınız, geri kalanları da görüşmeniz için bir daha 
iade ediyorum, diyemez. 

Cumhurbaşkanlığınca gösterilen maddelerin dışında kalan maddelerin kanun geri gelmiştir diye görüşme
ye ve değiştirmeye bu prosedür muvacehesinde Meclislerin yetkisi yoktur. Bu kanuna kanun geri gelmiştir 
diye yine bu şekilde bir madde eklemeye yetkisi yoktur. Bu demek değildir ki Meclisler bu kanunda tadilat 
yapamaz. Elbetteki yapar. Yapar ama, Reisicumhurun gösterdiği maddelerin haricinde tadil, iptal veya bu 
kanuna yeniden bir madde eklemeyi ancak yeni bir kanun yapma suretiyle yapabilir. Cumhurbaşkanının ka-
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nunu bir daha görüşülmek üzere iade etmesi ona Meclislerüstü bîr yetki vermiş değildir. Şayet bunu böyle 
kabul edecek olursak bu durumun Anayasa çerçevesi içerisinde görmek ve Anayasada değişiklik yapmak su
retiyle Reisicumhur bu hakkını kullanırken emredici mevkiye oturmuş kabul edilemez. Çünkü emretmek 
demek bir şeyin yapılması için mutlak tasarruf sahibi olmak demektir. Halbuki Reisicumhur metin vermek 
suretiyle kanunu şu şekilde tadil edin deme yetkisine sahip değildir. Ancak bir daha görüşülmek üzere gön
derildiğine göre bu gönderişte emredici bir unsur aramaya imkan yoktur. Kaldı ki emredici bir nitelik taşı-
saydı bu emre Parlamentonun mutlak uyması lazımgelirdi. Halbuki Parlamento buna isterse hiç uymayarak 
kanunu aynen kabul edebilir. Demekki emredicilik iddiası varit değildir. 

Cumhurbaşkanının iade ettiği kanunda ancak istenilen maddeler üzerinde görüşme yapılabilir ve değişiklik 
yapılabilir. Kanun iade edilmiş olduğu için mutlak değişiklik yapılabilir yorumuna imkan yoktur. Mutlak 
değişiklik yani talebin harici üzerindeki değişiklik ancak kanunların normal yapım yolunu takip etmek sure
tiyle mümkündür. Bizim kanaatimizce mutlak değişiklik bu şekilden ayrı bir yolla yapılamaz. Zira yukarıda da 
belirttiğimiz üzere bir kanunun ne şekilde değiştirileceği kanunlarla saptanmıştır. Meclis yetkisini aşarak baş
ka şekilde kanun yapamaz. Tek istisnası arz ettiğimiz gibi 93 ncü maddeden gelen durumdur ki, bunda da 
Anayasa ancak talep edilenler üzerinde değişiklik yapma yetkisini verir. Aksi halde Meclis bir yetkisini kul
lanırken diğerinin yetkisini kısıtlamış olur. Buna da hukuk mantığı ve kanunlar müsaade etmez. Şöyle'ki, bu 
kanuna eklenecek madde veya bu kanunda yapılacak değişiklik normal yollardan ve Meclisin yetkisi dahilin
de bulunan prosedür takip edilip yapıldığı zaman bu kanundaki değişiklik ancak bir kanunla mümkün ola
caktır. Böyle olunca değişikliği yapan kanunu Cumhurbaşkanı iade etmek hakkına sahiptir. Demekki 93 ncü 
maddeyi mutlak manada anladığımız zaman Cumhurbaşkanının yetkisini kısıtlamış oluyoruz. Müşahhas bir 
misalle durumu açıklayalım : Farz edelim ki Meclisler tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu suç işleyenlerin affına 
dair bir kanun çıkardılar. Bu kanunu Cumhurbaşkanı iade etti bu şekilde kanun tekrar Meclise gelince Mec
lislerde bu sefer bu kanuna zina ile ırza geçen, adam öldüren, rüşvet alan, hırsızlık yapan vb. gibi kimseleri 
de birkaç madde eklemek suretiyle affettiler. Şimdi Cumhurbaşkanı bu kanun bir defa iade edilmiştir diye 
bu duruma gelen kanunu tekrar iade edemeyecek midir? Bu şekilde biz Cumhurbaşkanının hakkını kısıtla
mış olmaz mıyız? Bu durum gösteriyor ki, ancak iade edilen kanunda gösterilen hususlar üzerinde Meclis 
dilediği tasarrufta bulunabilir. Diğer hususlarda bir değişiklik yapmak istiyorsa bunu Reisicumhurun iade
sini mümkün kılan ve kanun yapmanın göstermiş olduğu yollardan geçmek suretiyle yapabilir. Aksi halde 
Meclis kanunların kendisine kanun yapma yetkisi çerçevesini aşmış olur ve dolayısıyla Cumhurbaşkanına ta
nınmış olan hakkı da kısıtlamış olur. 

Cumhurbaşkanlığınca bir hakkın iyi kullanılmamış olması bir müessesenin ihmal veya ihlal edilmesi duru
munu meşru hale getirmez. Çünkü biri şahsa merbut bir özür, diğeri ise müessese nizamının devamını temin 
ile mükellef olan bizleri tasarrufumuzu kullanma yetkimizdir. Bu yetkiyi özrün karşılığı olarak ters kullan
mak durumuna düşmememiz iktiza eder. Başka devletlerin anayasalarını eleştirerek bunlardaki hukuk anlayı
şım kendi kanunlarımızın esprisine gerekçe yapamayız. Çünkü kendi kanunlarımızın esprisi kendi içerisinde 
aranır. Bir zaman evvel çıkarılan bir nizamnamede kanun Meclise iade edilince tasarı haline dönüşür denil
mesi bugün çıkan kanunların da iadesinde tasarı haline geleceği gerekçesi olamaz. Çünkü böyle bir şey arzu 
etseydi bugünkü kanun ve tasarılar böyle bir durumu kendisi içerisinde dere ederdi. Reisicumhurun kanun
ları iade etme yetkisini veren maddeyi münakaşa edebilir hatta lüzumsuz dahi telakki edebiliriz. Anayasa. 
Mahkemesine Reisicumhurun başvurma hakkı bulunduğuna göre iade etmenin yersiz olduğu dahi münakaşa 
edilebilir. Fakat bu kanun mevcutken Anayasaya müracaat hakkı vardır. Onun için bu kanunun ikinci iade
sine zaruret yoktur gerekçesi bu hadisede kabul edilemez. Zira Cumhurbaşkanına bu iki hak verilmiştir. Bu 
haklar mevcut olduğu müddetçe kullanma yetkisine sahiptir. 

Sonuç : 1. Cumhurbaşkanının iade ettiği kanun hiç ıbir -değişiklik yapılmadan <fcalbul edilirse yani aynen ka
bul edilirse, 

2. Cumhurbaşkanının taleplerinin bir kısmı kabul edilip gösterdiği yönde değiştirilip diğer kısımları kabul 
edilmezse, 

3. Cumhurbaşkanının değişiklik talebiyle gönderdiği maddelerin bir kısmı gerekçede gösterilen duruma 
tamamen uyarak veya hiç uymamak suretiyle değişiklik yapılırsa, 
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4. Cumhurbaşkanının taleplerinin tümü kabul edilip değişiklik yapılırsa Cumhurbaşkanı bu kanunu ikinci 
bir defa iade edemez. 

İade edilen kanunda talep edilen maddelerin haricindeki maddelerde değişiklik veya ilga yapılırsa veyahut 
bu kanuna evvelce olmayan bir madde eklenirse Reisicumhur bu durumda kanunu iade eder. Çünkü Meclis
ler bu şekildeki değişiklikleri ancak normal kanun yapma yollarında yapabilirler ve normal kanun yollarında 
yapılacak değişikliklerde ise Reisicumhurun iade hakkı doğar. Bu durum gösteriyor ki bu şekildeki değişiklik 
iki esastan yoksundur. Bir, kanun Meclislerin yetkisini aşan bir prosedür içerisinde yapılmıştır, iki, bu şekilde 
yapılan kanun Reisicumhurun Anayasaca tanınan hakkını ortadan kaldırmıştır. Bir kimse kendi kusurundan 
istifade edemeyeceğine göre Parlamentoda aynı hukuk kaidesine tabi olduğu için aslen muallel olan bir ka
nunu Reisicumhur elbetteki iade etme yetkisine sahip olmalıdır. 

Saygılarımla. 
Gümüşhane Milletvekili 
M. Orhan Akkoyunlu 

EK : 6 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Mütalaası 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa Adalet Komisyonu 21 . 1 . 1975 
Esas No : 418 

Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 
Bazı Orman Suçlarınımı Affıma ve ©umulandan; Mütevellit İdare Şahsi Hakıiaırının Düşürütanesine Dair Ka

nunla İlişkim, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Ocak 1975 'tarihli ve 8124 sayılı yazıları, Yüksek Başkamlığını-
zıın ibavafesd uyarımca Koimiısyonııımuzum 21 Ocak 1975 tarihli Bileşimimde tetiktik, ve mütalaa olumdu. 

Komlisyomuımuz, Millet Meclisi Başkanlığımın yazılarımı Anayasanın 93 mcü (maddesi iife Kanunlarım ve Ni-
zamnamölerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkındialki 4 Ha^klam 1928 taniMi ve 1322 sayılı Ka
non esaslarında değerten'direrek: 

Bvivalemörde, 
Bazı Orman Suçlarınım Affına ve Bunlardan, Mütevellit İdare Şahsi Haklarınım Düşünülmesine Dair Kanu

nun tek başıma ıgözetilsmıesi gereği lüzerinde durulmuş ve Amayasaraım 93 mcü mıaddesimde tesis oluman ve Cum
hurbaşkanınca kanunların geri gönderilip yenliden görü gülmesinin ancak bir defa içim isfcenıelbilıeceği yolundaki 
ülkje (muvacehesinde ve bu 'işlemler de daha önce yapılıp gereğimin yerim© getirilmiş bulunulması medeni ile 
bumdan böyle adı geçen kanunun yayımınım Anayasa nın amir hüikmü gereği olduğu.; 

Ayrıca, 
ıBazt Orman Suçlarının Affına ve 'Bunlardan Müte vellüt İdare Şahsi Halklarımın Düşjüıülırniesinıe Dair Ka

mun komıuluşunida amaç bilimem kamu yararı mülahazasının, iş!bu yazımın KomisyoınUmuzda rnıüjtalaa olun
duğu tarih itibariyle dahi geçerliliğimi aynen muhafaza ettiği* 

Kaldı ki, 
IBazı Orman Suçlarımın Affına <ve Bunlardanj Mütevellit İdare Şahsi Halklarımın) Diü#rül!mesimıe Dair Ka

nunum idare şahsî haklarımı (düşürücü niteliği ile 15 Mayıs '1974 tarihli Genel Af Kanununun 'ilgili hükmüme 
kıyas ile ayrı ve kapsamı daha geniş hukuki sonuçlar ihtiva ettiği, 

Sonuçlarıma varmıştır. 
Mütalaaten, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Başkan ve Sözcü Katip 
iSamusuö EsUdişelbiiıı MaÜatya 

R. RenKtec* Ö. Ucuzcu N. Akyurt 
» Toplaıntı'dia bulunanındı 
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Kastamonu 
A. N. Tuna 

Artvin 
R. Kocaman 

Guımfouıibaşik'aniınca S. Ü. 
ıN. Enim; 

TopltanUdıa Ibutaaımıaldiı 

îstarabuî 
F. H. Esatoğlu 

Toplantıda bulunattnıadt 

Anfcaral 
T, Kapanh 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Hatay 
M. Delıiıvdli! 

Toplanltıda ibuluraamiâidı 

Taıbiü Üye 
M. Ataklı 

Amtaısıya 
,M. Zenen 

Toplantıda ıbaâunjanwu 

Cunııhuıibaşlkıanıınıcta S. Ü 
F. Çelikbaş 

Zonguldak 
M. A. FestiM 

Toplantıda ibulunıaımiaıdi! 

istanbul 
AR. Erdem 

TopÜanıtiıda Ibulunaraada 

EK •: 7 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı :31 . 1 . 1975 

Ankara 
4 - 75 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : a) 24 Şubat 1972 tarih ye Kanunlar Müdürlüğü 5584 - 27049 sayılı yazınız, 
b) 4 Mart 1972 tarih iye 4 - 231 sayılı yazımız, 
c) 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124 • 61119 sayılı yazmaz, 
d) 10 Temimiz 1973 tarih ve 4 n 738 sayılı yazımız, 
e) 29 Ocak 1975 taralı ve Kanunlar Müdürlüğü 8124 -16257 sayılı yazanız. 
İlgi (e) sayılı yazınızla; Türküye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve ya

yınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulup ülgi (d) yazımıza ek gerekçede gösterilen sebeplerle, bîr daha 
görüşülmek üzere geri gönderilmiş ibuhınan 1779 sayılı Kamunun, Müüet Meclisti ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıklarıının; yetkili kurullarıyla yaptığı istişareler, Adalet ve Anayasa Kornişonlarından aldığı mütalaa
lar muvacehesinde, Cumhurbaşkanının kanunlara bir daha görüşülmek üzere liküntf kez geri gönderemeyece-
ğl noktasunda toplandığı belirtilerek tekrar sunulduğu b<Jldlrüîmektedüir. 

İhtiva ettiği hükıümleıtt itibarıyla, Cuıuhurbaşkanmmyenli bir kanun olarak mütalaa ettiği ve gerekçe gös
tererek uygun bulmadığı ve bir daha görüşülmek üzere geri gönderdiği btir kanunu, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlıklarının; sadece yetküli kurullarıyla istişare ve Adalet ve Anayasa Komisyonların-
dan mütalaa alarak, yayımlanması İçin Oımburbaşkanına tekrar geri göndermesi Anayasanın 93 ncü ıraad-
desünti yorumlamak olacaktır. 

Anayasayı yorumlama yeftldsi mevcut olmadığına ve Mûtat Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzükleri ge
reğince dle, Danışma KuruMan ve komisyonların raporları, ancak Genle] Kuruların kabulüyle kesinlik ve 
geçerlik kazanacağına göre, hükümleri 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayın Kanundan değişlik ve yeni bir Ka
nun niteliğimde olmasına rağmen, 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmesinin {ikinci kez) olduğuna dair mütalaalar, Genel Kurullarca kabul edildiği takdirde, bu so
nuç, Kanunun Türküye Büyük Millet Meclisince ikinci defa kabulü mahiyetinde anlaşılarak Kanun, Anaya
samın 93 mcü maddesi gereğince yayınlanacaktır. 

Bu nedenlerle 1779 sayılı Kanun, ilişikte geri göndeıftkliğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 329) 
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EK c 8 

17 ._5 , 1976 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve; Adalöt Komisyonu Başkıanlığıınıa 

Sayın Başkanlığınızın isteği üzerine, «Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şah-. 
si haklarının düşürülmesine dair Kanun» un, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ikinci kez geri gönderil
mesine ilişkin görüşümü arz ediyorum. 

Anayasamızın 93 ncü maddesinde düzenlenmiş bulunan Cumhurbaşkanının kanunları bir kere daha gö-. 
rüşülmek üzere Meclislere geri gönderme yetkisi, mutlak veya güçleştirici bir veto niteliğinde olmayıp, 
Cumhurbaşkanının Anayasal sistemimizde sahip bulunduğu genel uyarı fonksiyonunun bir parçasıdır. Cum
hurbaşkanı, bu yetkiyi, Anayasaya aykırılık gerekçesiyle kullanabileceği gibi, tamamen «yerindelik») gerek
çeleriyle de kullanabilir. 

Cumhurbaşkanının iade yetkisini kullanması halinde, yasama meclisleri bakımından şu ihtimaller söz ko
nusu olmaktadır : 

(a) Cumhurbaşkanı, kanunun tümünü yeniden görüşülmesini istemişse, Meclisler, hu kanunun tümünü 
yeniden görüşerek, aynen kabul, değiştirerek kabul ve tümüyle ret ihtimallerinden birini gerçekleştirebilirler. 
Bütün bu durumlarda, Cumhurbaşkanının, kanunu ikinci kez geri gönderme yetkisi yoktun 

(b) Cumhurbaşkanı, kanunun sadece bazı maddelerinin yeniden görüşülmesini istemişse, yasama mec-. 
lislerindeki görüşmelerin yalnız bu maddelerle sınırlı tutulması zorunludur. Çünkü bir metin (tasarı veya 
teklif) ilk kez TBMM tarafından kabul edilmekle «kanun» haline gelmiştir. Cumhurbaşkanınca yayınlanma, 
kanunun varlık şartı değil, uygulanabilirlik kazanma şartıdır. Nitekim kanunların görüşülmesi ve kabulü 
ile ilgili 92 nci madde, metinlerin «ıkanunlaşmasından»ı söz etmektedir. 93 ncü madde de, Cumhurbaşkanının, 
«kanunları»ı on gün içinde yayınlayacağını ve uygun bulmadığı «kanunu» bir daha görüşülmek üzere 
TBMM ne geri göndereceğini belirtmektedir. Diğer bir deyimle, Cumhurbaşkanının TBMM geri gönderdiği 
bir Kanun, tekrar «metin» haline dönüşmüş değildir. Böyle bir kanunun, Cumhurbaşkanınca yeniden görü
şülmesi istenmiş olmayan maddeleri, tam anlamıyla kesinleşmiş olduğundan, yasama meclislerinin bunları ye
niden görüşme konusu yapmalarına imkân yoktur. Söz konusu maddeler, ancak yeni bir kanunla değişti
rilebilir veya kaldırılabilir. 

Yasama meclislerinin, Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmesi istenmemiş olan maddeler üzerinde deği
şiklik yapması, bu nedenlerle hukuk tekniğine aykırı olduğu gibi, ayrıca Cumhurbaşkanımn geri gönderme 
yetkisini de, Anayasanın öngörmediği biçimde sınırlandıran bir uygulama meydana getirmektedir. Çünkü, 
yasama meclislerinin, yeniden görüşülmesi istenmemiş olan maddelerde de değişiklik yapabileceği, fakat bu 
şekilde ikinci kez kabul edilen kanunun tekrar iade edilemeyeceği sonucuna varılacak olursa, ikinci görüş
mede değiştirilen maddeler üzerinde Cumhurbaşkanının denetimi ve uyarı yetkileri ortadan kaldırılmış olur. 
Bunu kabule Anayasamız açısından imkân olmadığına göre, böyle bir durumda Cumhurbaşkanının, söz ko
nusu kanunu bir kez daha TBMM ne geri gönderebileceği sonucuna varmak gerekir. 

(c) Yasama meclisleri, görüşmelerini, Cumhurbaşkanınca tekrar görüşülmesi istenilen maddelere hasret
mek şartıyla, bu maddeler üzerinde diledikleri işlemi yapabilirler. Yani bu maddeleri aynen kabul edebilir
ler, tamamen ortadan kaldırabilirler, Cumhurbaşkanının işaret ettiği yönde değiştirebilirler veya Cumhur
başkanının gerekçelerine uygun düşmeyecek başka bir biçimde değiştirebilirler. Cumhurbaşkanı, birden 
çok maddenin yeniden görüşülmesini istemişse, yasama meclisleri, bu maddelerin bir bölümü hakkında yu
karıdaki işlemlerden bazılarını, diğer bölümü hakkında da diğerlerini yapabilirler. Bütün bu durumlarda, 
Cumhurbaşkanmm kanunu bir defa daha görüşülmek üzere iade yetkisi yoktur. Hatta meclislerin söz ko-
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nusu maddelerdeki değişiklikleri, Cumhurbaşkanının gerekçe ve temennilerine tamamen ters düşecek biçimde 
yapması halinde de durum aynıdır. Çünkü iade halinde meclislerin, ya eski metinlerinde aynen ısrar etme
lerini veya bunları ancak Cumhurbaşkamnın istediği yönde değiştirmelerini zorunlu kılan hiçbir hüküm yok
tur. Aksini düşünmek, yasama yetkisini, Anayasada öngörülmeyen biçimde sınırlandırmak olur. 
Saygılarımla arz ederim, 

Ai Ü. Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Profesörü 

Ergun Qzbu4un 

.«... 
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Dönem =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 333 
Toplantı : 1 

Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 Arkadaşının, Bolu İlinin 
Mengen Kazasının Pazarköy Nüfusuna Kayıtlı Kâzım Oğlu 
Fatma'dan Doğma 1939 Doğumlu Dilaver Göçmen'in Cezasının 
Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(2 /718) 

Millet Meclisi Başkanlığımı 

Mahkûm Dilaver Göçmen'in cezalarının bütün sonuçlarıyla birlikte affına dair kanun teklifimizi gerek
çesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 
26 . 2 . 1979 

Adana Milletvekili Bursa Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Hasan Cerit M. Emin Dalkıran M. Yaşar Göçmen Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

G E R E K Ç E 

Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 1939 doğumlu mahkûm Dilaver Göçmen'in cezasının affı için Büyük Mec
lise sunduğumuz kanun teklifimizin gerekçesi şöyledir : 

Dilaver Göçmen Ankara 3. ncü Ağırceza Mahkemesinin 1979/158 Esas ve 1978/265 sayılı Kararı ile Türk 
Ceza Kanununun 346 ncı maddesi delaletiyle 342/1 ve 59 ncu madde gereğince sahte raporu bilerek kullan
ma suçundan bir yıl sekiz ay müddetle ağır hapis cezasına maihkûm edilmiş ve bu hüküm Yargıtay 6 ncı Ceza 
Dairesinin 1979/99 Esas ve 22. . 2 . 1979 tarihli kararı ile onanmıştır. 

Şimdi olayların tahliline geçiyoruz, Mahkeme kararlarının tartışılması Anayasamız gereğince konumuz dı
şındadır. Ancak kısaca olayın oluşunu ve Dilaver Göçmen lehindeki düşünce ve kanaatimizi belirtmek tekli
fin özü bakımından faydalıdır. 

Mahkûm Dilaver Göçmen ehliyet alabilmek için müracaatta bulunmuş ve sağlık kurulundan rapor alması 
gerekmiştir. Trafik hastanesinde kendisinde renk körlüğü bulunduğu tespit edilmiştir, rapor alamadığını ay
nı yerde çalıştığı bir arkadaşına anlatmış, o da trafik hastanesinde bir arkadaşı olduğunu ve rapor için onun 
yardımını isteyeceğini bildirmiş, iki fotoğrafla nüfus kâğıdını veren Dilaver Göçmen'e bir kaç gün sonra 
arkadaşı tanzim edilmiş raporu getirmiş. Sahte bir rapor olduğunu hiç bilip düşünmeden muamelesi için 
trafiğe vermiştir. Trafikçe sahte olduğu saptanan rapor üzerine mahkûm olmuştu. Bu olayda Dilaver Göç
men'in hiç bir kast unsuru yoktur. Raporun sahteliğini bilerek kullanmamıştır ve bu raporla bir menfaat de 
temin etmemiştir. Bu teklif, çalıştığı yerlerde ve muhitinde dürüst bir insan olarak tanınan hükümlünün giy
diği cezanın bütün sonuçlarıyla birlikte affedilmesini Yüce Meclisin atıfetine hitabederek hazırlanmıştır. 

Kanun teklifi 3 maddeden ibarettir. 

Birinci madde mahkûmun cezasının bütün sonuçlarıyla birlikte affedilmesini 2 nci ve 3 ncü maddeler ise 
3canunun yürütme ve yürürlük maddelerini kapsamaktadır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 4.4, 1979 

Esas No. : 2/718 
Karar No. : 92 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 Arkadaşının, Bolu îlinin, Mengen Kazasının, Pazarköy Nüfusuna. 
Kayıtlı, Kâzım Oğlu, Fatma'dan Doğma, 1939 Doğumlu Dilaver Göçmen'in Cezasının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi, Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Komisyonumuzca, sanık Dilaver Göçmen'in affı hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ile hakkındaki 
mahkeme ve Yargıtay kararları incelenmiş, bununla da yetinilmeyerek celbedilen dava dosyası tüm muh
teviyatı ile gözden geçirilmiştir, 

Bunlara göre, sanık Dilaver Göçmen Millet Meclisinde aşçı olup, 5 çocuk babası, sabıkasız, 19 yıllık 
emekçi bir köy çocuğudur. Trafikten sürücü ehliyeti almak istemiş ve gerekli olan sağlık raporunu almak 
üzere Ankara Trafik ve Acil Yardım Dispanseri Sağlık Kuruluna başvurmuştur. İlk olarak muayene edildi
ği göz hekimi tarafından renk körlüğü tespit ve gözlük tavsiye edilmiştir. Bundan ümidi kırılan ve üzülen 
sanık raporu takipten vazgeçmiş, Mecliste görevli öteki sanık arkadaşına durumu anlatmıştır. Arkadaşı sa
nık Hüseyin Maviengin (Trafik hastanesinde bir tanıdığı olduğunu, onunla temas edip rapor almasını rica 
edeceğini) söyleyerek iki fotoğrafını ve nüfus kâğıdını istemiştir. Bir süre sonra da üç hekim imzasım taşıyan 
bir kurul raporunu getirmiştir. 

Sanık bu raporu trafiğe ibraz etmiş, imtihana girmiş ve kazanmıştır. Ancak, sahte raporlar konusunda 
yayınlanan basın haberleri üzerine incelettirilen raporun imza taklidi suretiyle sahte düzenlendiği anlaşılmış 
ve sanığa da ehliyet verilmemiştir. 

Mahkeme, sanığı heyete girmediği halde düzenlenmiş olan böyle bir raporu, resmi mercilere sahte oldu
ğunu bilerek ibraz etmekten suçlu bulmuş ve Türk Ceza Kanununun 346 ncı maddesi delaletiyle 342/1 nci 
maddeleri gereğince hükmettiği cezayı, duruşmalardaki samimi davranışları nedeniyle 59 ncu maddeye göre 
1/6 oranında azaltarak neticeten bir yıl sekiz ay süre ile ağır hapis cezasına çarptırmış ve hüküm Yargıtay-
ca onanarak kesinleşmiştir. 

Sanığın mahkûm edildiği Ceza Kanununun 346 ncı maddesine göre suçun vücut bulması için, ya sahte 
raporu, sahteliğini bilerek kullanmak, ya da bundan menfaat sağlamış olmak lazımdır. Sanığın bu raporu 
kullanması sonunda her hangi bir menfaat sağlamadığı çünkü arzu ettiği trafik sürücü ehliyetini alamadığı 
bellidir. 

Raporun sahteliğini bilerek kullandığına dair dosyada her hangi bir maddi ve kandırıcı delil de yoktur^ 
Raporun, ilk nazarda anlaşılamayacak kadar ustaca düzenlendiği ve iğfal kabiliyetinde olduğu ekspertiz ra
porunda belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın, bu raporun sahteliğini anlayamamış olması mümkündür. Hatıra 
mebni kendisi için böyle bir raporun düzenlenmiş olduğu kanaatini beslemesi de mümkündür. Zira zaman 
zaman hastane ve hekimlerimizden bu tür sağlık raporları verilebildiği de seyrek de olsa rastlanabilen bir 
gerçektir. Esasen sanık tüm ifadelerinde bu kanaat ve iyi niyetle raporu ibraz ettiğini söyleyegelmiş, mahke
me de kararında raporu, sahteliğini bilerek kullandığı kanaatine gerekçe olarak, bunu doğrulayan başka bir 
delilden söz etmeyip, sadece heyete muayene olmadan raporun istihsal edilmiş olmasını öne sürmüştür. 

Komisyonumuz, kararını verirken mahkeme kararlarına saygıyı esas almakla beraber, bu şartlar ve ola
yın cereyan tarzı ve sanığın samimi tutum ve davranışı karşısında, bu cezayı çekmesinde ve 19 yıllık emeğinin 
heba olmasında beş çocuklu ailesinin de istikbali ve toplum yararı açısından bir menfaat görmemiş ve Yü
ce Meclisin atıfetine layık bularak af teklifinin kabulünü ittifakla kararlaştırmıştır, 
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Madde metni, eksiklikleri giderilerek ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur, 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Mustafa Kemal Aykurt 

Kastamonu 
/. Hilmi Dura 

Başkanvekili 
Antalya 

Galip Kaya 

Bu Rapor Sözcüsü 
Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 

Tunceli 
Hüseyin Erkan lı 

Oylamada bulunmadı. 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbaş 
Oylamada bulunmadı 

Hatay 
Mevlüt Önal 

İmzada bulunamadı. 

Urfa 
Celal Paydaş 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

ADANA MİLLETVEKİLİ HASAN CERİT VE 3 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazarköy Nüfusuna 
Kayıtlı Kâzım Oğlu Fatmadan Doğma 1939 Doğum
lu Dilaver Göçmendin Cezasının1 Affı Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahke
mesinin 24 . 10 . 1978 tarih ve esas 1978/158, karar 
1978/265 sayılı ve Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 
22 . 2 . 1979 (tarih ve 1979/99 sayılı ilamiyle tasdik 
olunup kesinleşen hükmü ile sonuç olarak bir yıl se
kiz ay süre ile ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş 
olan Mengen İlçesi, Pazaırköy, Cilt 5, sayfa 34, hane 
17 de nüfusa kayıtlı 1939 doğumlu Dilaver Göçmen'in 
işbu cezası sonuçlarıyla birlikte affedilrniştir. 

ADALET 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

KOMİSYONUNUN 
METİN 

KABUL ETTİĞİ 

Dilaver Göçemen (Göçmen)'in Özel Affı Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahke
mesinin 24 . 10 . 1978 tarih ve Esas 1978/158, Karar 
1978/265 sayılı ilamı ile Türk Ceza Kanununun 346, 
342/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince bir sene sekiz 
ay ağır hapis cezasına mahkûm edilen ve hakkındaki 
bu hüküm Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 22 . 2 . 1979 
tarih ve Esas 99, Karâr 993 sayılı (ilâmı ile tasdik edil
mek suretiyle kesinleşmiş bulunan Bolu ili, Mengen 
kazası, Pazarköy nahiyesi, Banaz köyü, Küristan ma
hallesi, hane 17, Cilt 5, Sayfa 34'de nüfusa kayıtlı, Kâ
zım oğlu, Fatma'dan doğma, 1939 doğumlu Dilaver 
Göçemen (Göçmen)'in işbu cezası bütün sonuçlarıy
la birlikte affedilrniştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

>>**-<< 
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Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 Arkadaşının, 24.7.1950 
Tarihli, 5680 Sayılı Basın Kanununun 16 ncı Maddesinin (1) ve 
(2) Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi İle Balıkesir Milletvekili Sa-
dullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Aynı Konu
daki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2 /734, 2 /731) * 

Millet Meclisi Başkanlığına 

24 . 7 . 1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ankara Milletvekili Sakarya Milletvekili Konya Milletvekili Bursa Senatörü 
A itan öymen Hayrettin Uysal Şener Battal Barlas Küntay 

Ankara Milletvekili Nevşehir Milletvekili Konya Milletvekili 
H. Turgut Toker Esat Kıratlıoğlu MHP Grup Başkanveküi 

İhsan Kabadayı 

GEREKÇE 

5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mevkuteler yoluyla yayınlanan 
yazılardan yazı sahibi kadar yazıişleri müdürü de sorumlu tutulup hapis cezasına mahkûm edilmektedir. 

Her görevin, beraberinde sorumluluğunun bulunması doğaldır ve yazıişleri müdürleri için de sınırsız bir 
sorumsuzluk düşünülemez. Yalnız bugünkü uygulamada görülen açık haksızlığın giderilmesi de zorunluluk
tur. Başkasının fiilinden dolayı bir kimsenin cezalandırılması Anayasanın 33 ncü maddesine aykırı olması 
bir yana, yargıçların, bilim adamlarından kurulu bilirkişi heyetlerinin ve yüksek mahkemelerin, suç unsuru 
bulunup bulunmadığı konusunda aylar ve yıllarca karar veremedikleri bir yazı için, yasanın lise mezunu 
olmasını yeterli gördüğü yazıişleri müdürünü hapis ile cezalandırmak haksızlıktır. Bu uygulama, gazetecilikte 
fiili yazıişleri müdürlerinden başka, gazetede adı görünen yazıişleri müdürlerini ortaya çıkarmıştır. Çünkü, 
çok sayfalı bir günlük gazeteye girecek tüm yazıları bir yazıişleri müdürünün sınırlı zaman içinde okunup 
içinde suç unsuru bulunup bulunmadığını saptaması mümkün değildir. Kaldı ki, yalnız tashih hatalarım dü
zeltmek için gazetelerde bugün 8 - 1 0 kişilik ekipler çalıştırılmaktadır. 

Geçimini sağlamak için gazetecilik ve yazıişleri müdürlüğü yapanların başkalarının fiilinden dolayı hapis 
yatmalarım önlemek amacıyla hazırlanan bu kanun teklifi ile hapis cezaları para cezasına çevrilmektedir. 

Bu teklifin gerçekleşmesi ile yazıişleri müdürleri sorumluluktan tamamen kurtulmuş olmayacak, görev
lerini daha hassas ve dikkatli yapmaları sağlanarak başkasımn yazısından dolayı hapse mahkûm edilmeleri 
önlenecektir. Fakat yazıişleri müdürü olmak ile yazar olmak arasındaki fark kesin biçimde bu yasa teklifi 
ile ortaya konulmakta, suçu oluşturan yazıyı yazan, resmi çizen ve takma ad kullanan yazarın gerçek kim
liğini saklayan yazıişleri müdürleri için yasalardaki hapis cezaları işletilmektedir. Aym biçimde, mahkeme 
kararına dayalı tekzipleri yayınlamamakta ısrar eden yazıişleri müdürleri de aynı şekilde hapisle cezalandı
rılmaktadırlar. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

5680 sayılı Kanunun 29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanunla değişik 1.6 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 

Balıkesir Milletvekili Kars Milletvekili 
Sadullah Usumi Doğan Araştı 

GEREKÇE 

Anayasamızın 33 ncü maddesi bihre cezaların şahsi olması kuralının gerekçesi Anayasa vazu tarafından 
şu şekilde ifade edilmektedir : 

«İnsanları başkalarının fiilinden dolayı cezalandırmaya cüret edebilen totaliter rejimlerin insanlığa getir
diği açık deneyimlerden sonraki, bir kimsenin yalnız kendi, fiil ve ihmalinden sorumlu olabileceği esasının 
Anayasalarda yer alması gereği özellikle duyulmaktadır. Esasen bu kuralın Anayasaya konulmasıyla basın 
davalarında yazı ve karikatürün müellifinden haberin vericisinde» gayri kimselerin (Gazete sahip ve yazıiş-
leri müdürlerini) rastgele cezalandırılmasını öngören kanun hükümleri kalkmış olacaktır. Anayasanın metni 
ve bu açık gerekçe ikarşısında Basın Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan ve yazı işleri müdürlerinin objek
tif sorumluluğunu öngören hüküm, muhafaza edilmez. Suç teşkil eden yayının yapılmasında yazıişleri mü
dürlerini kusurları varsa, ceza kanunu iştiraken ilişkin hükümleri sorumlu tutulmaları için yeterlidir. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SADULLAH USUMİ VE KARS MİLLETVEKİLİ DOĞAN ARASLI'NIN 
TEKLİFİ 

5680 Sayılı Kanunun 29 . 11 . 1960 Tarihli 143 Sayılı Kanunla Değişik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11. 1960 tarihli ve 143 sayılı Kanunla değişik 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Basın yolu ile işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu : 
1. Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumluluk, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi veya karikatü

rü yapan kimseye aittir. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız yahut remizli imza ile yayınlanan yazı veya resim veya ka
rikatür sahiplerinin adlarını sorumlu müdür bildirmeye mecbur değildir. Sahibi belli olmayan yazı veya re
sim veya karikatürden dolayı sorumluluk neşir unsurunu gerçekleştiren sorumlu müdüre yazı veya resim veya 
karikatürün sahibi imiş gibi tereddüp eder. 

3. Mevkute tarifine girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suç teşkil eden eserin 
müellif, muharrir, mütercim veya tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu kimse aleyhine Türk Mahke
melerinde dava açılmadığı veya kendisinin bilgi veya muvafakati dışında yayınladığı takdirde naşire, naşirde 
belli olmazsa tabi'e, bu da belli olmadığı takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 4 . 1979 

Esas No. : 2/731, 2/734 
Karar No. : 93 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 arkadaşının, 24 . 7 . 1950 tarihli 5680 sayılı Basın Kanununun 16 
ncı maddesinin (1) ve (2) Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 5680 sayılı 
Kanunun 29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanunla değişik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Ko
misyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca her iki teklifin birleştirilerek görüşülmesine, görüşmelere esas olarak da 2/734 esas ka
yıt No. lu teklifin ele alınmasına karar verilmiştir. 

Bugünkü uygulamada mevkuteler yoluyla yayınlanan yazılardan dolayı yazı sahibi gibi yazı işleri mü
dürleri de hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılmaktadır. Ancak yazı işleri müdürlerinin suç teşkil eden 
unsurların yazı, resim veya karikatürlere yazar tarafından hangi kasıt ve amaçla ve hangi sonucu almak için 
sokulduğu konusunda, yazarla tam bir düşünce ve kasıt uygunluğu içinde bulunmamış olabileceği dikkate 
alınarak, bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmesi uygun görülmüştür. 

Yazı işleri müdürleri için en uygun ve adil kanuni çözümün bulunması amacıyla teklifler önce bir altko-
misyonda incelettirilmiş ve altkomisyonca hazırlanan metin de teklifle birlikte dikkate alınarak yeni bir dü
zenleme yapılmıştır. 

1 nci madde ile 5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 11 . 1960 günlü ve 143 sayılı Kanunla değişik 16 
ncı maddesi değiştirilmiştir. 

Komisyonumuzda görüşülen teklifin gerekçesinde, Anayasanın 33 ncü maddesinde yer alan «Cezaların 
şahsiliği» prensibine işaret olunarak yazıyı yazanın fiilinden dolayı yazı işleri müdürünün de cezalandırıl
masının doğru olmayacağı ileri sürülmesine rağmen, metinde yazı işleri müdürünün de yazara verilen 
miktarda hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çarptırılması, ancak bu cezanın para cezasına çevrilmesi öngörülmek
tedir. Bu durum gerekçede temel ilke ile sonuç ve hüküm arasında çelişki yaratmaktadır. Komisyonumuz
da ortaya çıkan ortak görüşe göre, yazı işleri müdürlerinin de sorumlu sayılması halinde cezaların şahsiliği 
ilkesinin ihmalinden söz edilemez. Zira yazı işleri müdürlerinin sorumluluğu ilkesi yazıyı yazanın, resmi ve
ya karikatürü yapanın mücerret bunları yazmış ve yapmış olmasından değil yazı işleri müdürünün suç un
suru taşıyan yazı, resim veya karikatürün mevkutede basılıp yayınlanmasına müsaade ve muvafakat etmiş, 
ya da buna karşı çıkmamış olmasından doğmaktadır. Filhakika bir yazı, resim veya karikatür suç unsuru 
taşısa bile yayınlanmadıkça cezai kovuşturmaya konu olamaz ve yayımı ise sorumlu yazı işleri müdürünün 
onayı ile mümkün olabilir. Bu nedenle, Komisyonumuz suç teşkil eden bir yazı, resim veya karikatürün 
mevkutede yayınlanmasından ötürü yazı işleri müdürünün de bir ölçüde sorumlu tutulması gerektiği görüşü
nü benimsemiştir. Ancak, yazı işleri müdürlerinin, yayınına izin verdikleri yazı, resim veya karikatür içine 
yazarı veya yapanı tarafından yerleştirilmiş bulunan suç unsurları açısından yazanın veya yapanın amacına 
katılmamış olması mümkün ve muhtemel olabileceğinden Komisyonumuz, yazı işleri müdürlerine şahsi hür
riyeti bağlayıcı ceza yerine para cezası verilmesini hukuk, adalet ve toplum yararı açısından daha uygun 
bulmuş ve 16 ncı maddenin (1) nci bendi bu sebeplerle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

(2) nci bendin birinci cümlesi uygar ülkelerin basın mevzuatında yer alan anonimlik hakkı ile ilgilidir. 
Yani kişilerin fikir ve düşüncelerini hiç bir etki altında kalmadan, isimlerini gizlemek suretiyle, açıklayabil
me hakkı bu bentde hükme bağlanmıştır. İkinci cümlede ise asıl ismini açıklamayan yazı sahiplerinin isim
lerini sorumlu müdürün ilgili mercilere bildirmemesi halinde sorumluluğun doğrudan doğruya neşir unsuru-
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nu gerçekleştiren sorumlu müdüre ait olacağı açıklanmıştır. Böylelikle sorumlu müdürlerin anonimlik hak
kına dayanarak suistimal yapmaları önlenmek istenmiştir. Komisyonumuz, bu cümlede yer alan «sahibi belli 
olmayan» hükmünün kapsamına, sahibi aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamayanları da dahil gör
mektedir. Bu bendin son cümlelerinde is© sorumlu müdürün, mevkute sahibinin baskısı ile yayınladığı ya
zı veya resim veya karikatürden sorumlu olmayacağı, bu durumda sorumluluğun yazı veya resim veya ka
rikatürü yayınlatana ait olacağı kabul edilmiştir. 

Üçüncü bent halen yürürlükte olan 16 ncı madde ~in dördüncü bendinden alınmış olup, mevkute tanı
mına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğunu düzenlemeiktedir. Bu bent yalmzca dil 
yönünden sadeleştirilmiştir. 

2 nci maddede yürürlükten kaldırılan hükümler be'ır'tilmişt'ir. 5680 sayılı Kanunun 27 nci maddesi 16 ncı 
maddeye atıfta bulunmaktadır. 16 ncı maddenin yen'i şökli karşısında bu madde hükmünün uygulama alanı 
kalmadığından madde ilga edilmişibir. Bazı yerlerde basın suçlarını görmek: üzere görevli çok hakimli mahke
melerin toplanmasındaki güçlük ve 16 ncı maddenin yeni şekli dikkate alınarak tüm basın suçlarına tek 
hakimli mahkemelerde bakılması uygun görüldüğünden 5680 sayılı Kanunun 9.3.1954 günlü ve 6337 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları da yürürlükten kaldırılmıştır. 

Teklifle 5680 sayılı Basın Kanununa eklenen geçici madde, 3 ncü madde başlığı altında ve geçici 4 ncü 
madde numarasıyla düzenlenmiştir. Bu madde ile bu fcanunun yürürlüğe girdiği tarihte sorumlu müdürler 
halkkında verilip kesinleşen hürriyeti bağlayıcı cezaların 'infazına başlanmayacağı, başlanmış olanların ise dur
durulacağı ve bu kimseler hakkında 16 ncı maddenin birinci bendi hükümlerine göre para cezasına hüknıo-
lunacağı, infazına başlanan hürriyeti bağlayıcı cezaların 647 sayılı Kanun hükümlerine göre verilecek para ce
zasından mahsup edileceği, çektirilen hürriyeti bağlayıcı cezalar için hiçbir tazminat talebinde bulunulamaya-
cağı, adli sicil kayıtlarının bu kanuna göre verilecek hükme göre düzenleneceği kabul editoiştk^ 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeleri, 4 ve 5 nci maddeler olarak aynen be
nimsenmiştir. 

Teklif başlığı yapılan değişikliklere uygun hale getirilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başikanvekül'i 
Antalya 

Galip Kaya 

Kâtip 
Denizli 

M. Kemal Aykurt 
(İmzada bulunamadı) 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Kastamonu 
/. 'Hilmi Dura 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Komisyon raporuna muhalifim., 

Koksal Toptan 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ALTAN ÖYMEN VE 
6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

24 . 7 . 1950 Tarihli, 5680 Sayılı Basın Kanununun 
16 ncı Maddesinin (1) ve (2) Numaralı Bentlerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 24 . 7 . 1950 tarihü, 5680 sayılı 
Basın Kanununun 16 ncı maddesinin (1) ve (2) nu
maralı bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, su
çu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu mü
dürüne terettüp eder. Ancak, sorumlu müdürler için 
emniyet gözetimi altında bulundurulma cezası veri
lemez, hürriyeti bağlayıcı cezalar da beher günü 
30,00 TL. den hesap edilmek üzere para cezasına 
çevrilir. 

2. Suçu oluşturan yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimsenin belli olmadığı hallerde, ya da imzasız ru
muzla ya da takma isimle yayınlanmış yazı ve resim 
yazar ve çizerlerinin açık kimliklerinin sorumlu mü
dür tarafından bilinmesine rağmen Cumhuriyet Sav
cılığının yazılı istemini izleyen 72 saat içinde bildi
rilmemesi ve mahkeme kararma dayalı tekzipleri ya-
yınlamamakta ısrar etmesi durumunda sorumlu mü
düre verilecek özgürlüğü kısıtlayıcı ceza, para ceza
sına çevrilemeyeceği gibi güvenlik gözetimi altında 
bulundurulma cezası da aynen uygulanır. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5680 Sayılı Basın Kanununun Değişik 16 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi, 27 nci Maddesinin ve Değişik 
36 ncı Maddesinin 2, 3 ve 4 ncü Fıkralarının Yürür
lükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Geçici 4 ncü 

Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi. 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 günlü ve 143 sayılı Kanunla değişik 
16 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan 
dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumluluk su
çu oluşturan yazıyı yazan veya resmi veya karikatü
rü yapan kimseye ve ilgili sorumlu yazı işleri müdü
rüne aittir. Ancak suçlarındaki nitelik farklılığı- dik
kate alınarak sorumlu yazı işleri müdürüne yalnız 
20 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. Sorumlu yazı işleri müdürleri hakkın
da bu bendin uygulanması ile ilgili olarak zaman aşı
mı, mevkutelerle işlenen suçlara ilişkin mahkûmiyet 
hükmünün kesinleşmesinden sonra işlemeye başlar. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız ya 
da remizli imza ile yayımlanan yazı veya resim veya 
karikatür sahiplerinin adlarını sorumlu müdür bil
dirmek zorunda değildir. Sahibi belli olmayan yazı 
veya resim veya karikatürden dolayı sorumluluk ya
yım unsurunu gerçekleştiren sorumlu müdüre aittir. 
Ancak, sorumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından 
rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya resim ve
ya karikatürden sorumlu değildir. Bu taktirde ceza 
sorumluluğu yazı veya resim veya karikatürü yayın
latana aittir. 

3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserler
le işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan 
eserin yazanı, yazarı, çevireni veya çizenine, fail bel
li olmadığı veya bu kimse aleyhine Türk mahkeme
lerinde dava açılamadığı veya kendisinin bilgi veya 
izni dışında yayınlandığı taktirde yayınlatana, yayın
latan belli olmazsa basana, basan da belli olmadığı 
taktirde satana ve dağıtana aittir. 

MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
27 nci maddesi ile 9 . 3 . 1954 günlü ve 6337 sayılı 
Kanunla değişik 36 ncı maddesinin 2, 3 ve 4 ncü 
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununa aşa
ğıdaki geçici 4 ncü madde eklenmiştir. 
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(Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 arkadaşının 
teklifi) 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, sorumlu müdürlerin infazına başlan
mamış hürriyeti bağlayıcı cezaları para cezasına çev
rilir, cezaları uygulanmakta olanlar salıverilerek he
saplanan para cezalarının tahsili yoluna gidilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

- . . » . . . 

6 — 

I (Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, sorumlu müdürler hakkında 16 ncı rnad-

I denin 1 nci bendi yoluyla verilip kesinleşen hürriye-
} ti bağlayıcı cezalarla infazına başlanmış hürriyeti 

bağlayıcı cezaların infazı durur. Bu 'kimseler hakkın
da bu kanunun 16 ncı maddesinin birinci bendi uya
rınca para cezasına hükmolunur. 

İnfazına başlanan hürriyeti bağlayıcı cezalar, 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanun hükümle
rine göre, verilecek olan para cezasından mahsup 
edilir. Çektirilen hürriyeti bağlayıcı cezalar için hiç 
bir tazminat talebinde bulunulamaz. Adli sicil kayıt
ları bu kanuna göre verilecek hükme göre düzelti
lir, 

MADDE 4. — Teklifin 2 nci maddesi, 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 3 ncü maddesi, 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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