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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Vefa Poyraz, yurt sathında ve İs
tanbul'da bazı AP ilçe binalarına yapılan bombalı 
tecavüzler konusunda gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Ba
kanı Hilmi İşgüzar'a, Devlet Bakanı Ali Rıza Septi-
oğlu'nun; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya, Devlet Bakanı 
Enver Akova'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

ABD Kongre Üyeleriyle dış yardım konusunda 
görüşmelerde bulunmak üzere VVashington'a gönde
rilmesi öngörülen İstanbul Milletvekili Halûk Ül-
man'ın yerine, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin 

Abadan - Unat'ın 10 gün süre ile görevlendirilmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi onaylandı. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ba
zı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısının birinci maddesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı, madde oylana
cağı sırada : 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

5 Nisan 1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 17.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Cengizhan Yorulmaz Mustafa Çelik 
Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba

ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonla
rı raporları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/634) 
(S. Sayısı : 912) (Dağıtma tarihi : 4.4.1979) 

Yazılı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, 1978 yılı Bütçesi ile Erzurum iline 

kaç adet imam - hatip ve müftülük kadrosu verildiği
ne dair yazılı sorusu. (7/1078) (Devlet Bakanlığına 
göndreilmiştir) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin bazı bölgelerinde 
baraj inşası için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
yazılı sorusu. (7/1079) (Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin bazı ilçelerinde Sü-
merbank mağazalarının ne zaman açılacağına dair 
yazılı sorusu. (70/1080) (İşletmeler Bakanlığına gön
derilmiştir) 

» - © • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 54 ncii Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KU RULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Acil 
Yardım ve Trafik Hastanesi hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı konuşma 
istekleri var. Üç sayın üye gündem dışı konuşma iste
ğinde bulunmuşlardır. 

Sayın İskender Cenap Ege, «3.4.1979 Salı günü ya
pılacak olan Genel Kurulda Ankara Âcil Yardım ve 
Trafik Hastanesi» ile ilgili gündem dışı söz talep 
ederler; o gün mümkün olmamıştı, Sayın Ege bugün 
konuşmak istiyor musunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
15 gün evvelden hazırladığım, fakat bugüne kadar 

sizlere arz imkânını bulamadığını bir konuyu huzu
runuzda dile getirmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Gündem dışı olarak huzurunuza getirmeye çalış

tığım konu üzerinde ne bir münakaşa, ne de bir po
lemik yapmak istiyorum. Ancak bir gerçeği ortaya 
koymak ve yanlış atılmış bir adımı düzeltmek için söz 
aldım. 

Günden güne biraz daha gelişen, hizmet alanını 
genişleten sağlık kuruluşlarının içinde sayılan Muhit
tin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesi hakkında 
yeni, yersiz alınmış olan bir kararı teessürle öğren
miş bulunuyorum. Trafik Hastanesi Üniversiteye bağ

lanmak üzeredir. Ben bu konuşmayı 15 gün önce 
yapmak istiyordum; ama gecikti. Belki bugünlerde 
bu muamele kuvveden fiile çıkmış da olabilir. Bu, 
yanlış, isabetsiz, hissi davranış gerçekleştiği takdirde, 
Âcil Yardım ve Trafik Hastanesi arz etmekte oldu
ğu bugünkü hizmetten tamamen saptırılmış olacak
tır. Bu güzel ve hizmetinin gereğine uygun kuruluşun 
gerçek fonksiyonu nedir?.. Evvelâ bu noktayı tespit 
edelim. 

Âcil Yardım ve Trafik Hastanesinin gayesi, tra
fik kazasına maruz kalan vatandaşlara anında yar
dımda bulunmak ve tedavisini sağlamaktır. Türkiye 
Trafik Kazalarına Yardım Vakfı Yönetim Kurulu
nun yürüttüğü bu kuruluşa bağlı ayrıca Trafik Ens
titüsü vardır ki, görevi trafik kazasına karşı tedbir 
ve çareler üzerinde çalışmalar yapmaktır. 

Hastanenin bu hizmetlerine ek olarak, sürücüle-
lin sağlık muayenesini yapan büro ve Sağlık Kurulu 
da çalışmalarını bu müessesede yürütür. Ayrıca, tra
fik ehliyet imtihanlarında da bu müessese yardımcı 
olur. 

Bunca hizmetlerini, müracaat eden her vatandaşa 
ayrıcalık göstermeden yürütür. Tıp Fakültesi duru
muna getirildiğinde aynı görevlerini, aynı süratle ya
pabilecek midir?.. İşte mühim olan konu budur. 

Biz, bir vakıf cîarak kurulan ve hizmet alanı ta
mamen belirtilen. Hastanenin fakülte haline getiril
mesine karşıyız. Ayrıca, böyle bir tasarrufun vaktin 
gayesine aykırı olacağı aşikârdır; çünkü bir vakıf se
nedi vardır. Bu vakıf senedinin tertibinde ve tanzi-
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minde bazı şartlar vardır. Hastaneyi kurarken Vakfa 
yardımda bulunanlar, şartlı olarak bu yardımı yap
mışlardır. Hastane, vakıf olmaktan çıkarılıp, Üniver
siteye devredildiği takdirde, elbette bazı huzursuz
luklar meydana gelecektir. 

Sayın senatörler; 
Dünya çapında yaygın trafik meselesinin bütün 

devletleri düşündürmekte olduğu hepimizin malumu
dur. Yeni yeni buluş ve tedbirlerle trafik kazalarını 
önlemeye çalışmakta elbirliğiyle gayret gösterilmek
tedir. Canı, malı ve milli serveti kasıp kavuran bu 
afet için daha birçok hastaneye ve tedbirlere ihtiyaç 
olduğu da malumdur,; -.?* 

Uluslararası çalışmalar trafik kazalarını dört se
bepte toplamaktadır: 

1. Sürücüye ait kusurlar, 
2. Yayalara ve kazaya maruz kalan canlı ve can

sız unsurlara ait kusurlar, 
3. Vasıta; yani taşıtlara ait kusurlar, 
4. Taşıtların seyrettiği güzergâha; yani yollara ait 

hatalar. 
Son iki madde; ki taşıtlara ve güzergâha ait ha

ta ve kusurlar tamamen teknikle ilgilidir. Ama 1 ve 
2 numaralı maddelerde zJkrolunan hatalar ise, acil 
yardım ve trafik hastanelerinin kurulmalarına sebep 
olmuştur. 

Trafik kazalarında süratle tedbir alınmadığı, ge
rekli müdahale zamanında yapılmadığı takdirde, in
san canından oluyor, gereksiz yere sakat kalıyor. 

İnsanlarımızı trafik kazaları denilen canavarın 
elinden kurtarmak için alınacak tedbirlerin üzerinde 
hassasiyet ve ciddiyetle durmak gerekir. 

Bu maksatla, uluslararası yollarda (E-5) yolu diye 
isimlendirilen güzergâhlarda trafik kazalarının sonu
cu, yaralıları tedavi için müesseseler kurulmaktadır. 
İstanbul ve Adana gibi büyük merkezlerimizde bu 
çeşit hastaneler kurulması düşünülmektedir. Bunlar, 
her türlü trafik kazasına maruz kalan vatandaşı te-
tavi edecek olan tam teşekküllü ve her türlü ihti
yacı karşılayacak seviyede trafik hastaneleri olacak
tır. Bu müesseseler arasında, 200 kilometre dolayla
rında küçük âcil yardım trafik hastaneleri veya istas
yonları kurulma çabalarına girişilmiştir. Meselâ; Düz-
ce'de tamamlanmak üzere olan trafik hastanesi, İz
mir'de geçen yıl açılmış bulunan hastane gibi. 

Trafik kazalarına karşı kurulan ve kurulması 
planlanan irili ufaklı hastanelerin sadece Devlet eliyle 
gerçekleştirilmediğini biliyoruz. Bu konuda hamiyetli 
vatandaşların, katkıları da büyük oluyor. Bilhassa 

i trafik kazası sonunda yakınlarını kaybeden veya sa
kat kalan yurttaşlarımızın maddi ve manevi yardım
ları herkesin malumudur. 

Merhum Profesör Doktor Muhittin Ülker'in ön 
ayak olduğu, büyük çaba ve gayretlerle gerçekleştir
meye çalıştığı vakıf; yani Ankara Âcil Yardım ve 
Trafik Hastanesi böyle vücut bulmuştur. 

Sağlık konuları yönünden iftihar edilecek hale 
ulaşan bu Müessesenin vakıf olarak yönetiminde sa
katlık veya aksaklıklar varsa, bunun tedbiri, bu mü
esseseyi fakülte haline getirmek olmasa gerek. Yöne
tim eksikliği öne sürülmek suretiyle, müessese sağlık 
yönünden başarmakta olduğu hizmetlerden saptırıl-
mamaîıdır. Hastane, kuruluş maksadına uygun hiz
metine devam edebilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Hepimiz biliriz ki, üniversitelere bağlı tıp fakül

telerinin fonksiyonları ile diğer sağlık kuruluşlarının 
fonksiyonları arasında farklar vardır. Hele, geee-
gündüz demeden 24 saat görev vermek zorunda bu
lunan âcil yardım ve trafik hastanelerinin durumu, 
fakülte çalışmalarıyla bağdaşamaz; taban tabana zıt
tır. Tıp fakülteleri, üniversitelerin diğer fakülteleri 
gibi gerçek amacı olan eğitim, öğretim ve araştırma 
gayelerini ön planda tutmak zorundadır. Bu mües
seselerin kuruluş gayeleri, tedaviyi, seçerek aldıkları 
hastalar üzerinde . yürütmektir. Trafik kazaları gibi 
her zaman anında müdahaleyi gerektiren vakalar kar
şısında tıp fakültelerinin çalışmaları, sistemlerine uy-

J gun değildir, süratle cevap veremez. 
I Sağlık hizmetleri ve sağlık kuruluşları, ülkemizin 

başta gelen büyük meselelerinden birisidir. Memle
ketimizde şifa bulmak için koşulup gelinen merkez
lerin başında Ankara gelir. Bütün Anadolu, hastası, 
sakatı ve zavallısıyla Ankara'ya Ikoşar. Hastaların ve 
hastanelerin durumu hepimizin malumudur. 

Ankara'da, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
I bağlı hastanelerin yatak sayısı 50 bin dolayındadır. 
I Bakanlığın, bu yatak sayısını çoğaltmak, Ankara'yı 

yeni sağlık pavyonlarına kavuşturmak görevi olması 
I icap eder. Elinin altında bulunan 200 yataklı ve mü

kemmel bir duruma erişmiş olan Acil Yardım ve 
Trafik Hastanesini, nasıl oluyor da Bakanlık Üni
versiteye devretmeyi düşünebiliyor?... 

I Bizim, burada üniversitelerin, onlara bağlı hasta
nelerin hizmetlerini küçümsediğimiz gibi bir anlayışa 
düşülmemesini rica ederim. Onların hizmetlerini 
de şükranla yad ediyoruz. Ancak, çalışma sistem-

J lerinin farklılığı ve ilim yapmak maksadıyla kürulma-
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lan, bunların diğer hastaneler gibi görev yapmalarına 
imkân vermez. Böyle olunca da, diğer hastanelerden 
farklı hizmet gördüklerini bir defa daha ifade etmek 
yerinde olur. 

Benim temennim, Ankara'da yeni bir tıp fakül
tesi kurulmasından yanadır; ancak bu kuruluş Tra
fik hastanesini kendi patenti altına almak şartıyla. 

Kısaca arz etmeye çalıştığım bu hususun serin
kanlılıkla ve objektif ölçülerle tekrar düşünülüp, doğ
ru yolun seçilmesinde büyük isabet olacağına inanı
yorum. Aksi takdirde, bazı kargaşalıklar doğacak
tır, hukuki neticeleri meçhul yollara gidilecektir. 

Üzerinde iyice düşünülüp taşınılması gerektiğini 
tekrar ifade eder, saygılarımı sunarım. (AP ve Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'm, 
Parlamento denetimi üzerindeki düşünceler ve öneri
lere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Parlamento denetimi üzerinde dü
şünceler ve öneriler konusunda gündem dışı konuş
ma talep etmişler Sayın Irmak. 

Buyurun efendim.. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Yüksek Heyetinizin pek iyi bildiği ve takdir ettiği 
gibi, parlamentoların ana görevlerinden birisi, belki 
birincisi, hükümeti, icrayı denetlemek, sürekli de
netlemektir. Ancak bu sayededir ki, yürütme organıy
la yasama organının bütünleşmesi ve birbirinden ko
puk olmaması temin edilir. 

Yine ancak bu sayededir ki, halkın bütün kanun
lar karşısındaki tutumu; reaksiyonu, faydası veya za
rarları icra tarafından kolayca öğrenilir. 

Şu halde, İçtüzüğümüzde, kanunlarımızda gösteril
miş olan denetim yollarının gereği gibi işlemesi şart
tır. Bu işlemediği zaman, halkımızın nilletvekilleri üze
rinde ve milletvekillerinin de tahammülü çok güç bir 
ölçüde icra üzerinde baskıya gitmeleri neticesi zaruri 
olur ve kendiliğinden doğar ve bu da demokrasi de
ğildir. 

İçtüzüğümüz, yürütme için, denetim için birtakım 
yollar göstermiştir. Bu meyanda, soru müessesesi var. 
Fakat arkadaşlar, soru müessesesinin işlediğini iddia 
edemeyiz. Çok defa soruların aylar ve aylarla gün
demde kaldığını ve bakanlar tarafından cevap veril
mediğini veya verilirse., çok geç bir tarihte verildiğini 
mjişahade etmekteyiz. ... ;; 

Genel görüşmeler, bilhassa Senatoda, kesin bir ne
tice zaten vermemektedir. 

Araştırma komisyonları yolu var; fakat gündeme 
bakıyoruz, yıllarca evvel kurulmuş olan araştırma ko
misyonlarının mütalaaları, görüşleri (Ki, çok mühim 
bir organdır bu) buraya gelememekte ve geldiği za
man da konuşulmamaktadır. 

Geçen gün gelen çok kıymetli bir araştırma ko
misyonu raporu üzerinde şahsen söz istedim, maale
sef konuşma fırsatını da bulamadım. 

Nihayet bir denetim de, Hükümetin Başkanının 
veya bakanların zaman zaman gelip kendiliğinden 
memleketin iç veya dış meseleleri üzerinde izahat ver
mesidir. Bu, itiraf etmeliyim ki, eski meclislerde bu
günkünden çok daha iyi işlerdi. Mesela, gayet iyi ha
tırlıyorum, salı günleri bizim bir dış politika günü-
müzdü. İlgili bakan ve bazen başbakan beraber, bir 
hafta zarfındaki dış politikaları fevkalade güzel bir 
tarzda toparlarlar ve bize de mütalaa vermek im
kânını verirlerdi. Bu güzel gelendk de her nedense işle
memektedir. 

Şu halde, Kanunumuzun, İçtüzüğümüzün göster
diği sistemler maalesef hedefine ulaşmamaktadır. Bu 
bakımdan, tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bu ted
birleri de ancak biz alabiliriz. 

Şimdi, demokraside bizden kıdemli olan memle
ketlerin birçoklarında uygulanan ve bizde henüz ön
görülmemiş olan iki çareyi nakletmek istiyorum. 
Gezdiğim zaman benim üzerimde derin tesir bırakmış 
olan iki çareden birisi; Almanya'da, İngiltere'de, 
Fransa'da olan «Soru günü» Haftanın bir günü soru 
günü; ama bizim anladığımız manada soru günü de
ğil. Gerekçeli, tarihçeli değil; «Evet mi, hayır mı? 
denecek şekilde. Böyle soru günlerinde Alman ve İn
giliz Parlamentolarında bir günde 300 sorunun ce
vaplanma imkânı oluyor. Bütün bir gün. bir oturum 
tahsis ediyorlar, milletvekili sualini hazırlıyor; cevap
lar alınıyor. 

İkinci bir yol da; her bakanlığın meclis holünde 
bir kutusu oluyor. Milletvekili veya senatör; muay
yen formülleri var, gayet kısa bir şekilde sualini ora
ya koyuyor, her gün bakanlığın özel kalem müdürü 
onları alıp götürüyor ve cevabını da getiriyor, yerine 
koyuyor. 

Yeni, bu ve buna benzer elbette daha birçok usul
ler bulunabilir ve Meclislerimizin denetim görevinin 
layıkıyla yapılması, şarttır arkadaşlarım; bunu söyle
meye hiç lüzum görmüyorum. 

Bu vazife güzel yapılmadığı için ve uygulama
daki aksaklıklar dolayısıyla her birinizin müvekkille-
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riniz tarafından ne derece ağır baskılar altında bu
lunmakta olduğunuzu ve bazen de müvekkillerinizin, 
sizi seçip gönderen arkadaşların karşısında ne müş
kül mevkilere düşmekte olduğunuzu yakından bili
yorum. Eğer klasik olan bu usuller, modern usuller 
tatbik edilirse şu umulabilir ki, yasama organının yü
rütme organı üzerinde işbirliğine «Evet» fakat baskı
sına «Hayır» diyebileceğimiz bir gün gelmelidir. 

Gönül ister ki, milletvekilleri bakanlıklar koridor
larında bugünkü gibi değil, çok az sayıda gitsin ve git
tiği zaman memleketin bir problemini götürsün; şa
hısların değil. Şahısların problemi bu denetim yol
larıyla ve mevzuatın boşluklarını kapatmak suretiy
le halledilmelidir. 

Onun için istirhamım, ana görevlerimizden birisi 
olan denetimi, mutlaka bugünkü şeklinden çıkarıp, iş
ler, yürür, etkiler bir hale getirmektir. Bu, icraya 
yapabileceğimiz en iyi yardımdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
3. — İsparta Üyesi Mustafa Gülcügil'in, Senir-

kent ilçesi ortaöğretiminde yapılan öğretmen na
killeri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Gülcügil, Senirkent 
ilçesinde ortaöğretimde son kez yapılan öğretmen 
nakli hakkında gündem dışı konuşma istemişsiniz, 
buyurun efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Şubat ayı 15'inden sonra İsparta'nın Senirkent il
çesinde, ortadereceli okullardan üçünde 11 tane öğ
retmen, bir hamlede yurdun muhtelif yerlerine tayin 
edildiler. 

Senirkent Lisesinde ve diğer lise ayarındaki okul
larda şimdiye kadar, ne ideolojik bir hadise, ne 
disiplinsizlik hadisesi sayılabilecek bir olay ve ne 
de öğretimin normal seyrini değiştirecek bir hadise 
zuhur etmiş değildir. Yani, hiç bir hadise yokken, bu 
nakiller yapılmıştır. 

Bu nakillerin yapılmasıyla, zaten okullarda, me
sela lisede 46 saat olan ders açığı, 156 saate çıkmış
tır ve öğretimin bu sene bitmesine 1,5 - 2 ay kala 
çocuklar öğretmensiz bırakılmıştır. Bu tayin edilen 
11 arkadaşın 9 tanesinin hanımı Senirkent'te veya 
civarında vazifeli Devlet memurudur. Yani 9 aile 
parçalanmış, çocukları ve hanımları orada bırakıl
mış, kendileri yurdun muhtelif yerlerine nakledil
mişlerdir. Bu, hadisenin bir safhası. 

Bu hadise cereyan ettiği zaman, Okul Aile Bir
liği 21 Şubat 1979'da Milli Eğitim Bakanına, Valili

ğe ve Reisicumhura telgraf ile müracaat etmek su
retiyle, çocuklarının öğretmensiz kaldıklarını ve iyi 
yetişemediklerini ifade etmişler, bu nakillerin durdurul
masını istemişlerdir. Ayrıca hadise buna intikal ettiril
diği zaman (ki, 23 Şubatta) bir telgrafla ben d5 
Milli Eğitim Bakanı Saym Necdet Uğur'a meseleyi 
intikal ettirdim, Ankara'ya döndüğüm zaman da 
Mecliste kendisini görerek, bu nakillerin durdurul
masını rica ettim. Kendisi bana, bu nakillerden ha
beri olmadığını, tetkik edeceğini ve bana telefon ile 
haber vereceğini söyledi ve telefon numaramı aldı. 
Maalesef şimdiye kadar müspet, menfi bir cevap da 
vermiş değiller. Keza Okul Aile Birliğine de müra
caat ettikleri yerlerden, hiç birisinden bir cevap gel
miş değildir. 

işin ikinci safhası: Bu arkadaşların bir kısmı ra
por almışlar ve tayin edildikleri mahallere gitmek is
tememişlerdir. Valiliğe verilen emir ile bütün doktor
lara katiyen bunlara rapor verilmemesi hakkında ta
limat verilmiş, baskı yapılmış ve doktorlar da o tarih
ten itibaren rapor vermemişlerdir. 

Meselenin üçüncü safhası ve en hazin tarafı : Bu 
arkadaşların bir kısmı yeni tayin edildikleri mahalle 
gitmişlerdir. Bunlardan birisinin gittiği Diyarbakır' 
da karşılaştığı hadiseyi, gerek Milli Eğitim Bak'anma, 
gerekse Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne yazdığı 
dilekçesinden aynen okuyorum: 

«Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Tekniköğretim Ge
nel Müdürlüğüne Ankara 

1971 - 1972 öğretim yılında Erkek Teknik Yük
sek Öğretmen Okulundan mezun olarak, aynı yıl Se
nirkent Endüstri Meslek Lisesine Yapı Bölümü öğret
meni olarak göreve başladım. Halen aynı okulda gö
revimi devam ettirmekte iken, 12.12 1978 tarihinde 
Bakanlık müfettişleri tarafından hakkımda bazı iddia
ların bulunduğu gerekçesiyle ifadem alındı. 9.1.1979 
tarihli yazınızla Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesine 
tayinim çıktı. 

13.3.1979 tarihinde göreve başlamak üzere Diyar
bakır'a gittim. Okula gitmek için bir taksıi çağırdım. 
Taksiye binelim, şoför nereli olduğumu sordu, Is-
partalıyım dedim. Bir müddet sonra bir semtte dura
rak taksiye iki kişi daha aldı. Biraz ileride durarak 
üzerime saldırdılar. Bugün ya memleketine dönersin 
veya yarın cenazeni göndeririz, diye tabancaları ile 
birlikte tehdit ettiler. Valizimi dahi alamayarak ca
nımı zor kurtardım ve hemen Senirkent'e döndüm, 

Eşim Senirkent'te memurdur. İki evladım var; bi
risi üç yaşında, biri iki aylık. Annem altı aydır hasta, 
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yatakta yatmaktadır. Yanında bizden başka kalacak 
kimse yok. Şu anda mali sıkıntılar içindeyim. Bu 
durumları dikkate alarak, 15 sene tahsil yapmış, 7 
sene görev yapmış, bütün ümidini, her şeyini bu mes-
rlğe adamış bir kişiyi kazanmak isterseniz mümkün
se; 

1. Tayinimin durdurulmasını. 
2. Mümkün değilse, Bolvadin Endüstri Meslek 

Lisesine tayinimin yapılmasını. 
3. 1 ve 2 nci maddelerdeki hususlar da müm

kün değilse, vicdani muhasebe yapmanızı, bu da 
mümkün değilse, istifamın kabulünü saygılarımla arz 
ederim. 

Mehmet Balım 
Senirkent Endüstri Meslek Lisesi 

Öğretmeni» 
Muhterem arkadaşlar; 
Şu hadiselerin tahliline girecek olursak, evvelâ 11 

tane öğrenmenin tayini ve hâlâ bunların 9 tanesi evli | 
ve aynı yerde hanımları memur olan bu ailelerin 
parçalanması bence bir vahşettir, bir kıyımdır ve bir 
zulümdür. Bu zulmü işleyen de Hükümettir, Devlet
tir. 

Birinci husustaki yapılan hareket sebepsizdir. 
şimdiye kadar SenirkenLte orta dereceli okullarda 
ideolojik veya idareye bağlı hiç bir hadise ve hare
ke! husule gelmiş değildir : Ne bir çatışma oimuştur, 
ne kavga olmuştur, ne silahlı hadise olmuştur. Bu i 
okullarda tedrisat tamamen normal olarak cereyan 
etmekte iken, bu tasarruflar yapılmıştır. Bunu amaA 
zulüm kelimesiyle ifade etmek kabildir, başka tünü | 
ifade edemezsiniz. i 

İkinci hadise ise; öğretmen arkadaşımız Diy;:.r- S 
bakıra gitmiş ve kendisini, nasıl haber aidı'arsa fak- ! 

i 
siyi durdurup karşılamışlar ve tehdit ermişler. Arka- \ 
daş resmen müracaat da yapmış; hadise beyle, böyle. î 
böyle cereyan etti diyor istidasında. Yalan ebrnaz: | 
çünkü, yanında iki kişi daha var, babası ile amcası j 
var, beraber gitmişler. Yalnız Diyarbakn'da mı ciu- j 
yor bu hadiseler? Hayır. I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Binlerce, bin- ] 
lerce... j 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (Davamla) — BuaiA j 
Kars"ta, Mardin'de, Gaziantep'te, İstanbul'da ve Anna- i 

i 
ra'da kurtarılmış bölgeler var. Buralara FuAiAra: ' 
kuvvetleri giremiyor, buralarda Devlet nerede?.. Di- s 
yarbakır'da Devlet nerede?.'. Tayin ettiği bir mamu
runun hakkını müdafaa edemeven, oru rnAsR-•--•. 
edemeyen Hükümet've Hükümet kuvvetler; ve DrVkt 
nerede? Onu soruyorum... 
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BAŞKAN — Sayın GüieügiL konuyu taşırdınız, 
AA: k-c.Aki bir nakille ilgiliydi, lütfen. 

F A M T A F A GÜLGÜGİL (Devamla) — Eğer şu 
ckudaAım mektup karşısında söylediklerim taşkm-
İAsa... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Nedrn müdahale 
ediyorsunuz Sayın Başkan. 

ArŞAAr! — Müsaade buyurun efendim, elbette 
., a; aracım. lüafen eûndim ben idare ediyorum. 
Lüuicn efendim. Taşıramaz konuyu efendim, lütfen 
burada idare ediyoruz. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara)' — Konu bu, ko
nu ba. 

BAŞKAN — Bana aittir beyefendi o müdahale 
kısmı, niçin müdahale ediyorsunuz beyefendi. O da 
ayrı bir konu olur getirilir buraya. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Devlet var mı, 
onu soruyor... 

BAŞKAN — Lütfen beraber, yılların parlamen
terisiniz beyefendi... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Ne biçim iş bu 
Sayın Başkan. 

UAŞKAN —• Vurmayın beyefendi masanıza. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Beni bile isyan 

ettirdiniz efendim. 
TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Durum bu 

edeyim buraya Buyurun efendim. 
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MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) —- Sayın 
Başkan, ben Divana hakaret etmedim. 

BAŞKAN — Efendim, konuyu taşdığınızı söyle
dim, gündemin dışına çıktınız dedim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) — Günde
min dışma çıkmadım. 

BAŞKAN — Oydu sizin konunuz, bir tek nakil 
konusu idi, bendeki yazılı talebiniz budur. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) — Bu da 
nakil konusu beyefendi. 

BAŞKAN — Diyarbakır'la Devlete girdiniz efen
dim. Buyurun efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) — Evet, nak
lin... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu çatının 
altında Devletle alakası olmayan konu var mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahaleye lüzum yok. 
bu sorun değil beyefendi. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Burada her 
konunun Devletle ilgisi vardır efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Hükümeti değil lütfen kürsüyü koruyun. 

BAŞKAN — İzin verin efendim, ben mecburum 
bu kürsüyü korumaya. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) — Sayn 

Başkan, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz hükümeti 
koruyorsunuz, kürsüyü değil. 

BAŞKAN — Yani olay yaratmak mıdır marifet, 
bırakın efendim. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) — Milli Eği
tim Bakanlığının yaptığı bu tasarruf neticesinde şu 
misa'le görülmektedir ki, Diyarbakır'da Devlet yok
tur. Kendi memurunun hayatını dahi teminat altına 
alamamaktadır. 

Takdiri size bırakıyorum, saygılar sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, Gündeme geçiyoruz. 

4. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1629) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen, müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
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Divanının 4 . 4 . 1 9 7 9 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
«Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Süleyman 

Sırrı E:gun'un hastalığına binaen 2 . 4 . 1 9 7 9 tarihin-
d:n itibaren 12 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri 
Çağlayangil'in mazeretline binaen 3 .4 .1979 tarihin
den itibaren 30 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral'ın 
hastalığına binaen 22 .3 .1979 tarihinden itibaren 15 
gün.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hastalıklarına binaen 
Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Süleyman Sırrı 
Ergun'un 2 .4 .1979 tarihinden itibaren 12 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
K'a'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Sayın İhsan Sab
ri Çağlayangil'in mazeretine binaen 3.4.1979 tarihin
den itibaren 30 gün izinli sayılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral'ın 
hastalığına binaen 22 .3 .1979 tarihinden itibaren 15 
gün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Sağlıkta can güvenliği konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin 25. 3. 1979 tarihinden itibaren iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (311627, 10/75) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlıkta Can Güvenliği hakkında kurulan Araş

tırma Komisyonumuzun görev süresi 25 . 3 . 1979 
tarihinde sona ermiştir. 

İçlüzüğün 136 ncı maddesi gereğince iki ay müd
detle görev süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Rize 
Talât Doğan 

BAŞKAN — Efendim, ilk taleptir. İki aylık uza
ma talebinde bulunmuşlardır. Kabul eden sayın üye
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

& — /Mayıs 1977 tarihinde İstanbul - Taksim 
Cumhuriyet Alanında meydana gelen olaylara dair 
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kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var, takdim ediyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlü

ğünün 27 . 2 . 1979 tarih ve 12227-5661-10/67 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Hüsamettin Çelebi'niin 1 Mayıs tarihinde İstan
bul - Taksim Cumhuriyet Alanında meydana gelen 
olaylar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi üzerine konuyu incelemek üzere kurulan 11 ki
şilik Senato Araştırma Komisyonuna aşağıda adları 
yazılı üyeler Grubumuzca aday gösterilmişlerdir. 

'Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grubu Başkanvekiii 
Orhan Vural 

Ankara Manisa 
İbrahim Öztürk M. Tevfik Elmasyazar 

Bursa Aydın 
Şebip Karamullaoğlu Sadettin Demirayak 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
Bir başka tezkere var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelebi'niin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul - Taksim Cumhuriyet Alanında meydana 
gelen olaylar hakkında Genel Kurulun 22 . 2 . 1979 
tarihlii 43 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
11 kişilik Araştırma Komisyonuna Grubumuzdan 
aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı sayın senatörler 
aday gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz eedrim. 
Cumhuru yet Senatosu 

AP Grubu Başkanı 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
Adana Balıkesir 

Nuri Âdemoğlu Sıtkı Yırcalı 
Gaziantep Trabzon 

Mehmet Kılıç A. İhsan Birincioğlu 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelebi'nin istemi üzerine Genel Ku
rulca 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul - Taksim Ala
nında meydana gelen olaylar için Araştırma Komis : 

yonuna Grubumuzdan Sayın Refet Aksoyoğlu seçil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Milli Birlik Grubu 
Başkan Yardımcısı 

Mucip Ataklı 
BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.2.1979 

tarihli 43 ncü Birleşiminde kurulması kararlaştırılan 
1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul - Taksim Cumhuri
yet Alanında meydana gelen olaylar hakkındaki Se
nato Araştırma Komisyonuna; Grubumuz Üyesi 
Sayın Kemal Cantürk aday gösterilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu Başkanı 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gruplar adaylarını göstermiş, ancak Grup kura

mayan üyelerden bir tane aday rica edeceğim?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, 1977 yılı da var mı Araştırmanın içinde yüz 
karası o zamanda bir sürü adam katledildi de?.. 

BAŞKAN — Tetkik ettiğiniz zaman görülür Sa
yın Feyyat. Bir dakika Sayın Feyyaıt, şimdi seçim 
yapıyorum. 

Aday rica ediyorum?.. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Ahmet Rem

zi Hatip. 
BAŞKAN — Ahmet Remzi Hatip. 
Sayın üyeler; 
11 üyelik Araştırma Komisyonu böylece tamam

lanmıştır. Şimdi isimleri okuyarak oylarınıza suna
cağım. 

Cumhuriyet Halik Partisinden dört üye; 
İbrahim Öztürk, Mehmet Tevfik Elmasyazar, Şe

bip Karamullaoğlu, Sadettin Demirayak. 
Adalet Partisinden dört üye : 
M. Nuri Âdemoğlu, Sıtkı Yırcalı, Mehmet Kılıç, 

İhsan Birincioğlu. 
Milli Birlik Grubundan bir üye : 
Refet Aksoyoğlu. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubundan bir 

üye : 
Kemal Cantürk. 
Grup kuramayanlardan bir üye : 
A. Remzi Hatip. 
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Bunları topluca oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

7. — Avrupa Konseyi Parlamento Meclisine; Par
lamentolar ar ası Birliğine; Kuzey Atlantik Assamble-
sine (NATO)'ya siyasi parti grubu mensubu olmayan 
üyeler arasından yapılan aday tespitine dair Başkan
lık tezkeresi. (311628) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü

zenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 9 ncu maddesinin 
(d) bendi gereğince; 12 kişilik Avrupa Konseyi Par
lamento Meclisline, onar .kişilik Parlamentolararası 
Birliği ile Kuzey Atlantik Asamblesi (NATO) grup
larınca siyasi parti grubu mensu'bu olmayan üyeler 
arasından seçilecek üyeleri saptamak üzere, 3 Nisan 
1979 tarihinde yapılan toplantıda aşağıda isimleri ya
zılı sayın üyeler aday olarak tespit edilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurula arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. 12 kişilik Avrupa Konseyi Parlamento Mec
lisine : 

a) Asıl üyelik için; Tabii Üye Kâmil Karaveli-
oğlu. 

b) Yedek üyelik içlin; Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu. 

2. 10 kişilik Parlamentolararası Birliğine : 
a) Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten. 
3. l'C kişilik Kuzey Atlantik Assamblesine (NA-

TO)'ya : 
a) Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hilmi Fırat. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yönetmeliğin 9 ncu maddesi uyarınca seçilen; 

isimleri şimdi okunan sayın üyeleri işarl oylarınıza 
sunup sonucunu alacağım; oylarınızla işlemi tamam
layacağım. 

V. — GÖRÜ! 

1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme

sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi

nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis-

Bu okunmuş olan üyeleri kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen ve arka
daşlarının ekonomiyi güçlendirme programı üzerin
de bir Genel Görüşme açılması hakkında önergeleri. 
(8/13) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme talebi var, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümet, «Ekonomiyi Güçlendirme Programı»1 

adıyla bazı uygulamalara girişmiştir. Temel ihtiyaç 
maddelerinin fiyatlarına ağır zamlar getiren, vatan
daşın gelir - gider dengesini bozan, geçim sıkıntısını 
tahammül edilmez boyutlara ulaştıran bu uygulama 
istikrar sağlayıcı nitelikten de yoksundur. Vatanadşın 
ödeme 'kabiliyetiyle ilişki kurulmadan, zaruri ihtiyaç 
maddelerinin fiyatlarını artırmak suretiyle toplanıp, 
kamu geliri muamelesine ta'bi tutulan fonların bütçe 
dışı harcamalarda kullanılmasının Anayasa hüküm
lerine aykırı olduğu açıktır. Ayrıca, Hükümet bu uy
gulamada vatandaştan «özveri» yani fedakârlık is-. 
temektedir, 

Hukuki ve ekonomik yapısı geniş tartışma ve yo
ğun şikâyetlere konu olan, 'bazen Ekonomiyi Güçlen
dirme Programı ıbazen de «Önlemler Paketi» adıyla 
anılan ve benzeri bulunmayan bu uygulama üzerin
de İçtüzüğümüzün 127 've müteakip maddeleri ge
reğince Genel Görüşme açılmasını talep ederiz. 

Giresun Eskişehir 
Hayrettin Erkmen Ömer Ucuzal 

Kayseri Bolu 
İbrahim Kirazoğlu Orhan Çalış 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

BAŞKAN — İsteği dinlediniz efendim; 128 nci 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince gelecek birleşim ge
reği yapılacaktır. 

ÜLEN İŞLER 

yontan raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 
1/631) (S. Sayısı : 907) (I) 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; «3202 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı Mad-

(1) 907 S. Sayılı Basmayazı 27 . 3 . 1979 tarihli 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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delerinin Değiştirilmeline, Bazı Maddeler Eklenme
sine ve 20 nci Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. Komisyon?.. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Ben varım efen

dim. 
'BAŞKAN — Olmaz efendim, olamaz efendim, 

biraz müşkülat çekeceğiz onun için. Komisyon Baş
kanı ve bu konudaki Sözcü, Sayın Hasan Güven'dir 
efendim. (CHP sıralarından «Zorunluluk var mı» 
sesleri) Sayın Hasan Güven zorunluluğu var efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendisi yok. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, ben saptadığım 

için tescil ettiriyorum. 
Sayın Bakan, görüşme imkânı olmuyor bu suret

le; Komisyon Başkanı ve Sözcüsü olan Sayın Güven 
bulunmadığı için. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzük emri öyle. 
BAŞKAN — Öyle efendim. 

2. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13.4. 1978 tarih ve 
2 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timur oğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yasara ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 7979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) 

BAŞKAN — Gündemin, «Bir Defa Görüşülmesi 
Yapılacak İşler» bölümünün 52 nci sırasında, «Diyar -
'bakır Üniversitesi Rektörlüğünün (Tıp Fakültesi 
Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma Komisyonunun 
kararına itiraz ve -itirazdan sonra alınan raporun gö
rüşülmesine geçeceğiz. 

Milli Eğitim Bakanı?.. Yok. Komisyon Başkan-
vekili hazırlar; faikat Sayın Bakan olmadığı için bu 
imkânı bulamıyoruz efendim. 

3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı : 908) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik teklifleri bulu
nan ve «İkinci Görüşmesi Yapılacak İşler» b ölümü-
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(1) 910 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 

nün 1 nci sırasında, «5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Da'ir 
Kanun Tasarısının görüşülmesine geçeceğiz. 

Komisyon?.. («Yok» sesleri) Hükümet?.. Yok. Bu 
itibarla, gelecek birleşim dikkate alınacak efendim. 

Sayın gruplar; Hükümet üyesi yok, öncelik ve 
\>\'zc\'.k teklifleri verilmiş önergeler var, çoğunluğu
muz mevcutken müzakerelere devam etme imkânını, 
her halıde sizlerin yardımınızla sağlayacağım. 

4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 
116 nci Maddesiyle 140 nci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Mil
let Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. 
Sayısı : 909) 

BAŞKAN — Yine, 2 nci maddede, İdarei Umu
miyei Vilayat Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 
sayılı Kanunla Değişik 116 nci Maddesiyle 140 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesıine Dair 
Kanun Teklifinin müzakeresine geçeceğiz. 

Hükümet?.. Yok. Komisyon?.. Yok; bu itibarla... 
(CHP sıralarından «Hükümet var efendim» sesleri) 
Pardon. Komisyon, efendim... Hükümet geldiler. 

Efendim, aynı şartlarla, Bütçe ve Plan Komisyo
nu Başkanı Sayın Hasan Güven, burada sözcülüğü 
de üzerlerine almışlar kararla, 'kendileri bulunmadık
ça görüşme olanağı bulamıyoruz efendim; bunu da 
gelecek birleşime bırakıyoruz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
çok laubalice bir şoy bu, yani Komisyon bulunamı
yor ne demek efendim?.. 

BAŞKAN — Hakkınız var efendim, hakkınız var; 
elbette bunun bir gereği düşünülür, belki mazeretleri 
vardır, bilemiyorum. 

5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 
18 nci maddesine iki fıkra, bu maddeye bağlı (2) sa-
yıh cetvele bir unvan ve aynı Kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkında Kanun Teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
2/345; C. Senatosu : 2/144) (S. Sayısı : 910) (1) 

BAŞKAN — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik İS nci maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağ-
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lı (2) Sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin görüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon?.. Başkan hazır. 
Öncelik teklifini okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci 

Maddesine İ'ki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin bir an ön
ce yasalaşmasında yarar vardır. 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde 910 Sıra Sayı
sıyla yer alan teklifin, Gündemdeki bütün işlere tak-
dimen, görüşülmesi bitinceye kadar, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Kanun Teklifinin öncelikle görü
şülmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi istenmektedir. Söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

İvedilikle görüşülmesini 'kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Maddeleri, bilahara tartışması yapılırken oku
yacağız. Şu anda toptan maddelerin okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelerin okun
maması o an için kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde müzakere açıyorum. Tü
mü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci 
Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
Madde 1. — 2556 sayıh Hâkimler Kanununun 

değişik 18 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş
tir : 

Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına bağlı ve 
onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek 

üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri) ku
rulmuştur. 

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri kadrosu 
beş adet olup, bu sayı her yıl bütçe kanunu ile de
ğiştirilebilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 2556 sayılı Kanunun 18 nci madde
sine bağlı 1597 sayılı Kanunla değişik 2 sayılı cet
velin birinci sınıf savcılık bölümüne «Bakanlık Yük
sek Müşavirliği» unvanı eklenmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 2556 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Adalet Bakanlığı Merkez Kuru
luş Kanunu çıkarılıncaya kadar bu Kanunun birinci 
maddesiyle kurulan (Bakanlık Yüksek Müşavirlikleri
ne) birinci sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış hâkim, 
Cumhuriyet Savcısı ile bu mesleklerden sayılanlar
dan yeteri kadar kendi kadro ve aylıklarıyla Adalet 
Bakanı. Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak ka
rarnamesiyle atanabilirler. 

18 nci maddeye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sı
nıf savcılık bölümünde yer alanlar, kendi istekleri 
üzerine 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki 
yellerdeki görevlere, bu maddede yazılı kayıt ve şart
lara tabi olmaksızın Adalet Bakanı tarafından ata
nırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun"Sayın Çeker. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci madde
sine ekli ve 1597 sayı ile değişik iki sayılı cetvel ge
reğince Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar yar
dımcıları, Teftiş Kurulu Başkam ve genel müdürleri 
birinci sınıf savcı sayılmaktadır. 

Yine 45 sayılı Kanunun Yüksek Hâkimler ve Yük
sek Savcılar Kurulu Kanununun Bakanlık hizmetleri
ne atanmadan bahseden 94 ncü maddesi (Ki, bu 
madde de 23 Haziran 1972 gün ve 1596 sayılı Ka-
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nunla değişiktir), Bakanlık hizmetine atanmada il
gilinin muvafakatini şart kılmaktadır. Hâkimlik mes
leğinde olanlar için de Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kabulü şarttır. Halbuki, geçici maddede böyle bir 
durum bahis konusu değildir. Bu durumda Adalet 
Bakanlığı, doğrudan doğruya üçlü kararname ile bu 
tasarrufu kendilerinin muvafakati aranmadan arz 
ettiğim gibi, hâkimlik mesleğinde olanlar için de 
Yüksek Hâkimler Kurulunun kabulü şartı mevzu
bahis olmadan atama yapabilecektir. 

Bu itibarla geçici madde, Anayasanın hâkimlik 
teminatından bahseden 133 ncü maddesine, ayrıca 
Hâkimler Kanunu ve Yüksek Hâkimler ve Yüksek 
Savcılar Kurulu Kanununun esprisine aykırıdır. Bu 
bakımdan ya «Muvafakati ile» kelimesinin konulma
sını veyahut 45 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinin 
saklı olduğuna dair bir hükmün bu maddeye ilavesi 
gerektiğini, lüzumunu arz ediyorum. Eğer, Komisyon 
veya Hükümet bu konuda Yüksek Heyetinize bir 
açıklama yaparsa elbette ki uygulamada o şekilde mua
mele yapılacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) —' Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 
Sayın Feyyat, buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, bu 
konunun imajına, geçen Birleşimde de buna benzer 
bir konuda mütalaa arz etmiştim; askeri hâkimlerle 
paşaların mukayesesini dile getirmiştim. Bir insan ya 
askerdir, ya hâkimdir. Zaten bu meslekten olanlara 
rütbe de gerekmez. Bu bir görüştür. 

Şimdi burada, Bakanlık bünyesinde görev yapan 
müsteşar, ister birinci derecede hâkim sayılsın, birinci 
dereceden savcı sayılsın; görevinin gereği münhasıran 
icra idaridir, görevinin mahiyeti icradır. Kazai bir gö
rev yapmıyor. Bir hâkim için tanınan bir teminatın, 
yargı fonksiyonunu icra eden bir hâkim için tanınan 
şartın, muvafakatin, Adalet Bakanlığı bünyesinde mün
hasıran bir umum müdür niteliği ve fonksiyonu ondan 
ileri gidemez. Bir kimseye de o muvafakatin tanınması 
halinde yargıya mahsus, en ilkel ülkelerde, en ilkel 
devirlerde, her rejimde yargı için tanınan teminatın 
söz konusu olmayan icra için de tanıtılmış olur. O 
zaman tamamıyla Hükümetin elinin kolunun, icranın 
yanında bağlanması gibi bir garip duruma düşeriz. 
Bu nedenle, Hükümetin rahat görev yapabilmesi 
için ,Bakanlık bünyesi içerisinde, sırf Ankara'da ka
layım diye hareket edenler için söylüyorum; hem 

Ankara'da kalacak, hem idarecilik yapacak, hem hâ
kimlerin nimetlerinden yararlanacak; olmaz. Bakan
lık bünyesinde çalışan, hâkim sınıfında mıdır, idareci 
midir?.. 

Bu itibarla, bu bürokratik oyunun bertaraf edil
mesi ve hâkim teminatının bu şekilde idarede bazı 
bürokratlara çıkar sağlamaması için bu Kanunun çı
karılmasından yanayız. Benden evvelki hatibin ko
nuşmalarına bu nedenle iştirak etmiyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen Sayın Üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, bir açıklama yapmak lüzumunu 

hissediyor musunuz?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 94 ncü maddesin
de gayet açık hüküm vardır. Hâkimlikten Adalet Ba
kanlığı hizmetine geçeceklerin muvafakatlarının alın
ması kaydı sözünü ettiğim 94 ncü maddede açıkça 
kayıtlıdır. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye var 

mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyeenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

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

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... KabuJ edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?... 
Yok. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki YSE 
ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araştırması is
teyen önergesi (10 i 66) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görüşüle

cek işler» bölümüne geçtik. 
Sayın Hayri Örter?.. Yoklar. 
Bu itibarla bunu geçiyoruz. 
7. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 

ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ahmet De
mir Yüce ?... Yoklar. 

Başk'anvekili Sayın Hikmet Savaş?... Yoklar. 
Bu Araştırma Komisyonu raporu da gelecek bir

leşime kalıyor. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
Bu itibarla gelecek birleşime bırakıyoruz. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
Bu itibarla bu önerge de gelecek birleşime bırakı

lıyor. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Önerin, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi (10/72) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
Bu itibarla bu önergeyi de görüşme olanağı yok

tur, gelecek birleşime kalıyor: 

/ / . — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın İbrahim 
Öztürk?.. Yoklar. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... 
Buradalar. 

Sayın Nalbantoğlu buyurunuz. 
Sayın üyeler; 
Rapor dağıtılmıştı; fakat kısadır, tekrar okuttu

ruyorum. 

(1) 781 S. Saydı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Olmadığına göre, bu suretle araştırma so
nuçlanmıştır efendim. 

12. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı: 783) 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Öner?.. Yoklar. Bu 
İtibarla bu raporun da görüşülme olanağı yoktur. 
Gelecek birleşimde bu gündemde yerini alacaktır. 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko 
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, burada 
da başkansınız efendim, buyurun." 

Sayın üyeler; 
Bu rapor 26.6.1978 tarihinde dağıtılmış ve rapor 

bir hayli uzundur. Bu itibarla tekrar okunmasına lü
zum görmüyoruz. Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sonuç 
kısmını hiç olmazsa okusanız Sayın Başkan. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
sonuçtan birşey çıkmaz. Ya tam okunur ya da okun
maz. Öyle kenarından köşesinden okunmaz. 

BAŞKAN — Efendim, raporun sonuç kısmı diye 
bir şey yok Sayın Nalbantoğlu, siz hazırlamış olma
nıza rağmen; fakat dağıtılmış ve sayın üyelerin de 
tttılaında olması gerekiyor. 

Sayın Betil, bir şey mi buyurdunuz?.. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, bir önerge 

sundum. 
BAŞKAN — Bununla mı ilgili efendim?.. 
ZİHNÎ BETTİL (Tokat) — Hayır. Gündemle 

ilgili; öncelik ve ivedilik öneren bir önerge sundum 
efendim. 

BAŞKAN — • Şunu bitirelim de efendim. Bu ra
poru da çözelim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz isteyen sa 

ym üye?.. Yok. Olmadığına göre bu husustaki araş
tırma da sonuçlanmıştır efendim. 

14. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin değiştirilmesi, Bazı 

(i) 797 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 ncî Maddesinin 2 nci Fıkrasının de
ğiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, Bazı 
Maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Yürürlükten Kaldırılması hakkında Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 11130; C. Senatosu : 
11615) (S. Sayısı: 911) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde 911 Sıra Sayılı ile yer alan Yasa tasa

rısının, Cumhuriyet Senatosununca görüşülme süresi
nin bitimine az zaman kaldığından, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Başkanı 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi istenen Kanun 

teklif ve tasarıları (Ki, karışıktır iç içe) 3 . 4 . 1979 
tarihinde dağıtılmış ve bugünkü gündeme de girmiş
tir. 

Hükümet, temsilci olarak buradalar. 
Komisyon?.. Hazırlar. 

Bu teklif ve tasarılar ki, gene biraz evvel ifade et
tiğim gibi karışıktırlar, öncelikle görüşülmesini ka
bul eden sayın, üyeler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi istenmektedir, ivedilik üze
rinde söz isteyen saym üye?.. Yok. İvedilikle görüşül
mesini kabul edenler. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım. Raporun okunmasını kabul eden üyeler.. Yok. 

(1) 911 Sıra Sayılı hnsmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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\ Raporun okunmasını kabul etmeyen üyeler.. Raporun 
i 

| okunması kabul edilmemiştir. 
Maddelerin okunup okunmamasını oyunuza su-

' nacağım. Elbette ki, tartışması yapılırken okunacak-
I tır. Bu teklifimiz toptan okunup okunmaması yönün-
' dendir. Maddelerin okunmasını kabul eden sayın üye

ler.. Yok. Maddelerin okunmasını kabul etmeyen sa-
j yın üyeler.. Maddelerin okunması kabul edilmemişıtir. 
î Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
| üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu-
"i yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde-
I lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
| Birinci maddeyi okutuyorum. 
; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
i Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
İ Fıkra Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muba-
j kemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkra

sının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fık-
j ra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
| Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sa-
I yılı Türk Ceza Kanunun Bazı Maddelerinin ve 5435 
i Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 825 
• Sayılı Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına 
! Müteallik Kanunun 29 ncu Maddesinin İkinci ve 
| Son fıkrasının Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılı-
! ğuı Men ve Takibme Dair Kanunun Bazı Maddele-
ş 

j rinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Ek-
! 
i lenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yü-
î 

I rürülükten Kaldırılması ile Bu Kanuna 3 Geçici 
| Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
j Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu-
\ lü Kanununun 116 nci maddesine, aşağıdaki fıkra, 
I ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teş
kil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 

I zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kal-
Ş kıstığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde, 

sağlığına zarar vermeyecek önlemler alınabilir. 
j BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş-

1 , ı r - . 
I Jlur.Ci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Hâkim. l"°fd-:"in miktar ve nevinin takdirinde; 
suçun niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı 
organlarınca işlemlere uyup uymayacağını gözönünde 
bulundurur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 119 ncu maddesinin başlığı, «Türki
ye'de oturmayan tutuklunun salıverilmesinde vekil 
tayini ve kefalet parasının takdiri» şeklinde değişti
rilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiş
tir. 

Mahkeme, bu kimseler hakkında yukarıki madde 
gereğince takdir edilecek kefalet parasının, o tarihte
ki resmi kur esas alınarak oturdukları yabancı dev
let parasıyla ödenmesine karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 226 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Hastalık veya disiplin önlemi nedeniyle, yargıla
manın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane 
veya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu 
yapılmış olması ve duruşmanın esaslı muamelelerinin 
yapılmaması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek 
görülmeyen oturumlar için, celbedilmemesine mah
kemece karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 305 nci maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 305. — Ceza Mahkemelerinden verilen hü
kümler temyiz olunabilir. Ancak onbeş sene ve ondan 
yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına 
ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksı
zın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para 
cezalarına dair olan hükümler. 

.2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para ce
zasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hü
kümleri. 

3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler. 
temyiz olunamaz. 

— 379 
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Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
Ancak haklarında 343 ncü madde hükümleri daire
sinde Yargıtaya başvurulabilir. 

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

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir dakika efendim. 

BAŞKAN — Evet buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Takat) Efendim, bu tasa
rının 5 nci maddesinde değiştirilen, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 305 nci maddesidir. 
Bu maddenin, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda başlığı var efendim; «Üçüncü fasıl; Tem
yiz ve Hükmün İncelenmesi: Temyizi ve incelenmesi 
kabil olan ve olmayan kararlar.» 

Bu kısmın, değiştirilen 305 nci maddenin başlığı 
olarak yer alması lâzım. Sanıyorum zuhulen matbaaya 
verilirken yapılmış veya matbaada alınmamıştır. 

Madde başlıklıdır ve o başlığın maddeye eklen
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler; 
Millet Meclisinden gelen metin tetkik edildiği za

man görüleceği üzere, beşinci madde görüşülürken; 
«Şöyle değiştirilmiştir.» denmiş ve altında, «..üçün
cü fasıl, temyiz ve hükmün incelenmesi..» deyimi geç
miştir. Ancak, Komisyonumuz bu deyimi bildirmiş 
olmasına rağmen her halde bir tertip hatası olarak 
matbaada yazılmamıştır. 

Bu üçüncü fasıl temyiz ve hükmün incelenmesin
den sonra, «Temyizi ve incelenmesi kabil olan ve 
olmayan kararlar..» deyimi aynen.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — «Temyizi kabil olan 
veya olmayan kararlar..» şeklinde olacaktı, «ve in
celemesi» yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, yazılı bir 
teklifiniz yok. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade ederse
niz sunalım efendim. 

BAŞKAN — Gayet tabii sunun efendim. Aksi 
halde Millet Meclisinden gelen başlık şeklini buraya 
aktarı yorduk biz. Çünkü, eski metin öyleymiş. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır efendim, Mil
let Meclisinden gelen başlık yanlış. 

BAŞKAN — Yazılı olarak bekliyorum efendim. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade ederse
niz Öteki madde görüşülürken önergemizi biz hemen 
sunarız efendim.' 

BAŞKAN — Siz tekrarlayın Sayın Komisyon 
Başkanı, üçüncü fasılda beraber miyiz efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade ederse
niz bir önerge sunacağız efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla Komisyondan gerekli 
tavzih gelinceye kadar 6 ncı maddeye geçiyoruz efen
dim. 

Sayın üyeler; 
Tasarının okunacak olan maddeleri uzundur. Di

van üyesinin maddeleri oturarak okumasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir efendim, teşekkür ederim. 

Madde 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Kabahat işlerine ilişkin olmayan hükümleri tem
yiz edenlerin bir hafta içinde yüz lira depo etmeleri 
şarttır. Bu haftanın başlangıcı temyiz istidasının ve
rildiği veya zabıt kâtibine beyanın yapıldığı günden 
başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu

lü Kanununun 421 nci maddesi aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 421. — Bu Kanuna göre ağır ceza işlerin
den maksat, ölüm ve ağır hapis ve on seneden faz
la hapis cezalarını gerektiren cürümlere ilişkin dava
lardır. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Miktar veya değeri üçbin lirayı geçmeyen taşınır 
mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler,. Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum, 

Madde 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 443 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Hükmün kesinleştiği; ilamın altına veya arkasına 
yazılıp, tarih ve mahkeme mühürü konmak ve mahke
me başkanı veya hâkimi tarafından imzalanmak su
retiyle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 10. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci bendi ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Fıkra 1, bent 1, 
Kabahatlerde beher gün karşılığı 50 ila 100 lira 

hafif, cürümlerde 100 ila 200 lira hesabıyla ağır para 
cezasına. 

Madde 4. — Fıkra : 2. 
Suç tarihinden önce, para cezasına veya tedbire 

çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmemiş olanlar hakkında, hükmolunan otuz 
güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla, suç tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olan
ların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar yukarıki bentlerde yazılı ceza veya ted
birlerden birine çevrilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 5 nci maddesinin 6 ncı ve 9 ncu 
fıkraları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde : 5 - Fıkra : 6 
Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli 

süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet 
Savcısının kararıyla bir gün yüz lira sayılmak üzere 
hapsedilir. Artıklar nazara alınmaz. Ancak, yüz lira
dan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse 
çevrilir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 54 veya 
55 nci maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm giyen
lerin para cezalan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ce
zadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilemez. Bu tak
dirde maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır. 

— 380 — 
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Madde : 5 - Fıkra : 9 
Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra 

uyarınca yüz lira indirildikten sonra geri kalan pa
rayı öderse hapisten çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum 
Madde 12. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bent
leri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Beritl, 

Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya sıhhi duru
mu cezaevinde bulunmasına mani olacak derecede 
bozuk olduğu tabip raporu ile belgelendirilmiş ve hü
kümlülük süresi 60 günü geçmemişse oturduğu yer
de. 

Madde 8. — Bent 2, 
Hükümlülük süresinin 60 günü geçmemesi halin

de her hafta Cuma günleri en geç 19.00'da girmek 
ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak Suretiyle bir ce
zaevinde. 

Madde 8. — Bent 3, 
Hükümlülk süresinin 4 ayı geçmemesi halinde 

serbestçe çalışabilmesini temin için her gün saat 
19.00' da girmek ve sabahlan 7.00'de çıkmak sure
tiyle bir cezaevinde çektirilmesine mahkemece karar 
verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yarı 
açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hüküm
lülük süresinin 1/3'ni iyi hal ile geçirmiş olanlara 
aynca yol hariç 72 saate kadar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 14'ü okutuyorum. 
Madde 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

Ağır para cezası 1 000 liradan 100 000 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 

ödenmesinden ibarettir. Nispi para cezasının yukarı 
sınırı yoktur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 24 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazı
lı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Hafif para cezası 500 liradan 10 000 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunda gösterilen cezanın yukarı sının bir ay 
hapis veya hafif hapis ya da bin lira ağır veya hafif 
para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici neden 
bulunur ve fail önceden bir cürümden veya bir ay
dan fazla hafif pahis gerektiren bir kabahatten do
layı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği 
cezanın yerine hüküm giyen kişiye adli teVbih yapıl
masına karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etemeyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezala
rında bir liranın küsuru hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — 765 sayılı Türk Ceza 'Kanunu

nun 230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 230. — Hangi nedenle olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gös
teren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli bir neden olmadan yapmayan memur üç ay
dan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yı
la kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli 
olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hük-
molunur. 

Her iki durumda memurun vazifesini geciktirme
sinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişi
ler herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca 
ödettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 nci maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 305. — Ceza Muhakemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ce
zalarına ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi 
olmaksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para 
cezalarına dair olan hükümler. 

2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, 

3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler, 
temyiz olunamaz 

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas ol
maz. Ancak haklarında 343 ncü madde hükümleri 
dairesinde Yargıtaya başvurabilir. 

•BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu arada 5 nci maddeyle ilgili bir önerge ve Ko

misyonun da 5 nci maddenin görüşülmesine dair 
istekleri geldi. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesi ile değiştirilen Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesi
nin başına başlık olarak şu yazının eklenmesini öne
ririm. 

Saygılarımla. 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 
«Üçüncü Fasıl 

Temyiz 

Temyizi Kabil Olan veya Olmayan Hükümler» 
BAŞKAN — Komisyon bu isteğe katılıyor mu 

efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir dakika efen
dim. 

BAŞKAN — Neyin bir dakikası efendim?.. Size 
hazırlığınız için imkân verdim; isteğinizle aldınız 
efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — «Ve» olacak 
efendim; «Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hü
kümler» olacak. 

'BAŞKAN —Burada «Veya» denmiş. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — «Veya» ise, «Ya» 
yi silerek «ve» olması şe'kliyle iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Böyle değişikliğe iştirak ediyorsu
nuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — «Temyizi kabil 
olan ve olmayan.. 

BAŞKAN — Tamam, bir daha okuyacağım efen
dim. 

«Üçüncü fasıl», altına «Temyiz» ve altındaki sı
raya, «Temyizi kabil olan ve olmayan hükümler».. 
olarak, Komisyon da değiştirildiği takdirde siz de 
bu değişikliğe katılıyor musunuz?.. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Katılıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz de katılıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu ilâveye 
katılıyorlar. Maddeyi bu değişikliğiyle beraber oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir efendim. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 19. — 765 sayılı Türle Ceza Kanunu

nun 240 ncı maddes'i aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 240. — Yasada yazılı hallerden başka 
hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kulla
nan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar 
hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulun
ması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her 
iki halde iki bin liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten 
süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Yalnız ben Komisyondan ve Hükümetten bir ri
cada bulunacağım. «Cezayı hafifletici nedenlerin bu
lunması halinde altı aydan başlar»., diyor. Eski ya
sada da aynen bu tabir var mıydı, yoksa yeni bir ilâ
ve midir efendim? 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU — Emredersiniz 
efendim, eski Yasayı okuyorum: 

«Kanunda yazılı hallerden başka, her ne surette 
olursa olsun vazifesini suiistimal eden memur dere
cesine göre altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Cezayı tahfif edecek sebeplerin vücudu halin
de üç aydan bir seneye kadar hapis ve her iki halde 
200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır ve her iki halde memuriyetten müeb-
beten veya muvakkaten mahrum edilir.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
493 ncü maddesinin 4 numaralı bendinden sonra yer 
alan «Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır ha
pistir» şeklindeki hüküm, aşağıda yazılı olduğu üze
re değiştirilmiştir. 

Cezası üç seneden sekiz seneye kadar hapistir. 

BAŞKAN — «Ağır» kelimesi kaldırılıyor, de
ğil mi efendim? 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU — Evet. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
-Madde 21. — 765 sayılı Tür"k Ceza Kanununun 

526 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği veya kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle 
kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buy
ruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme 
uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı 
takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis veya 

ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Şapka İktisası hakkında 671 sayılı Kanunla, 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sa
yılı Kanunun koyduğu yasa'klama veya yükümlülük
lere aykırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar 
hafif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetten veya Komisyon
dan rica edeceğim; Kanunun eski metnini bir de sa
yın üyelere okumakta yarar görüyorum. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU — Emredersiniz 
efendim. 

«Salâhiyettar mercilerin emirlerine itaatsizlik 
Madde 526. — Salahiyetli makamlar tarafından 

adli muameleler dolayısıyla yahut amme emniyeti 
veya amme intizamı veya umumi hıfzıssıhha müla
hazasıyla kanun ve nizamlara aykırı olmayarak ve
rilen bir emre itaat etmeyen veya bu yolda alınmış 
bir tedbire riayet eylemeyen kimse, fiil ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde bir aydan üç aya kadar ha
fif hapis veya 250 liradan 500 liraya kadar hafif pa
ra cezasıyla cezalandırılır.» 

İkinci fıkra: 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, ben birinci fık

ra için ricada bulunmuştum, aydınlandım efendim. 
Sayın Komisyon, bir isteğiniz mi vardı efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade buyurur
sanız bu maddenin görüşülmesini biraz sonraya er
telemenizi rica edeceğim. Yine madde başlığı unu
tulmuş efendim. Bir önerge sunacağım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Madde 21'i bir 
müddet için gerj alıyoruz. 

Madde 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihtiyar 
kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer ma
kamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler 
dışında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya 
olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü resim, 
yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, pan
kart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştırırsa 
veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya bu 
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yerlere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, eylem 
başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan bir yıla 
kadar hafif hapis ve bin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 
türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait ileti
şim araçları veya kamu hizmetine ayrılmış veya özel 
kişi ve kuruluşlara ait işaret veya levhalar üzerinde 
işlenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 
bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve iki bin lira
dan az olmamak üzere hafif para cezasına çarptırı
lır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle katılan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralar
daki cezalar iki katı olarak hükmedilir. Şu kadar ki 
hafif hapis cezası iki yılı aşamaz. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere ve
ya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarı
daki fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar 
artırılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki 
suçlardan dolayı hükmolunacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza ve 
tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesin
den dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ay
rıca hükmolunur. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerleri bu madde hükümle
ri dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklı
dır. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri 
içinde ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen 
vergi ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup 
mütezayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç 
olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu 
tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun 
ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde 
Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış 
olan para cezaları elli misline, Büyük Millet Mecli
si tarafından kabul olunup da 31 . 12 . 1939 tarihi
ne kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazı
lı para cezaları otuz misline, 1 . 1 . 1940 tarihinden 
31 . 12 . 1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulu
nan kanunlarda yazılı para cezaları yirmi misline, 
1 . 1 . 1946 tarihinden 31 . 12 . 1959 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para 
cezalan on misline, 1 . 1 . 1960 tarihinden 31.12.1970 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş 'bulunan kanunlar
da yazılı para cezaları beş misline ve 1 . 1 . 1971 ta
rihinden 31 . 12 . 1977 tarihine kadar yürürlüğe gir
miş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç mis
line çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükme
dilecek para cezaları, kabahatlerde beşyüz ve cü
rümlerde bin liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezalan, Türk Ce
za Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösteri
len cezanın yukarı haddini aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. ıKabul edilmiştir. 

Madde 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği veya ka
mu düzeni veya genel sağlığın korunması düşünce
siyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen 
bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir 
önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluştur
madığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis 
veya ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezanlandırılır. 

Şapka İktisası hakkında 671 sayılı Kanunla, Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sayılı Ka
nunun koyduğu yasaklama veya yükümlülüklere ay-
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kırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon tarafından 
düzeltilmek üzere alınan 21 nci maddeyle ilgili bir 
önerge gelmiştir, okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci maddesiyle 

değiştirilen 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 nci 
maddesinin başına aşağıdaki başlığın eklenmesini 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Selâhattin Çolakoğlu 

Gaziantep 

«ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kabahatler 

BİRİNCİ BAB 
Âmmenin Nizamına Müteallik Kabahatler 

BİRİNCİ FASIL 
Salâhiyettar Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik» 
BAŞKAN — Şimdi, 21 nci maddenin müzakere

sine başlıyoruz. 21 nci maddeyi biraz evvel okumuş
tuk; ancak bu başlıklar için bir değişiklik, ilave öner
gesi geldi. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN

LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. Önce önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeyle değişikliği kabul edilen kısmı maddey
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim 
değişen şekliyle. 

Madde 24'ü okutuyorum, 
Madde 24. — Ceza Kanununun Mevkii Meriye

te Vazına Müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin «Saniyen» sözcüğü ile başlayan fıkrası ve 
1696 sayılı Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci olarak; anılan kitapta yazılı kabahatler 
içinde belediye bulunan yerlerde uygulanmak üzere 
belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 557, 

559, 577 nci maddelerle 553 ncü maddenin birinci 
fıkrası dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine ait 
davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylemlere 
ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz, yalnız ben Sa
yın Komisyona da bir şey hatırlatmak isterim. Sayın 
Komisyon bir dakika, bir şey de müşkülat çekmemek 
için hatırlatmak da yarar görüyorum. Biz aynen oku
yoruz Komisyonunuzdan geleni; ancak virgülleri ve 
noktalı virgülleri, noktalan okumuyoruz. Bunda bir 
sakınca var mıdır?.. Önemli birtakım ihtilatlar do
ğurabilir mi, yoksa bu tutanaklar (Kanunlar Müdür
lüğünden de öğrenmek isterim) aşağıda aynen alını
yor mu?.. Bunlar çünkü Ceza Yasaları genellikle, ba
kın noktalı virgüller var, virgüller var, okutmuyoruz 
biz. Herhalde Komisyon bunun mahzurunu kabul 
edebilir. 

Komisyondan gelen metin (Ben ifade ediyorum 
tutanağa geçsin diye) noktalı virgülleri ve işaretleriy
le beraber aynen Tutanak Dergisine geçiyormuş, ifa
de etmem de yarar var efendim. Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25'i okutuyorum. 
Madde 25. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda yazı
lı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Bu Kanunun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhi
sar maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla yan
larında veya her hangi bir yerde bulunduranlar ile 
gümrükten kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak 
olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihti
yaçlarında kullanmak üzere yurt içinde satın alan 
veya bilerek yanlarında yahut her hangi bir yerde 
bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklen-
miş değerinin, inhisar maddeleri için CİF değeri ile 
birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezası veya 
resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırı
lır. Madde ve eşyanın müsaderesine de hükmolunur. 
Bu suretle hükmolunacak hafif para cezası bin lira
dan aşağı olamaz. 

Para cezasının miktarı beş bin lirayı geçtiği tak
dirde, geçen miktar için yüz lira ve artığı bir gün 
hesabıyla ayrıca hafif hapis cezası da hükmolunur. 
Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir yılı geçe
mez. 
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Yukarıki fikralar dışında kalan ve bu kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçları 
failleri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıy
la birlikte gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş de
ğerinin, inhisar kaçağı maddeler için CİF değeri ile 
birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezasının ve
ya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandı
rılır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesi
ne. hükmolunur. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya 
memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya 
bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayin 
edilmemiş olması hallerinde hükmolunaoak para ce
zasına bunların gümrüklenmiş piyasa değeri mikta-
rınca bir meblağ ilave oilunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 26. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine dair Kanunun .6829 sayılı Kanunla değişti
rilen 27 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır 
para cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için CİF de
ğeri ile birlikte hususi kanunlardaki para cezaları 
veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de güm
rüklenmiş değerinin beş mislinden ve memnu eşya 
ve maddeler için de bunların kıymetinin on mislin
den aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu
nur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
ti,'. 

Madde 27. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine dair Kanunun 33 ncü maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, in
hisar kaçağı maddelerin, hususi kanunlarında yazılı 
para cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı; güm
rük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri, pek fahiş 
ise, mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına ka
dar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek ha
fif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail, bu kanun
da yazılı suçlardan dolayı mükerrir bulunur ise, ce
zayı indirmeye mahal yoktur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

ı edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş-
j tir. 
j Madde 28. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
I Takibine dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişti-
I r'ilen 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten 
I kaldırılmıştır. 
| BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş-
I tir. 
I Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 7, 20 ve 24 ncü 
| maddeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön-
I ce Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemelerinde açıl-
I mış bulunan kamu davalarına uygulanmaz. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
] edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
I Geçici Madde 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı 
I hakkındaki Kanunun, bu Kanunun 10 ncu maddesi 
I ile değiştirilen 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası, bu 
I Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, otuz güne 
I kadar (Otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalara 
I mahkûm edilenler hakkında da isteme bağlı olmak-
I sızın hükmü veren mahkemece evrak üzerinde ince-
I leme yapılmak suretiyle uygulanır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
I Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir-
I meşinden önce m'ahkûm ed'illip de 28 nci maddesiyle 
I yürürlükten kaldırılan. 19İ8 sayılı Kaçakçılığın Men 
j ve Takibine Dair Kanunun 58 nci maddesinin ikin-
I ci fıkrası nedeniyle, tecilden yararlanamayanlar, bu 
I Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde 
I hükmü veren mahkemeye başvurabilirler. Bu takd'ir-
I de hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayılı Ceza-
I lann İnfazı Hakkında Kanunun 6 nci maddesindeki 
j koşullara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasını te-
| cil edebilir. Hükümlünün başvurması üzerine gerek-
I tiğ'mde infazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon bir şeyi hatırlatmamda yarar 

var. Bu geçici maddeler, 1, 2, 3 bunları bir çerçeve 
I madde olarak düşünmez misiniz? Bir önerge ile ila-
I ve yapsak, Meclise giderken düzgün gitse. Eğer ka-
1 bilse bu olsun, bekleyelim. 
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Sayın Komisyon ne dersiniz?.. Böyle bir düşün
ceniz var mı? Yarar görülür mü böyle bir teklif ge-
lıirse?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, bu ge
çici maddeler ayrı ayrı yasaları ilgilendirmektedir ve 
uygulama ile hükümden de düşecektir. Kalıcı de
ğildir. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim efendim. 
Madaeyi dinlediniz. Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Geçici üçüncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerlinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kafaoğlu. 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Aslında çok hızlı bir müzakere usulü takip etti

ğimiz iç'in, ben geçidi birinci maıdde üzerinde bir ko
nuşma yapacakken, tümü üzerinde bu konuşmamı 
yaparken, geçici birinci madde üzerinde söylemek iste
diklerimi şiin'di söyleyeceğim. 

Bu madde de; «Bu Kanunun 7 - 20 ve 24 ncü 
maddeleri, 'bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Gündemde görüşülecek önemli ve acil bir iş gö

rünmüyor. Ancak, araştırma komisyonları raporları 
ve araştırma önergeleri, var, buna rağmen önergele
rin sahipleri genellikle burada görülmediği anlaşıl
maktadır, esasen Genel Kurulumuzda da pek az bir 
üye kalmıştır, çoğunluk kalmadığı kanaatindeyim 
yoklama yaptırıyorum efendim. 

Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemelerinde açılmış 
bulunan kamu davalarına uygulanmaz» diyor. Ce
zaların uygulanmasında zaten suçun işlendiği zaman 
meriyette olan cezaların uygulanması usulü vardır. 
Diğer ceza hükümlerinde suçun işlendiği zamandaki 
ceza hükümlerinin uygulanması esasından vaz mı ge
çilmektedir ki, yalnızca bu 7, 20 ve 24 ncü madde
lerde böyle bir hüküm getirilmiştir?.. Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN

LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir konuyu emrettiler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN

LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN KÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Burada ağır cezadan maksat, eskiden beş yıl ve 
daha fazla hap'is cezası ağır hapis, müebbeten ve 
idam cezası idi. Burada şimdi hapis cezasının sının 
10 yıl ve daha fazıla oldu. Ancak, bunun yanında 493 
ncü madde, yani hırsızlıkta ağır hapis cezası söz konu
su olduğu için bu tür suçların duruşması ağır ceza 

• mahkemesinde yapılıyordu. 

Bu nedenle, şimdi 493 ncü madde, yani hırsızlık
tan dolayı ağır ceza mahkemesinde açılan ve devam 
eden davalarda artık bu bir etken olmayacak, ağır 
cezada dava devam edecek, bunu bellirlemek işitiyo
ruz. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Konuşulan tasarının tümü üzerindeki görüşe 

meler de tamamlanmıştır. Tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Millet Meclisinden gelen şekli değiştirilerek kaibul 
edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Müzakerelerin devamı için gerekli 
çoğunluğumuz bulunmamıştır. 10 Nisan 1979 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere Blrleştimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.08 

III. — YOKLAMA 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sezai O' 
Kan'in, bazı kamu personelinin almakta olduğu ek 
göstergelerinin emekliliklerindeki farklı değerlendir
meye dair soru önergesi ve Maliye Bakam Ziya Mü-
ezzinoğlu'nun yazdı cevabı. (7 j 1056) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tabii Üye 
Sezai O'Kan 

Malumları bulunduğu üzere 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı 
Kanunla değişik 137 nci ve ek 9 ncu maddesince 
bir kısım askeri personele, 657 sayılı Kanunun 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek 8 nci maddesince yargı 
organları mensuplarına ve aynı kanunun değişik 43 
ncü maddesiyle de genel idari hizmetler sınıfına da
hil bazı görevliler için aylıklarında ek gösterge uy
gulanması kabul edilmiş, 3 . 7 . 1975 tarihli ve 1923 
sayılı Kanunla 926 sayılı Kanun değiştirilerek 
önyüzbaşı ve daha yukarı rütbedeki subaylar ile 4 
ncü derece ve daha yukarı derecedeki astsubaylara 
ve 1991 sayılı Kanunla da üniversite öğretim üye ve 
yardımcılarına ek gösterge uygulanması öngörülmüş
tür. 

1. 926 sayılı Kanunun 1323 sayılı Kanunla de
ğişik 137 nci maddesince ek göstergeli aylık alan ge
nerallerin, ek göstergeleri 11 Temmuz 1971 tarihinde 
yayımlanan 1425 sayılı Kanunla 1 Mart 1971 tarihin
den itibaren emekli aylıklarında da değerlendirilmesi 
kabul edilmiş 926 sayılı Kanuna 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde 9, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 43 ncü maddesi ve ek 8 nci mad
desi gereğince birinci derecenin son kademesinden 
ek göstergeli aylık alan personellerin ek göstergeleri 
de açılan davalar sonucu 1425 sayılı Kanunun ek 
1 nci maddesinin son fıkrası hükmünün Anayasa 
Mahkemesince 28.3.1972 tarih ve 1972/11 sayılı ka
rarla iptal ettirilmesi üzerine 1.6.1972 tarihinden iti
baren sözü edilen personellerin ek göstergelerinin 
de emekli aylıklarında değerlendirilip emekli aylık
ları yükseltilmiş bulunduğu halde, aynı şekilde ek 
göstergeli görev aylığını kazanılmış hak olarak alan 
birinci derecenin son kademesine ölüm, şehadet, ma
luliyet, kanuni imkânsızlık v.s. nedenlerle yükseleme-
yen hatta terfi için birkaç gün kalmış bulunan küçük 

rütbe ve dereceli iştirakçilerin kazanılmış hak ola
rak aldıkları ek göstergelerinin emekli aylıklarında 
değerlendirilip emekli aylıklarının yükseltilmesi Ana
yasanın 12 nci maddesi, Anayasa Mahkemesinin 
24 Şubat 1972 tarih ve E. 1972/4 K. 1972/11 sayılı 
kararları, Sayıştay Genel Kurulunun 23 Mayıs 1972 
gün ve E. 1972/7 K. 3585 sayılı kararları, Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonunun E. 1/684 K. 6 sa
yılı kararlan, Danıştay 10 ncu Dairesinin 28.1.1975 
gün ve E. 1973/2116 K. 1975/217 sayılı kararları, 
Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin 21.4.1977 
gün ve 1977/309 sayılı kararları gereği Anayasal bir 
zorunluk bulunduğu halde, değerlendirilmeyip 
1.6.1972 tarihinden bu yana devam edegelen küçük 
rütbe ve derecelilerin aleyhine olan bu durumun dü-
zeltilmemesi mağduriyetlerinin giderilmemesi neden
leri nedir? 

2. 1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesince 5434 
sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 1 uyarınca kazanıl
mış hak olarak ek göstergeli aylık alan bütün işti
rakçilerin ek göstergelerinden kesenek kesilmesi ka
nun gereği iken, ek göstergeli aylık alınmaya başlan
dığı tarihten itibaren ek göstergelerden kesenek ke-
silmeyip 1 nci derecenin son kademesine yükselindi-
ğinde ek göstergelerden kesenek kesilmeye başlanıl
ması ile, 1 nci derecenin son kademesine yükselen
lerden yükselmenin ertesi günü emekliliğini isteyip 
ayrılanların ek göstergelerinden hiç kesenek kesil
meden ek göstergeli görev aylığı karşıtı emekli aylığı 
almaları bir sigorta kurumu olan TC Emekli San
dığı sigortacılık esaslarına ve yasaya aykırı Emekli 
Sandığının mali yönden aleyhine olan bir durum de
ğil midir? 

Yukarıda sözü edilen kanunun amir hükmüne 
rağmen 1 nci derecenin son kademesine gelindikten 
sonra ek göstergelerden kesenek kesilmeye başlanıl-
masıyla emekli sandığının uğradığı zarar miktarı ne
dir? 

3. Üst rütbe ve derecelilerin maaş gösterge tab
lolarında 1923 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin, 
üst rütbelilerin mağduriyetlerine mahal verilmemesi 
için biran dahi beklenmeksizin 1922 sayılı Kanunla 
değişen görev aylıkları göstergelerine paralel olarak 
yeniden emekli göstergeleri tespit edilirken ve kanun 
hükmündeki son kararname ile emekli göstergeleri 
yeni baştan düzenlenirken dahi küçük rütbe ve dere-
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celilerin görev aylıkları ek göstergelerinin karşılıkla
rının Emekli Sandığı Kanunundaki göstergeye ko
nulmaması nasıl izah edilebilmektedir? 

4. Ek göstergeliler arasında emeklilik yönünden 
uygulamada eşitsizlik yaratan bu durum kamu gö
revlileri arasında huzursuzluk yaratmıyor mu? 

Uygulamada eşitliği sağlamak, kazanılmış bir 
hakkı iade etmek personel arasında huzursuzluğu gi
dermek maksadıyla ek göstergeli görev aylıklarından 
(büyük küçük rütbe ve derece ayırt etmeksizin) 
emekli aidatının kesilerek emeklilikten sayılması han
gi kurumlarca üst makamlara iletilmiştir. Bu istekle
re karşı ne cevap verilmiş ve ne işlem yapılmıştır? 

5. TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile 
düzenlenen kamu görevlileri emeklilik haklarının sos
yal güvenlik ve sosyal sigorta esas ve prensiplerine 
uygun biçimde yapılması zorunlu olup, Anayasal 
bir hakkın sigorta esaslarına uygun olarak düzen
lenmesi sözkonusu olunca da kişinin kazancının tü
mü üzerinden saptanacak belirli nispetlere göre uy- f 
gulama yapılmasından daha tabii bir şey olamaz. 
Yapılan ve yapılacak düzenlemelerde kişiler arasında 
eşitliğin saklı tutulması gerekmez mi? Yani ek gös
tergeli aylık alan kişiler arasında sağlanacak haklar 
bakımından farklılık yaratılmaması icap etmez mi? 

6. 1, 5 nci maddelerde belirtilen Anayasal ve 
yasal eşitsizliklerin kanun hükmündeki kararname 
ile giderilmesi mümkün olduğuna göre böyle bir gi
rişimde bulunulması düşünülmekte midir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 2 . 4 . 1979 

KY - 16 
BÜMKO : 115624-835/10607 

Konu : Sezai O'Kan'ın 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa hitaben yazılan 20.2.1979 gün 

ve 06612-00037-7/1056-100-00137-212 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sezai O'Kan 

tarafından bütün derecelerdeki ek göstergelerin emek
li aylığına yansıtılması ile ilgili Sayın Başbakanımıza 
yöneltilen ve Sayın Başbakanca Bakanlığım tarafından 
yanıtlanması uygun görülen soru önergesi incelendi. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasa
sının yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar Baş
bakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet Durakoğlu'nun baş
kanlığında sürdürülmekte olup, bu çalışmalar sonun
da Devlet memurları yasasına koşut olarak TC 
Emekli Sandığı Yasasında da gerekli düzenlemelere 

gidilecek ve bu arada, soru önergesinde değinilen ek 
göstergelerin emekli aylığına yansıtılması konusu da 
sosyal sigorta ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenle
necektir. 

Bilgilerine sunulur. 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu 

TC 
Maliye Bakanlığı 

KY - 16 
BÜMKO : 115624 - 835 

Konu : Sezai O'Kan'ın 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa hitaben yazılan, 20.2.1979 ta

rih ve 06212-00037-001/00-00137-212 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sezai O'Kan 

tarafından bütün derecelerdeki ek göstergelerin emek
li aylığına yansıması ile ilgili Başbakanımıza yönelti
len ve Sayın Başbakanca Bakanlığım tarafından ya
nıtlanması tensip buyrulan önerge incelendi. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kal
dırılmasına dair, 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (c) fıkrasında; emekli aylı
ğı bağlanmasına esas aylık deyiminin, bu kanuna ek
li gösterge tablosunda her derece ve kademe için gös
terilen rakamların katsayı ile çarpılması sonucunda 
bulunacak tutarları ifade edeceği açıkça belirtilmiştir. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen Ek İnci 
maddesinde de, aylıklarını personel kanunları hü
kümlerine göre alan iştirakçilerin, emekli kesenekle
rine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak 
olarak aldıkları, rütbe, kıdem, derece ve kademele
rin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonun
da bulunacak aylık miktarının, esas alınacağı aynı 
maddenin son fıkrasında da; derece ve kademe gös
tergelerine eklenen rakamların emeklilik keseneğine 
esas aylığın saptanmasında nazara alınmayacağı, an
cak, 14 . 8 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun ek 
göstergeleri ile ilgili hükümlerinin saklı tutulacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Bilindiği üzere, 1425 sayılı Kanunun yukarıda 
anılan 2 nci maddesiyle, TC Emekli Sandığı Kanu
nuna eklenen ek 1 nci maddenin son fıkrası hükmü 
Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. 
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Bu iptal üzerine, ek göstergeli görevde bulunanla
rın, ek göstergelerinden ne suretle kesenek kesileceği 
hususunda yapılan, 28 . 11 . 1973 tarih ve 115632-
2/30519-62-31185 sayılı 3 seri No. lu Emekli Sandığı 
Kanunu Genel Tebliğinde; 8 . 7 . 1971 tarihli ve 
1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosunda, 1 nci 
derecenin son kademesi olan 1 000 gösterge rakamı 
altındaki derece ve kademelere ait ek gösterge rakam
larının karşılığı mevcut olmadığından, yalnız 1 000 
göstergesini emeklilik yönünden kazanılmış hak ola
rak alanların ek göstergelerinin tamamından kesenek 
alınması gerekeceği açıklanmış ve uygulama bugüne 
kadar bu şekilde yürütülmüştür. 

Nitekim, emekli gösterge tablosunda değişiklik 
yapan, 3 . 7 . 1975 tarihli 1922 sayılı Kanunla, 
26 . 9 . 1978 tarih ve 2171 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak çıkarılan 16 ve 26 sayılı Kanun 
Hükmünde kararnamelerle yapılan değişikliklerde, 
emeklilik gösterge tablosunda 1 nci derecenin son 
kademesi olan 1 200 gösterge rakamının altındaki 
derece ve kademelere ait rakamların karşılığı bulun
mamaktadır. 

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 43 ncü maddesiyle 1-4 ncü derece-

5 . 4 . 1979 O : 1 

lerde bulunan memurlara, görevlerinin sorumluluğu 
ve Devlet için taşıdığı önem gözönünde bulunduru
larak Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi görüşü 
alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
50, 100, 150, 200, 300, 400 veya 500 ek göstergelerin 
verileceği kabul edilmiştir. 

Askeri Personel ve Üniversite Personel kanun
ları ile hâkimler ve mülki idare amirliği hizmetleri 
sınıflarına girenlere verilmesi öngörülen ek göster
geler ise takdire bırakılmayıp kanunları gereğince 
her dereceye verilmektedir. 

Ek göstergelerin emekli aylıklarına bu şekilde 
yansıması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi personel aleyhine bir durum doğuracak ve bu 
sakıncalı durum ilgililerin emekliliklerine de yansıya
caktır. 

Bu nedenle bu konuda şimdilik her hangi bir ya
sal değişiklik yapılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerine sunulur. 

Maliye Bakam 
Ziya Müezzinoğlu 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Miliet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 
1/631) (S. Sayısı : 907) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

i hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
i (10/72) 
| 6. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
| Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 

keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

7. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

8. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu, (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

10. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

12. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

13. — TC Ziraat Bankasının açtsğı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma'Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : S83) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10Y79) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer I 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha I 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve j 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra- j 
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve j 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır- ! 
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 > 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşi'mn, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (1C/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 j 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 

Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q , 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 t 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 , 197S 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 * 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner-



gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- f 
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) j 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato I 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı- j 
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil- ı 
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı ı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, I 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu j 

f halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama sö« 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 

j Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da-

I ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 
I 42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh-
I met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Eroiş 

yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekerasi (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naoi Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 , 1 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü-
j leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
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Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana- J 
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4 466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

53. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

54. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

55. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayıh Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33. 3 . 3 . 1975 

tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 ,1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

56. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 , 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (G. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

57. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayıh Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 , 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

58. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiitürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı vt 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671*e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

59. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 
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60. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) I 
Demiz Baykal'm Dilekçe Kanma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

61. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Koınis- I 
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka- I 
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe I 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 I 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 , 1979) 

63. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın I 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . "T9T7"Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

64. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 

12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

65. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilefkçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2,1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli te*iker©le< 
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağttma tarihi : 19.3.1979) 

66. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair Dilekçe Karına Ko-
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihlî 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

67. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) ilhamı Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kafeli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

68. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.21979 tarihÜ tez* 
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağrtma tarihi: 19.3.1979) 



69. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayıh Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2,1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

70. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihi tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

71. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) îsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile K©rnisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

72. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 , 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S, Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

73. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 

ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

74. — Eski Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 , 3 ,1979) 

75. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
tahk Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 .1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

76. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5,1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20,2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

77. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19,6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
hk Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayıh raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3,1979) 
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78. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

79. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 nci 
Maddesiyle 140 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu iç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayısı : 909) 
(Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 
18 nci maddesine iki fıkra, bu maddeye bağlı (2) sa
yılı cetvele bir unvan ve aynı kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/345; C. Senatosu : 2/144) (S. Sayısı : 910) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1979) 

4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının de
ğiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, Bazı 
Maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Yürürlükten Kaldırılması hakkında Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 1/130; C. Senatosu : 
1/615) (S. Sayısı : 911) (Dağıtma tarihi : 3 .4 .1979) 





Toplantı : 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :797 

Deprem ve Depremle İlgili Yerleşim, Mesken, Ulaşım, Dağıtım, 
Depolama ve Afetler Fonu Hakkında Kurulan Cumhuriyet Se

natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/59 - 60) 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 21 . 6 . 1978 

Esas No. : 10/59-5213 ve 10/60-10883 
Karar No. : 2 
Sıra No. : 16 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

CSumıhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarılbrahîmıoğîu'nun «Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım ve depolama» konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi ile Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün «Afetler Fonunun du ı umu ve kullanılmasını sağlamak amacıyla» Senato Araş
tırması isteyen önergeleri Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşimi ite yine 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1977 tarihli 24 ncü Birleşiminde kabul edilerek, Araştırma Ko
misyonumuz kurulmuş ve konular hakkımda gerekli bilgileri temin ederek raporu ve belgeleri ilişikte takdim edSf-
naiştir. 

SaygılarnnSa. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Saym Kemâl Sarı ibrahim» ğlu (Adana Senatörü) nün veridiği Araştırıma ömergesıiriide, üzerimde durulan konu: 
1. Memleketimiz deprem kuşağı üzerimde olduğuma göre sik sjlk vukübulan depremler nedeniyle her dep

remden sonra günlük tedbirlerim ötesinde, köklü ve ciddi tedbirler ataması düşünülmüş müdür? 
2. Memleketimlizde jeolojik, sismolojik ötüıtlier yapılmakta mıdır? Depremleri önoedetn tespit olanaksız mı

dır? 
3. Yerleşme poiitikaisı ve rriesfcen tip ve yapımları deprem zararlarını önleyecek nitelikte midir? 
4. Ulaştırma, depolama, dağıtım olanaklarımuz ne ölçüde düşünülmüştür? 

5. Büyük şehirler civarındaki gecekondu semtlerindeki yapıların, deprem koşullarına uymaması nedenliyle 
bir deprem felaketinde zararın daha büyük olacağı düşünülmüş müdür? 

Bu konlıarda, yanıi, depremle ilgili yerleşim, mestken, ulaşım, dağıtım ve depolama Ve benzeri çalışmaların 
ileriye dönük mil i bir plan ve programa bağlanması yapılmış mildir? Tedbirler araştırılap saptanmış mıdır?.. Bu 
konuda Senaito Araştırması istenmiştir. 

Bu ıkonuda kurulan Senato Araştırma Komisyonumuz 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşiminde Genel Kunılı-
da teşekkül ettirilmiş olup anoalk 17 . 11 . 1977 tarihli 10 ncu oturumunda Başkam, Sözcü ve Kâtip üyesimi 
seçmek suretiyle görev yapacak duruma gelmüştir. 

Komisyonumuzdan 18 . 11 . 1977 tarihinde İmar ve İskân, Ulaştırma ve D.P.T. Müsteşarlığıma yazı yaza
rak Araştırma önergesi istemlerine uygun ne gibi bir uğraşı yaptığı ve politika saptarlarının belirlenmesi bilgisi
ni istemiş ve geîen yazılardan edindiğimiz bilgilere göre: 
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A) DPT Müsteşarlığı yanıtına göre (Belge 1) 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar önerge istem konularında gerek güncel gerfâksiinmteler 

gerekse ileriye dönük gereksinmeler için herhangi bir planlama ve programlama yapılmamıştır. Ancak bu plan 
döneminde yıkılmış konutlardan 10 000 adedinin yenilenmesi hedef olarak verilmiştir. 

1977 yılı icra programında toplam proje tutarı 4 milyar 121 milyon TL. olan deprem projesi ille ilgili olarak 
Avrupa Konsayi İskân Fonundan 466 milyon TL. ikraz; edilmiş olduğu belirtilmiş iısede bunun nasıl kullanıldı
ğı gösterilmemiştir. 

Programa lalınan 101 köyün etütleri tamamlanmış olup, bunlardan 28'inde imar planı ve tıip proje çalışma
ları bitirilip ihaleye hazır duruma getirilmiş, 28 köyün altyapı proje yapımı ihale edilmiş ancak 3 köyün konuit 
Ve tarımsal tesisleri ihale edilecek hale getirilmiş olduğu yazıknafctadırki; bu İzahata göre hiçbir şey yapılma
dığı, ilgili idare ve dairelerin boş oturup günlerini gün ettiği anlaşılmaktadır. 

B) Ulaştırma Bakanlığı yanıtına göre : (Belge 2) 
I. - Demiryolları taşımacılığı açısından mevcut demiryolu ağı üzerinde, civarındaki yöreler için güncel ve 

ileriye dönük planlama ve programlamanın yapıldığı anlaşılmıştır. 
II. - Deniz taşımacılığı yönünden; sahillerimizde ve sahile yakın deprem bölgelerindeki yörelere en yakın 

liman ve iskeleler saptanmış ise de bunların yapımları çok yavaş •yürümektedir. Bu liman ve iskelelerin, bölge
deki felâketzedelerin tahliyesi için yolcu, yük feribot, RO-RJO gemilerinin yanaşmalarına elverişli hale getirilme
si süratle sağlanmalıdır. Bu mahallerde sıtok edilecek malzemeler için depo yapımı gerekli olduğundan, bütçeler
de para ve ödenek konmalıdır. Konu edilen yörelerin, an afcarayolliarına olan bağlantı yol ve köprülerin ıslah ve 
yapımları hızlandrfmalıdır. 

Diğer hizmetlerin yapılması için saptanması gerekli konuların Bakanlığın gayretiyle Hükümet içi bir çözüm
le saptanmış olduğu görüldüğünden gereken işlemlerin süratle yapılması gereklidir. 

ITT. - Hava ulaşımı yönünden, gerek taşıma, gerek haberleşme bakımından gerekli görülen meydanların 
tevsi, islah ve yapımı .ila kurulmakta olan haberleşme siz temlerinden yararlanması ile 'mümkün olacağı anlaşılmış
tır. 

Kaydedilen diğer 'kısa vadeli tedbirlerin hemen hemen hiçbirisine Bakanlık veya THY'larmca çözüm geti
rilmemiş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca uzun vadeli tedbirler meyanında sayılan tedbirlerin yerine getirilmesi için bütçelere gerekli para ve 
ödeneklerin konulması ve en kusa zamanda bu eksiklerin tamamlanması gerekli görülmüştür. 

IV. - Haberleşme hizmetleri açısından da sıralanan tedbirlerin alınabilmesi için öngörülen işlerin yapılma
dığı ve bunların biran önce yapılması için bütçeye gerekli ödeneklerin konulması gerekmektedir. 

Özeit olarak deprem tedbirleri konusunda Ulaştırma Bakanlığının veya ilgili genel müdürlüklerin olumlu bir 
gayreti olmadığı ya da çok az ilgi duyulduğu kanaatine varılmıştır. 

C) İmar ve İskân Bakanlığı yanıtına göre (Belge 3) (a) deprem öncesi tedbirler meyanında «Yurt çapında 
Akselerograf Şebekesi» kurulması gereğince Deprem Araştırma Enstitüsünce yurdumuzda çeşitli yerlere konan 
82 adat cihaz az bulunmaktadır. 

Mikro - Zon çalışma grupları ve Cihazları da az görülmektedir. Sismolojik İstasyonların kurulmasında da 
geç kalınmış olup adstleride az bulunmaktadır. 

Ayrıca bu konularda Çin, Rusya, Japonya, ve ABD gibi ülkelerde geliştirilen sistemler hakkında hariciye ve 
sözü geçen Devlet büyükelçiliklerinden bilgi istenmesi de uygun olur. 

Deprem Sigortası siıstemide derhal ele alınmalıdır. 
Afetlerin yoğunluk kazandığı bölgelerde, prefabrik masken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü 

acil yardım malzemelerini bulundurmak amacıyla kurulması düşünülen «Acil yardım bölge depolarının» ancak 
bir tanesinin Sakarya ilinde kurulmuş olması bu konuda ilgisizliğin bir örneğidir. Hemen hiç vakit kaybetmeden 
en az 15 ilde bu bölge depoları kurulmalıdır. 

Mesken yapımı konusunda bu Bakanlığın uğraşıları kifayetsizdir. Dördüncü Beş Yıllık Plan çerçevesinde 
56 000 adet meskenin planlandığı yazılmıştır. Bu bakanlık, kanaatimiz odur ki, bu planlamaları dahi yapamıa-
mıaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 797) 
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Raporumuzun başımda D P Teşkilatı Müsteşarlığımın cevabımda bidiriMiği üzere, 3 ncü Beş Yıllılk Plan dö
nemi içilin 10 000 adet konut planlaması yapıldığı halde ancak 3 köy meskenleri ihale edilecek hale getirilmiş 
oîduğu yazılmaktadır. 

Yukarıdaki izahat ve yanılta göre de bu Bakanlığın m esken planlasnıaisı veya yapımı konıusuınıda hemen, hemen 
hiçbir şey yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Mili bir konu olarak, Hükümetin bu konuya daha ciddi eğlmlasıini ve ilgili kuruluş ve bakanlıklara konu ile 
daJha ciddi olarak uğraşmalarını önermekteyiz. Ayrıca şimıdiye kadar yapıimaımış işler için iigİÜerîn sorguya 
çakitaal erini de gerekli görmekteyiz. 

Araştırma Komiisyanumuz deprem zararlarının azaltılması konusunda, bazı bilimsel ve teknik kuruluşların 
görüşlerine de başvurmuş olup bu görüşlerin, araştırıma dosyamızda olaın raporunu huzurunuzda okuduğumuz 
'takdirde yukarıda beürıtıtiğimiz ve genellikle yavaş çalıştıklarını ifade öttiğimiz, yetkili ve sorumluların, geHecek-
tek'i çalışmalannıa yararlı olacağı inancı ile, tavsiye ©timciyi uygun görüyoruz. 

Bu itibarla adı geçen öneriler, işbu raporuımıuzdıa ayrıntılı olarak yazılmıamıış olup, (Belge 4) eklenmlişltir. 
Yukarıda belirtiîen görüş ve önerilerimizin, gelecek te, yetkili ve sorumlular tarafınıdaın dikkatle uygulandığı, 

ve aymca gelişen yeni tdkriiklienin aynı dikkatle izlendiği ve önlemlerinin atadığı takdirde, deprem zararlarının 
daha azaltılacağı görüşündeyiz. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbrahim Öztürk'ün 16 . 12 . 1976 tarihinde vermiş olduğu 
araştırma önergesi 7263 sayılı Yasa gereğince 25 . 5 . 1959 tarihinden itibaren afetler fonu kurulmuş olduğu 
ve 11 . 12 . 1959 tarihli Fon Sarf Yönetmeliğinin uygulanmaya konulduğu belirtilerek; fon harcamalarının 
1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren Sayıştay tarafından denetleneceği öngörüldüğüne göre 1968'den 1975 yılına 
kadar Sayıştay denetiminden kaçıldığı iddia ile; afetler fonunda toplanan paraların yasalara ve yönetmeliğe 
uygun harcanmadığı ile Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı linşaat amirliklerinin usulsüz harcamalar yaptığı, 
bunlardan örneğin deprem zammı adı altında Gediz depreminde 5,5 milyon, Bingöl depreminde 15,5 milyon 
keyfi ödemeler yapıldığını müfettişlerin incelemeleriyle usulsüzlükler saptanmış olduğu halde ödemelerin de
vam etmiş olduğu; 

Adı geçen fondan, dalgakıran, lise binası, dere ve kanal ıslah işleri de yaptırıldığı da ileri sürülmekte 
ve çok yararlı bir fonunun iyi kullanılmadığı ve başka amaçlara harcanmasının sakıncalı olduğu söylenerek, 

Sonuç olarak: «Afetler Fonunun» kurulduğu tarihten itibaren bugüne kadar geçirdiği aşamalar ile bu 
fonda toplanan paraların kaynakları, miktar ve harcandığı yerlerle yasalara ve yönetmeliğe uygun biçimde har
canıp harcanmadığı ile Sayıştay denetiminin yürüyüp yürümediği konuları saptanmak istenmektedir. 

Bu konuda kurulan Senato Araştırma Komisyonumuz 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşiminde Genel 
Kurulda teşekkül ettirilmiş, olup ancak 17 . 11 . 1977 tarihli 10 ncu Oturumunda Başkan, sözcü ve kâtip 
üyesini seçmek suretiyle görev yapacak duruma gelmiştir. 

Komisyonumuzdan 18 . 11 . 1977 tarihinde imar ve iskân Bakanlığına yazı yazılarak araştırma önergesi 
istemlerine uygun ne gibi bir bilgi, uygulama ve harcama takipleri yapıldığı konusunda bilgi istenmiş ve ge
len cevaptan edinilen bilgilere göre : 

1. imar ve iskân Bakanlığının yanıtına göre (Belge 5 ve ekleri) 
7263 sayılı Afetler Kanununun 33 ncü maddesine göre teşekkül ettirilen afetler fonu, fon harcama usul

lerine ilişkin yönetmeliğin 33 - 34 ve müteakip maddelerine göre harcanabilir. 
12: . 6 , 1970 tarihîne kadar Amiri ita Mutemetliği şeklinde devam eden bu usul, son mesul muhasipliğe 

dönüşmüştür. Bu nedenle : 
12 . 6 . 1970 tarihine kadar afetler fonunda toplanan paralar il imar müdürlüklerine, inşaat kontrol 

amirliklerine, yıllık uygulama programları ve münferit olanlara istinaden gönderilip, sarf yapılanlar merkeze 
intikal ettirildiğinde, incelenip mahsuba bağlanarak ve kuruluşların hesabından tenzil edilmek suretiyle işlem 
yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

12 . 6 . 1970 tarihinden sonra amiri ita mutemetliğinden, mesul muhasipliğe geçişi sağlayan Fon Harca
ma Yönetmeliği yürürlüğe girince, saymanlıklar kendi hesabına merkez muhasebesi kanalıyla Sayıştaya ver
mekle yükümlü kılınmışlardır. 
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Bu duruma göre Komisyonumuzca 1970 tarihinden itibaren yapılan harcamaların, Sayıştay denetiminden 
geçmiş olması itibarıyla; harcamaları ve yönetmeliğe uygun biçimde yapılıp yapılmadığım Komisyonumu
zun ayrıca saptamasına gerek olmadığı kanısına varılmıştır. 

Ancak, yapılan sarf konularında: Bordro ile ödemeler, malzeme alım faturaları (Kereste, demir, çimento, 
çivi, cam, sıhhi tesisat malzemesi, elektrik tesisat malzemesi, kanalizasyon malzemesi) ile nakliyelerin ihale 
konularına uygun olup olmadığı, gereken miktardan fazla alınıp alınmadığı, fazla alınmış ise bunların artan
larının muhafaza edilip edilmediği veya israf olup olmadığı, çalınmaya, tahribe sebebiyet verilip verilmedi
ği, mukavele veya sözleşmelerinde ileri sürülen koşullara uyup uymadığı konularının iincelenmesine gereksin
me duyulabilir ki geçmiş deprem olaylarında, bu gibi konuların izleri de kapanmış olacağından ve esasen 
Korrtisyonumuzca da böyle bir araştırmaya ne zaman ne de görev bakımından imkân olmayacağı nedeniyle 
bu gibi konular üzerinde durulmamıştır. 

Ancak, verilen bilgi (Belge ve eklerinden) yıllar itibarıyla fonun gelir ve gider durumları öğrenilmiştir ki 
bu bilgileri Komisyonumuz aktarmayı faydalı bulmuştur. Şöyle ki, bunlara özet olarak : 

Afetler fonundan toplanan paralar : 
1959 Yüında 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yok 
80 636 371,64 
147 474 607,06 
221 328 471,49 
169 040 385,12 
183 001 050,92 
197 834 808,55 
213 741 594,34 
239 520 546 
316 143 183,80 
474 004 466,58 
733 901 195,88 

1 146 090 235,24 
1 616 284 860,35 
1 884 684 435,55 
1 932 994 866,58 
2 716 531 210,70 
3 071 328 777,98 

TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

Toplam 15 344 541 067,78 TL. olduğu görülür. 

(Belge 4 ve ekleri) incelendiği zaman görülür ki giderler bölümünde inşaat masrafları, personel ve idari 
masraflar, kamulaştırma, demirbaş ve sabit kıymetler kalemleri büyük rakamlar göstermektedir. 

İnşaat giderleri ödemelerinden araştırma önergesinde iddia edilen; Dalgakıran, lise binası, dere ve kanal ıs
lahı gibi işlerin yaptırılıp yaptırılmadığı konularının, Sayıştayın ve Bakanlık Denetleme Kurulunun araştır
ması uygun olur kanısındayız. 

Ayrıca, başka amaçlara harcanıp harcanmadığı da yukarıdaki kuruluşlarca araştırılmalıdır. 
Personel ve idari masraflar bölümünden Gediz'de 5.5 milyon, Bingöl depreminde 15.5 milyon keyfi öde

meler yapılıp yapılmadığı ve bordrolarda deprem zammı konusunda ilgisi olmayan kişilere ödemelerin yapılıp 
yapılmadığını da saymanlıkların, merkez muhasebe müdürlüklerinin ve Sayıştayın araştırması ve hatta Bakan
lık Denetleme Kurullarının bunu tetkik etmesi gerekir kanısındayız. 

Önerge sahibinden bu konularda somut isim ve örnekler istenildiği takdirde, Komisyonumuz bu konular
da araştırma yapabilir. Bu halde dahi mahalline gidip bütün ihale evraklarını, malzeme faturalarını, nakliye 
ihale dosyası veya faturalarını, personel ödeme bordrolarım tek tek araştırıp tetkik etmenin güçlüğü düşünü
lürse, böyle «somut bir isim verilmesi istemi cihetine de gerek görülmemiştir, 
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Ancak gerek ilgili saymanlık ve Sayıştaya, gerek denetleme İle görevli Bakanlık yetkililerine bu gibi ko
nulara ilgi göstermelerini tavsiye etmek gereği duyulmaktadır. 

Son olarak da, önergede konu edilen her işleme Bakanlık personelinden ve yetkililerinden başlayarak afet 
işi ve deprem fonu harcamaları ile ilgili her yetkili ve görevlinin dikkat göstermeleri gerektiği kanaati ile 
durumu Genel Kurulun takdirlerine arz ederiz. ' r i ; , 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca 
Şerif Tüten 

Sözcü 
Bursa 

Barlas Küntay 

Çanakkale 
îmadettin Elmas 

Toplantıda bulunamadı 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

Toplantıda bulunamadı 

s. tt Kütahya 

Kâtip 
Hatay 

H. Kemal Kılıçoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Osman Albayrak 

TC 
Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

KD. : 4.5.8-3-77-5170 

12 . 12 . 1977 

Konu : Deprem ve depremle ilgili 
çalışmalar Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : Araştırma Komisyonu 18 . 11 . 1977 gün Esas No. : 10/59-5213 karar No. : 13631 Sura No. : 6 sa
yılı yazısı. 

Adana Senatörü Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun vermiş olduğu araştırma önergesi ile ilgili olarak, 
ÜBYKP'm ve yıllık programlarda yer alan tabii afetler konusu incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşar V. 
Mustafa Ernam 

TC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜTALAASI 

Konu : Deprem ve Depremle ilgili çalışmalar Hk. 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 18 . 11 . 1977 gün Esas No. : 10J/59-5213 Karar No. : 

13631 Sıra No. : 6 sayılı yazısı. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı; tabii afetler nedeni le meydana gelecek konut ihtiyacının tamamının 

karşılanmasını uzun dönemli gelişme olarak kabul etmiş ve geçmiş dönemlerde şehirlerde afetler nedeniyle 
yıkılmış konutlardan 10 ODO'nin yenilenmesini hedef olarak vermiştir, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 797) 



1977 yıh Programı icra Planı 232 Nolu tedbiri Birinci derecede deprem kuşağında bulunan köy konutları
nın belli bir program içinde yenilenmesi için gerekli çalışmaların yıl içinde başlatılmasını öngörmektedir. 

Toplam proje tutarı 4 milyar 12li milyon TL. olan deprem projesi ile ilgili olarak Avrupa Konseyi İskân 
Fonundan 466 milyon TL. ikraz edilmiştir. 

Programa alınan 101 köyün etüdleri tamamlanmış olup bunlardan 28'inde imar planı ve tip proje çalış
maları bitirilerek ihaleye hazır duruma getirilmiştir. 28 köyün altyapı proje yapımı ihale edilmiştir. 3 köyün 
konut ve tarımsal tesisleri ihale edilmek üzeredir. 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 22 . 12 . 1977 

Araştırma ve Geliştirme Kurulu 
Başkanlığı 

AGK : 055.77/1552-28077 
Konu : Deprem ve depremle ilgili çalışmalar 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hgü : 18 . 11 . 1977 gün ve 10/59-5213-13631-7 sayılı yazınız. 
Adana Senatörü Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun «Deprem ve deprem ile ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, 

dağıtım, depolama ve benzeri çalışmaların yetkili ve etkili bir kuruluş tarafından ele alınması, plan ve progra
ma bağlanması ve milli bir politika olarak sürdürülmesinin bir zaruret haline geldiğine» dair, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına verdiği araştırma önergesi üzerine ulaştırma ve haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak ha
zırlanan not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakanı 

DEPREMLE İLGİLİ ALINAN VEYA ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

h Demiryolu Taşımacılığı Açısından 
1. Afet bölgesine tercihan vagon tahsisinin planlanması. 
2. Yüklenen vagonların süratle varış yerlerine ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması. 
3. Felaket mahalline gönderilecek Kızılay Personeli ve diğer ekiplerin bu yerlere iletilmesi felâketzedelerin 

başka yerlere iskânı hallerinde kendileri, eşyaları ve varsa hayvanları için ilgili kuruluşlarca verilecek prog
rama uygun ek tren seferlerinin yapılması. 

İL Deniz Taşımacılığı Açısından 
1. Sahillerimizde ve sahile yakın birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerindeki yörelere en yakın li

man ve iskelelerin saptanması. 
2. Saptanacak mahallerin : 
2.1. Bölgeye yardım malzemesi nakli. 
2.2. Bölgedeki felaketzedelerin tahliyesi için yolcu, yük, feribot, Ro-Ro gemilerin yanaşmalarına elverişli 

hale getirilmesi. 
3. Bu mahallerde önceden stok edilecdk veya afet vukuundan sonra gelecek yardım malzemelerinin muha

fazası için depo yapımı veya depo olarak kullanılacak binaların tespit edilmesi. 
4. Konu edilen yörelerin anakanayolarına olan bağlantı yol ve köprülerin ıslahı. 
5. Gelecek yardım malzemesini boşaltma ve istif işlerinde kullanılacak personel, deniz ve kara araç ve 

gereçlerin tespit edilerek bunları afet bölgesine ve iskelelere gönderecek veya tahsis edecek kuruluşların be
lirlenmesi. 
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6. Yardım malzemesiini yörede (tahliyenin yapılacağı iskelelerde) teslim alaca'k amirin ve koordinasyonu 
sağlamakla yükümlü kurulun görev ve sorumluluklarının saptanması. 

7. Yardım malzemelerini taşıyacak gemilere tanınacak kolaylıklar meyanında; 
7.1. Yardım malzemesi yüklemek veya boşaltmak maksadıyla bütün limanlara resmi ve özel üskel elere 

yapılacak uğraklarda: 
a) Münhasıran yardım malzemesi yüklenmesi ve boşaltılması yapmak. 
b) Veya o liman veya iskelede yapacağı yükleme -: boşaltmanın en az % 10'u yardım malzemesi teşkil 

etmesi halinde, bu gemilerin hemen, gerekirse başka gemiler demire çıkartılmak suretiyle rıhtım veya iskele
lere alınması. 

7.2. Yükleme veya boşaltmaların süratle ve günün 24 saatinde çalışmak suretiyle yapılabilecek bir düzeyin 
yörede sağlanması. 

8. Yardım malzemesinin navlunsuz taşınması halinde ve talep edildiği takdirde; 
8.1. Münhasıran yardım malzemesi yüklemek veya boşaltmak için yapılan uğraklarda bu gemilere hiç

bir liman masrafı tahakkuk ettirilmemesi veya bu masrafın taşıtmayı yaptıran kuruluş tarafından 'karşılan
ması. 

8.2. Kısmi yardım malzemesi yükleyecek veya boşaltacak gemiilere yardım malzemesini kapsayan yükün 
masrafının tahakkuk ettirilmemesi. 

9. Kabotaj hattında yardım malzemesi nakledecek germilerden bu maksada tahsis edildikleri süre içinde 
kullanacakları bunker (akaryakıt, kömür) için Gümrük resmi alınmaması. 

10. İç ve dış yardımın afet mahalline süratle naklini sağlamak için kara, dentiz ve hava (askeri ve sivil) 
araçlar arasında koordinasyonu temin edecek bir sistem planının hazırlanması ve bu planda kuruluşların gö
rev, yetki ve sorumluluk sınırlarının saptanması. 

HL Hava Ulaşım ve Meydan Hizmetleri Açısından 

A) HAVA ULAŞIMI 

Deprem ve depremle 'i'lgül'i olarak, Havayolu ulaşımı konusunda Türk Havayolları Genel Müdürlüğünce 
alınabilecek tedbirler havaalanlarının ülke sathına yayılma durumuna bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
inşaası planlanmış olan yeni havaalanlarının servise girmesi ve tesisi planlanmakta olan Bölgesel Uçak işletme
sinin faaliyete başlamasıyla birlikte, hava ulaşım hizmetlerinin daha geniş bölgelere yayılması mümkün ola
cak ve deprem sonrası faaliyetleri sırasında, bu bölgelerde, yardım malzemes'i, yardımcı personel ve yaralı va
tandaş taşımalarına THY Anonim Ortaklığı daha fazla katkıda bulunabilecektir. İlaveten mevcut ve kurul
makta olan haberleşme sistemlerinden de yararlanılması mümkün olabilecektir. 

B) MEYDAN HİZMETLERİ 

a) Kısa Vadeli Tedbirler : 
1. Dışardan yardım getirecek uçakların müsaade işlemleri, uçuş planları, kalkış mesajları, trafikte bu 

uçaklara öncelik verilmesi FIR girişlerine ait uygulama usullerini tespit etmek, gerekli NOTAM'lan anında 
yayınlamak. 

Havadan nakledilecek malzemenin cinsine göre önceliği tespit, meydan durumuna göre uçuş planlarını 
tanzim ve yardımın muntazam bir şekilde akışını sağlamak maksadıyla havacılık kuruluşlarından oluşan bir 
komlite kurulması ve bu komiteye DHMÎ temsilcilerininde katılması. 

2. Bu komitenin afet ihbarı 'ile beraber, emir beklemeden Ulaştırma Bakanlığında toplanması ve havayolu 
ile yardım işlerinin sonuna kadar devamlı görev yapması. 

3. Deprem bölgesline yakın hava meydanlarının tespiti ve bunların 24 saat, gece ve gündüz açık bulundu
rulmasının temini ve icabında personel ve teçhizat takviyesinin yapılması. 

4. Pist ışıkları yok ise ördeklerle pistin ışıklandırılması maksadıyla gerekli işlemin yapılması. 
5. Hangi meydanlara hangi tip uçakların inebileceğinin tespiti. 
6. Hangi meydanlarda ne cins yakıt ikmali yapılabileceğinin tespiti. 
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7. Yardım malzemesi getiren uçaklardan konma - konaklama ücreti alınmaması, (bu husus AIF'de kayıt
lıdır.) 

8. Yardım malzemesi getiren uçaklara ücretsiz yakıt ikmali yapılmasının etüt edilmesi. 
9. Bu uçaklara yapılan yer Handling ücretinin alınmaması hususunun sağlanması. 
10. Seyrüsefer yardımcıları ile muhabere teçhizatının devamlı faal tutulması. 
b) Uzun Vadeli Tedbiler : 
L Deprem bölgelerinde, bilhassa deprem bölgelerinin yakın meydanların her türlü hava şartlarıma, gece 

ve gündüz uçak iniş ve kalkışlarında tahditlerin asgariye indirilmesi maksadıyla teçhizatlandırılması. 

2. tcap eden meydanlarda kullanılmak üzere portatif pist ışıkları Mobil NDB, VOR, DME cihazları
nın temini ve elde bulundurulması için yatırım programlarına ödenek konulması. 

3- Mobil SSY cihazları tesis edileceği mahallerin evvelden tespiti ve uçuş kontrollarının yapılması. 
4. Deprem bölgesinde inşa edilecek veya edilmiş hava meydanları apronlarının, daha fazla uçağın park 

etmesiini sağlamak bakımından geniş tutulması, mevcutların tevsilerinin planlanması. 
5. Hava meydanlarına gelecek yardım malzemelerinin de icabında depo edilebilmesi için belirli meydan

larda hangar inşa edilmesinin planlanması. 
6.- Deprem bölgelerine yakın olarak inşaası planlanan bazı meydan pist uzunluklarının ve LCN değerleri

nin her türlü uçağın harekâtına müsait olacak şekilde yapılmasının planlanması, 

IV. - Haberleşme Hizmetleri Açısından : 

Köylere telefon tesisi yıllık programlarda yer almış bir husustur. Son yıllarda bu hizmetlere giderek artan 
bir önem ve ağırlık verilmiştir. 

tmar ve İskân Bakanlığının deprem bölgeleri iskân çalışmalarına paralel olarak, yıllık programlar tadil edil
mek suretiyle haberleşme sistem ve tesislerine öncelik verilerek haberleşme imkânları sağlanmaktadır. 

L Yeniden yapılacak binaların projelendirilmeleri ile tatbikatlarında ve mevcut binaların tamirat ve ta
dilatlarında 9 Haziran 1975 gün ve 15260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar ve İskân Bakanlığı afet böl
gelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik esasları titizlikle uygulanmaktadır. 

2. Binaların hasar görmesi ve boşaltılması gerekmesi halinde iklim şartlarına uygun MKE vs. firmalar
dan temin edilen barakalar en kısa zamanda mahalline sevkedilip bina problemi halledilmektedir. 

3. Afetin meydana gelmesi ile birlikte artan telekomünikasyon hizmetlerinde gözönünde tutularak kesinti
siz faaliyeti temin edilmektedir. 

4. 8 nolu Kanun madde 2'si gereği yardım isteme haberleşmeleri- 24 . 5 . 1977 gün 10362 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile genişletilerek 15 günlük ücretsiz haberleşme temin edilmiştir. 

5. Ülkemizde gerek şehirler ve milletlerarası, gerekse şehirleriçi telekomünikasyon sistemleri ihtiyacı çok 
yüksek olduğundan, bunların imal, ithal ve tesisinde birikmiş ihtiyaçların tamamının karşılanamaması nede
niyle fevkalade haller için elde boş sistemler bekletilememektedir. 

6. Harp ve tabii afetler gibi fevkalade hallerde o anda varsa hizmet görmeyen veya hizmetdeki teleko
münikasyon sistemlerinde ihtiyaç duyulan kadan vaka mahallerine süratli bir şekilde naklen tesis edilerek acil 
ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 

7- Bu uygulamanın bazı hallerde yetersizliği, sistemin hizmetten ahkonduğu mahallerde yarattığı olum
suz etkiler gözönüne alınmış ve çeşitli sayıda elektrojen grupları, taşınabilir radyo - link ve mültipleks sis
temleri ile treylerlere monte edilmiş telefon santrallan temin edilmesi için 1973/1977 yılları arasında toplam 
tutarı 50 900 000 TL. ve 1977 yılı ödeneği 27 412 CÖOt TL. olan 73 E 05 0120 sayüı «Fevkalade Hal Transmis
yon Teçhizatı ve Teferruatı» projesi yürürlüğe konmuştur. Bu projeden 6 adet 15 KvA; 2 adet 20i KvA gücün
de seyyar grup elektrojen ve dört atlamalı 960 kanal kapasiteli taşınabilir R/L sistemi satınalınmış, bunlar
dan grup elektrojenler çeşitli acil yerlerde (Lice ve Van deprem bölgeleri dahil) kullanılmış, R/L sıistemi ise 
önce Kıbrıs- Türkiye bağlantısı için daha sonra Esen boğa - Ankara ve Mersin - Adana bağlantıları için kul
lanılmıştır. 

Bu projeye bilinen tasarruf tedbirleri uyarınca 1978 yılı bütçesinden ödenek konulamamıştır. 
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8. Çağdaş seviyesinin çok altında bulunulması, ihtiyacın hızlı artış göstermesi ve Genel Kalkınmayı çok 
yakından etkilemesi, memleket savunması ve fevkalâde hal ve tabii afetlere ilişkin haberlerin ulaştırılmasın-
dafci önemi nedeniyle haberleşme hizmetlerinin ve haberleşme olanaklarının tatminkar hale getirilebilmesi için 
daha fazla yatırım imkânının sağlanması. 

9. Haberleşeme Sektörü yatırımlarına ayrılan ödeneğin büyük kısmı yurt dışından alınan makina, teçhizat 
ve malzemenin Gümrük vergisi için harcanmakta olduğundan, hizmet arzı, ödenen Gümrük versigi nisbetinde 
az olmaktadır. Gümrük Muafiyetinin PTT'nin ithal edeceği bütün makine teçhizat malzemeye uygulanması. 

10.-. Köylerde ve küçük yerlerde oturanların haberleşme ihtiyacının kısa sürede karşılanması PTT idaresi
nin imkânları ile mümkün olamayacağından, bu iş için her yıl Devlet Bütçesine yeterli miktarda ödenek ko
nulması. 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 14 . 12 . 1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı: C/3 - 29/274 
Konu : Adana Senatörü Kemâl Sarıibrah'imoğlu'nun, 
yazılı soru önergesi Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 11 . 1977 gün ve 10/59 - 5213, 13631 sıra 8 sayılı yazınız* 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun Bakanlığımızın, «Deprem ve depremle 

ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım, depolama ve benzeri çalışmalar ile plan ve programa bağlanması 
konularında ne gibi bir uğraşı yaptığı ve politika saptadığının belirlenmesine» dair araştırma önergesi ile 
ilgili olarak istenilen bilgi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakam 

Çok büyük bir kısmı deprem kuşağında olan ülkemizde, Bakanlığımıza bağlı çeşitli kuruluşlar tarafın
dan deprem öncesi, deprem anında ve depremden sonrası için 7269 ve 1051 sayılı Afetler Kanunu uyarınca 
önleyici ve zararı en aza indirici çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yine Bakanlığımız kuruluşlarından olan Deprem Araştırma Enstitüsü, bilimsel araştırmalar dahil olmak 
üzere deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri ve yapılacak çalışmaları yönlendirici çeşitli çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. 

1963 yılında yürürlüğe girmiş olan deprem bölgeleri haritasındaki eksikliklerin ortadan kaldırılması 
amacıyla yeni bir deprem bölgeleri haritası hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun 23 . 12 . 1972 gün ve 7/5551 
sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. Deprem bölgeleri haritasına uygun yeni bir yönetmelik hazırlamak 
amacıyla başlatılan çalışmalar 1975 yılında bitirilmiş ve yeni yönetmelik 9 Haziran 1975 tarih ve 15260 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Ülkemizde, kamu ve özel kesimde çalışan inşaat mühendisleri ve şehir plancılarının deprem ve depreme 
dayanıklı yapı yapma konusundaki büyük bilgi eksikliklerini ortadan kaldırmak ve bu konudaki yeni teknolo
jik gelişmeleri bu meslek gruplarına tanıtmak ve benimsetmek amacıyla, Nisan 1973 yılında «Deprem 
Araştırma Enstitüsü Bülteni» adında töknik bir bülten çıkarılmaya başlanmıştır. 4 ayda bir yayınlanan bu 
'bültenin bugün 18 nci sayısı çıkmış olup, bülten kamu ve özel kesimdeki tüm ilgililere ücretsiz olarak gön
derilmektedir. Aynı amaç için her yıl ülkemizin değişik bölgelerinde deprem mühendisliği seminerleri dü
zenlenmektedir. 
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Ülkemizde, kırsal alanda mesken inşa eden usta ve kalfalara evini bizzat yapan halkın depreme dayanık
lı yapı konusundaki bilgisizliğini ortadan kaldırmak amacıyla «Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma 
konusunda halk eğitimi» projesi adı altında geniş kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Bu proje gereğini ilk 
olarak 500 000 adet renkli duvar levhası bastırılmış ve en küçük yerleşme ünitelerine kadar dağıtılmıştır. 

Proje halen uygulama planına göre yürütülmektedir. 
Ülkemizdeki deprem kayıt şebekesinin geliştirilmesi ve meydana gelen depremde yapıların karşılaştığı kuv-

vetlerin ölçülmesi amacıyla «Yurt çapında Akselerograf Şebekesi» kurulması projesi halen, yürütülmekte 
olup, enstitüce yurdumuzun çeşitli yerlerine 82 adet cihaz kurulmuştur. 

Deprem bölgelerinde kurulmakta veya genişletilmekte olan sanayi bölgelerinin ve büyük şehirlerin kurula
cağı yerlerdeki zemin özelliklerini tespit etmek ve elde edilen sonuçlara göre depremleri en az zararla atlat
mayı gerektiren uygulamayı uygulayıcılara önerebilmek amacıyla, teknik adı mikro - zon çalışma grupları ku
rulmuş bulunmaktadır. Bu gruplar ülkemizde yapılması düşünülen tüm büyük yatırımların yapılacağı yerler
de çok değişik tip ve sayıdaki cihazlarla ve en son Uluslararası teknoloji yakından takip edilerek çalışmalar 
yapmaktadır. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte deprem mühendisliği araştırma laboratuvarı ile zemin dina-: 
miği araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Kandilli Rasathanesi ile de 6 adet yeni sismolojik istasyon kurul
ması için çalışmalara başlamıştır. 

Enstitü ayrıca aşağıda belirtilen acil konularda çalışmalara başlamıştır. 
1. Ülkemizdeki kırsal yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması, 
2. Kırsal yapıların takviye metotları, 
3. Etkili bir proje ve uygulama kontrol sisteminin geliştirilmesi, 
4. Ülkemiz için deprem sigortası sisteminin geliştirilmesi, 
5. Önemli mühendislik yapılarının depremlere karşı projelendirilmesi esasları, 
Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında 9 Haziran 1975 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönet

melik gereğince afet bölgelerinde yeniden yapılacak ya da değiştirilecek ya da büyütülecek ya da esaslı ona
rım görecek resmi ve özel tüm yapıların bağlı olacağı teknik koşullar bu yönetmelikteki ilkelere uyularak 
yerine getirilir, yine bu yönetmeliğe göre; afet bölgelerinde yapılacak yapılar gerek malzeme, gerekse işçilik 
bakımından, Türk Standartlarına ve Bayındırlık Bakanlığı «Genel Teknik Şartnamesi» kurallarına uygun ola
caktır. 

Bakanlar Kurulunun 23 . 12 . 1972 gün ve 7/551 sayılı kararı ile yayınlanan deprem bölgeleri haritasın
da, ülkemiz dört deprem bölgesine ayrılmış ve bu yönetmelikte her deprem bölgesi için değişik deprem 
bölge kat sayıları saptanmıştır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz de planlama, projelendirme ve afet konutları yapımı gibi çalışmalarının 
yanısıra acil yardım çalışmalarının bir gereği olarak; tabii afetlerin meydana getirdiği can ve mal kaybın
dan doğan zararların azaltılması ve afetin vukuundan itibaren en kısa zamanda afetzedelerin ilk acil ihtiyaç
larının kendilerine ulaştırılmasını temin, bakımından, afetlerin yoğunluk kazandığı bölgeler ve bu bölgeler
deki nüfus yoğunluğu, ulaşım imkânları ile illerimizin diğer olanakları gozönüne alınarak, memleketimizin 
muhtelif bölgelerinde; prefabrik mesken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü acil yardım mal
zemelerini her an şevke hazır vaziyette bulundurmak amacıyla acil yardım bölge depoları kurulmasını uy
gun görmüş ve Marmara - Trakya ve kısmen Karadeniz bölgesine hakim olması nedeniyle ilk bölge deposu 
Sakarya ilinde kurulmuştur. 

Ayrıca; 6 ilde daha bu tip bölge depolarının kurulması tasarlanmaktadır. 
Bir geçici iskân tarzı olan «çadırlı iskân» konusunda Kızılay ile işbirliği yapılmaktadır. 
Son afetler nedeniyle, Kızılay'daki çadır stoklarının azalması ve geçmiş afetlerin bize kazandırdığı dene

yimlerin ışığında, bezi Bakanlığımızca temin edilmek üzere Kızılay ile 10 000 çadırlılk bir anlaşma yapılmış 
ve bu çadırların dikimine başlanmıştır. 

Yine afet öncesi tedbirlerden olarak, afetin meydana geldiği bölgelerde hayatın biran önce normale dön
mesi, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi acil yardım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi 
için hazırlanan «Afetler Acil Yardım Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzu» na göre il acil yardım plan-. 
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lan yapılmıştır. Acil yardımlar Bakanlığımızca ayni ve nakdi olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu yar
dımlarda acil yardım süresi afetin türüne ve büyüklüğüne göre değişmek üzere 15 gündür. Ayni yardımlar 
ise mülbayaa usulüyle yapılmaktadır. 

Meskenleri oturulamayacak derecede hasar gören afetzedelerin geçici iskânlarının sağlanması için mes
ken, baraka, yapımı, kiralanması, veya bu işlerin kısa sürede yapılamayacağı haller ile geçici iskân tedbir
lerini kendileri almak isteyenlere nakdi yardım yapılmakta ve çok büyük afetlerde, gerektiği hallerde başka 
illerde geçici iskâna alınmaktadır. Bu işler için afetzedeler borçlandırılmazlar. 

Hak sahibi afetzedelere mesken yapımı 20 - 30 yıl gibi uzun vadelerle borçlandırılarak yapılmaktadır. 
Meskenleri orta ve az derecede hasar gören afetzedelere ise onarım yardımı yapılmaktadır. 
Dördüncü 5 Yıllık Plan çerçevesinde de 56 000 meskenin yapımı Bakanlığımız tarafından planlanmıştır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Recai Kutan 
İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü Tarih : 10 . 4 . 1978 

TBMM Ankara No. : GS - 5 - 78 

Mart ayı sonunda zatıalinizle yapılan görüşme üzerine Komitemizce hazırlanan rapordan 1 adet ekte su
nulmaktadır. 

Raporda belirtilen konularda daha geniş bilgi vermek ve açıklamalarda bulunmak gerekli görüldüğü tak
tirde Komitemizin heran yardıma hazır olduğunu belirtir, saygılar sunarım. 

Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi 
Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Aybars Gürpınar 

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 

TÜRKİYE'DE DEPREM ZARARLARININ AZALTILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEM
LER HAKKINDA RAPOR. 

MART — 1978 
A N K A R A 

Türkiye'nin Karşı Karşıya Bulunduğu Deprem Tehlikesi : 

Yeryüzünün çok aktif deprem kuşaklan içerisinde bulunan Türkiye'nin, tarihin en eski çağlarından gü
nümüze değin çolk büyük depremlere sahne olduğu ve meydana gelen depremler nedeniyle Anadoluda eski
den yaşamış bazı medeniyetlerin tamamen yok olduğu bilinmektedir. 

Bugünkü bilgilere göre ülke topraklarının % 92'si deprem bölgeleri içerisine girmekte ve nüfusun ^/t 95'i 
bu topraklarda yaşamaktadır. Bu toprakların % 44'ü çok tehlikeli deprem bölgeleri (aktif fay zonları) olarak 
değerlendirilmiştir ve bu alanlarda nüfusun % 60'ı yaşamaktadır. Daha açık bir deyişle şu anda ülke nüfusu
nun % 60'ı her an olabilecek büyük bir depremin tehdidi altında yaşamaktadır. 

Konuya ülke ekonomisi açısından bakıldığında ise görülen manzara şudur; kurulmuş bulunan büyük sa
nayi merkezlerinin % 99'u deprem bölgeleri içerisindedir ve bunların % 74'ü çok tehlikeli bölgelerde yer al
maktadır. Yapılmış olan veya yapılması planlanan barajların ise % 92'si deprem bölgeleri içerisindedir ve 
bunların da % 32'si çok tehlikeli deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Son 50 yıl içerisinde meydana gelen 
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depremlerin neden olduğu zararlar ise, verilerin oldukça eksik ve hatalı olmalarına rağmen, Türkiye'de dep
remlerden yılda ortalama olara'k 1 250 kişinin öldüğünü, 1; 980 kişinin yaralandığını veya sakat kaldığım ve 
7 526 yapının yıkıldığını göstermektedir. Bu zararların kaba bir yaklaşımla ekonomik değerinin, yıllık top
lam milli gelirin 1/130'ini aştığı görülmektedir. Bu hesaplamanın yapıldığı süre içerisinde Türkiye'nin yük
sek nüfus yoğunluklu sanayileşmiş bölgelerinde (İstanbul - Kocaeli - İzmir - Bursa gibi) büyük depremlerin 
olmadığı da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Türkiye'nin depremselliği (sismisitesi) üzerinde yapılan incelemelerden, Türkiye'de yılda en az bir defa 
hasar yapan bir depremin ve ortalama olarak 20 yılda en az bir defa da çok büyük depremlerin meydana 
geldiği görülmektedir. Aktif deprem kuşakları üzerinde bulunulduğuna göre bundan sonra da aynı büyük
lükteki olayların, benzer zaman süreleri içerisinde meydana gelebilecekleri bilinmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi son 50 yıl içerisinde İstanbul - Kocaeli - Bursa - İzmir gibi büyük sanayi ya
tırımlarının bulunduğu bölgelerde iyi bir tesadüf eseri olarak büyük depremler meydana gelmemiştir. Yakın 
geçmişte büyük depremlere sahne olmuş olan bu bölgelerde büyük bir deprem meydana gelirse hiçbir ciddi 
önlem alınmadan kurulmuş olan bu sanayilerin zarar görmesinin doğuracağı ekonomik kayıplar yukarıda ve
rilen sayısaldeğerlerden çok daha büyük boyutlara ulaşacak ve tüm ülke ekonomisi büyük dar boğazlarla kar
şılaşacaktır. Genellikle gelişme sürecinde olan ülkelerden sanayileşmiş bölgelerde meydana gelecek olan bü
yük deprem zararları dolaylı olarak, işsizlik, yurt içi ve yurt dışı göçleri, yeni fiyat artışları, vergi artışları, 
yeni kaynaklar bulma nedeniyle girişilen büyük faizli dış borçlanmalar v.b. gibi olumsuz etkilerle yalnızca 
depremden etkilenen bölgede değil, tüm ülkede büyük ekonomik ve sosyal krizlere yol açabilmektedir. Bu 
nedenle de gelişmekte olan ülkeler kendi öz kaynaklarını depremlerin doğurabileceği zararlara karşı gelişmiş 
ülkelerden çok daha dikkat ve önemle korumak zorundadırlar. 

Türkiye yukarıda özetlenen deprem tehlikelerine karşı bugüne kadar ne gibi koruyucu önlemler almıştır? 
Sorusuna olumlu yanıt vermek maalesef olanaksızdır. Nitekim Türkiye'nin depremler nedeniyle uğradığı ka
yıplar dünyanın aktif deprem bölgelerinde bulunan diğer ülkelerin kayıpları ile karşılaştırıldığında ülkemizin 
en ön sıralarında yer aldığı görülmektedir. 

Bu durumun ananedenleri aşağıda özetlenmiştir. 

Deprem Zararlarının Azaltılmamasiimı Ananedenleri : 

Bu bölümde, deprem zararlarının azaltılamamasının yalnızca ananedenlerine başlıklar halinde değinilmiş 
ve konu uygulama, eğitim ve araştırma olmak üzere iki kısımda verilmiştir. Aslında her iki kısım biribirinin 
tamamen içerisinde olup, biri diğerinin sonucu olmaktadır. 

Uygulama Açısından : 

Türkye'de bugüne değin devletin deprem zararlarının azaltılması konusunda ülkenin yerleşme ve konut 
politikaları ile uyumlu, bir politikası olmamış ve deprem olayına hep depremler olduktan sonra ortaya çı
kan büyük boyutlu ve öncelikli konut ihtiyacına çok acele çözüm bulmak amacıyla yaklaşılmıştır. Ayrıca 
deprem zararlarının azaltılması kavramı çok yanlış bir şekilde yaraların sarılabilmesi boyutuna indirilmiştir. 
Halbuki zarar azaltma kavramı, önceden alınacak önlemlerle kayıpların küçük boyutlarda kalmasını sağla
mayı, buna karşın yara sarma kavramı, kayıpların büyük boyutlarda olabileceği kabul ederek, olaydan son
ra eski duruma nasıl gelinebileceğini kapsamaktadır. Yukarıda da açıklandığı şekilde olay bazen sarılama-
yacak boyutlarda sosyal ve ekonomik yaralar açabilmektedir. Bu nedenle de Türkiye'de halen uygulanmakta 
olan yara sarma yaklaşımı ile olayın çözümü yoktur. 

Deprem zararlarının azalüîanıamasmın en büyük nedeni devletin olaya yaklaşımındaki bu hatadır. Devlet 
olaya hatalı yönde çözüm arayınca, doğru yöndeki çözümlere, halkın ve çeşitli kamu kuruluşlarındaki kişile
rin görgü, bilgi ve olanakları 'ile ulaşılabilmesi olasılığı çok azalmıştır. Bu yönde de başarı sağlanamaması 
aşağıdaki nedenlere bağlanabilir. 

1. Kırsal bölgelerde yaşayan halkın kendi olanakları ile yaptığı konutlar için yeterli parasal gücü yok
tur. 
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2. Kırsal bölgelerde yaşayan ve kendi evini kendisi yapan halkın depreme dayanıklı yapı yapma konu
sunda hiç bilgisi yoktur. 

3. Kırsal bölgelerde iyi ve kaliteli bölgesel yapı malzemeleri çok kıttır ve bazı yörelerde hiç bulunma
maktadır. 

4. Kırsal bölgelerde ehliyetli ve bilgili yapı ustalan çok azdır ve bu nedenle de yapı işçilikleri genellikle 
kötüdür. 

5. Kontrol slistemi kırsal alanlara inememiştir ve yerel yöneticiler kanun ve yönetmeliklerden habersiz
dirler. 

6. Kırsal alanlardaki yerleşme birimleri kontrolsuz ve plansız olarak yerleşip, gelişmektedirler. 
7. Kentlerde ve sanayileşmiş bölgelerde depreme dayanıklı yapı yapma konusunda büyük bir bilgi yeter

sizliği ve bunun sonucu olarak da her kademede önemsemezlik vardır. 
8. Yasa ve yönetmeliklere uymama, hem inşaat yapımcıları ve hem de kontrolla görevli resmi kurum

larca alışkanlık haline getirilmiştir. 
9. Kamu kuruluşları da dahil olmak üzere şehirleşme ve sanayileşmenin bölgesel veya yerel ölçekte plan

laması safhasında depremlerin önemi bilinmemekte veya dikkate alınmamakta ve her kamu kuruluşu ve kişi 
ilerde karşılaşabileceği deprem tehlikelerini hiç düşünmeden ve hiçbir ciddi önlem almadan dilediği gibi bü
yük yatırımlar yapabilmekte ve bunların projelerini kontrol mercilerine tasdik ettirebilmektedir. 

Eğitim ve Araştırma Açısından : 
Bu konudaki tüm eksiklikler yukarıda değinildiği üzere tamamen devletin deprem zararlarını azaltılması 

konusundaki hatalı politikasından kaynaklanmaktadır. Zira eğitim ve araştırmanın geliştirilmesinin sorumlulu
ğu tamamen devlete ait bir görevdir. Devlet bu görevini yerine getirmediği içinde uygulama açısından yu
karıda sayılan eksiklikler ortaya çıkmıştır. Bu alandaki başlıca problemler aşağıda özetlenmiştir. 

1. Bugün Türkiye'de İnşaat Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı ve Sismolog yetiştiren Üniversite, Akademi 
ve Yüksekolkullann çok azında deprem mühendisliği ve mühendislik slismolojisi eğitimi yapılmaktadır. Bu 
durum, uygulamada kendilerine büyük görevler düşen meslek sahibi kişilerin dahi, deprem zararlarının azal
tılması konusunda temel bilgilerden yoksun olmasına neden olmaktadır. Halbuki Türkiye'de bu mesleklere 
sahip olan kişilerin deprem bölgeleri dışında uygulama yapma olasılıkları hemen hiç yoktur. 

2. Yukarıdaki problemle ilişkili olarak Türkiye'de deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırma 
yapacak yeterince teknik eleman yetişmemekte ve araştırma yapılamamaktadır. Halbuki bütün dünyada Dep
rem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi konulan yenli gelişmekte ve üzerinde en çok araştırma yapılan 
konular arasında bulunmaktadır. 

3. Deprem zararlarının azaltılması konusundaki araştırma çalışmaları her kademede ilgisizlikle karşılan
makta ve destek görmemektedir. 

4. İlk üç maddede sıralanan problemlerin sonucu olarakta, 
a) Türkiye'nin genç tektonik yapısı doğru olarak ortaya çıkarılamamakta, 
b) Tarihsel depremsellik ve tarihi depremlerin sonuçlan kesin olarak bilinememekte, 
c) Olan tüm depremleri kaydedebilecek yeterli sayıda sismik istasyon şebekesi kurulamamakta, 
d) Depremler nedeniyle yapılara gelen, dinamik yükler aletsiz olarak saptanamamakta, 
e) Yapı modelleri üzerinde deneysel araştırmalar yapılıp, proto tipleri geliştirilememekte, 
f) Yerel zemin özellikleri jeoteknıik yöntemlerle ortaya çıkarılamamakta, 
g) Depremlerin önceden bilinmesi konusundaki ön çalışmalara başlanamamaktadır. 
Bu bölümde ortaya konan nedenler süratle ortadan kaldırılmadığı taktirde nüfusu hızla artan ve hızlı ve 

sağlıksız şehirleşip, sanayileşen Türkiye'de gelecekte olacak depremlerin, geçmiştekilerden çok daha büyük bo
yutlarda zararlara yol açacağı açıklıkla görülmektedir. 

Deprem Zararlarının Azaltılabilmesi tçin Alınması Gereken Önlemler : 

Deprem zararlarının azaltılması konusunda alınması gereken önlemlerin bundan önceki bölümde açıkla
nan zararın azaltılamamasının nedenlerine benzer şekilde uygulama ve eğitim ve araştınna olmak üzere iki 
kısımda ortaya konması yararlı görülmüştür. 
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Uygulama Açısından Alınması Gereken Önlemler : 

Öncelikle devlet deprem zararlarının azaltılması konusunda bugüne değin izlediği; «depremler olduktan 
sonra olayın yarasını sarma» politikasını terfcetmeli ve kayıpların fiziiksel boyutlarını en düşük düzeyde tu
tacak tüm teknik idari ve yasal önlemleri depremler olmadan önce almayı amaçlayan yeni bir deprem poli
tikası benimsemelidir. 

Bu politika içerisinde depremler sırasında ve depremlerden sonra alınacak önlemler ve yapılacak çalış
malarda yeniden belirlenmelidir. Depremler olmadan önce alınması gereken önlemlerin büyük bir bölümü 
eğitim ve araştırma açısından alınması gereken önlemler kısmında incelenmiştir. Ancak burada daha çok uy
gulamayı ilgilendiren önemli konulara kısaca değinilecektir. 

1. Bugün Türkiye'de deprem zararlarının azaltılması konusuyla yasal olarak görevlendirilmiiş bir kuruluş 
olan İmar ve İskân Bakanlığı, Afetler fonu adı altında elde ettiği toplam gelirlerinin en az % 20'sini deprem 
zararlarının azaltılması konusundaki araştırma çabşmalarma ayırmalıdır. 

2. 7269-1051 sayılı yasaların 5 nci maddesi gereğince deprem zararlarını azaltmak amacıyla İmar ve İs
kân Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olan Deprem Araştırma Enstitüsü kendisinden beklenen görevi tam 
anlamıyla yapacak şekilde yetkilendıirilmeli ve eleman ve parasal kaynakları artırılmalıdır. 

3. Bu Enstitüce 1974 yılında uygulamaya konmur. olan «Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma» ko
nusundaki halk eğitimi projesi gerek bakanlık ve gerekse eğitim amaçlı tüm kurumlar tarafından desteklenme
lidir. Ülkemizde kırsal alandaki deprem zararlarının azaltılması büyük ölçüde bu projenin etkili olarak yü
rütülmesine bağlıdır. 

4. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dayanıksız ve can kaybı olasılığı çok yüksek 
olan kırsal konutların belirli bir program içerisinde yenilenmesi çalışmalarına süratle başlanmalıdır. Bu konu
da Köy İşleri Bakanlığınca Avrupa İskân Fonundan sağlanan parasal kaynak öncelikle Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu bölgesine yatırılmalıdır. 

5. Ülkede çok çeşitli nedenlerle yüriitülemediği herkesçe bilinen yapı projelerinin ve yapım (işleminin 
kontrol ve denetlenmesi hizmetlerine mutlaka yeni bir esas getirilmelidir. Bu konuda etkili olabilecek deprem 
sigortası uygulaması, yapı polisi kurulması, cezai önlemlerin alınması vb. gibi konuların etkinlikleri ve ola
bilirlikleri araştırılmalıdır. 

6. İmar ve İskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca hazırlanan bölge ve imar planlarının hazırlanması sı
rasında yerel deprem tehlikeleri mutlaka ciddiyetle araştırılmalı ve fiziksel planlama sırasında deprem zararla
rının azaltılması için gereken önlemler alınmalıdır. 

7. Depremler sırasında acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere kâğıt üzerinde kurulduğu 
varsayılan il acil yardım ve kurtarma örgütlerinin görevleri arasından, «özel ekipman ve eğitilmiş elemanı 
gerektiren kurtarma ve ilk yardım» görevi çıkarılmalı ve bu görev hizmetin gerektirdiği biçimde örgütlen
miş daimi kuruluşlara verilmelidir. Bu görevi yürütmek üzere il seviyesinde Sivil Savunma örgütleri kurula
bileceği gibi, itfaiye Örgütleri yeniden düzenlenerek bu görev yaptırılabilir veya askeri birliklere bu hizmet gö
rev olarak verilebilir. Her üç alternatifle mevcut uygulamadan daha yararlı sonuçlar verecektir. 

8. İmar ve İskân Bakanhğının acil yardım ve geçici barındırma konularında önceden hazırlıklı olması 
ve bu amaçlar için kullanılabilecek eşya ve malzemeleri Türkiye'nin değişik yerlerinde kuracağı merkezlerde 
depolaması gerekmektedir Ayrıca aynı Bakanlığın uzun süreli geçici yerleşmelerde kullanılmak üzere ucuz 
ve portatif baraka tipleri geliştirmesi gerdelidir. 

9. İmar ve İskân Bakanlığınca bugüne kadar daimi iskân döneminde uygulanmakta olan yâlnızca ko
nut yapma politikası tamamen değiştirilmelidir. Zira depremlerin ortaya çıkardığı sorun, yalnızca bir yerleşme 
biriminin konut ihtiyacının karşılanması sorunu değil, sosyal, ekonomik ve fiziksel bütünlüğü topyekûn felce 
uğramış bir yerleşme biriminin tüm ihtiyaçlarının daha ileri düzeyde yeniden karşılanması sorunudur. 

Konu bu şekilde ele alınmadığı sürece yapılan konutların beğenilmesi ve kullanılması olanaksızdır. Bu uy
gulama için 7269-1051 sayılı yasalarda gereken değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. 
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Eğitim ve Araştırına Açısından Alınması Gereken Önlemler 

Deprem Zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalarda başarı sağlanması ancak depremler olmadan önce 
yapılmış ve yapıllmıakta oton araştırma çalışmalarının başarılı oltması ve bu çalışmalardan elide edilen sonuçlanın 
uygulamaya başarılı şekilde aktarılması ve uygulanabilmesi ilie mümkündür. Daha açık bir ifadeyle deprem 
zararlarını azaltmanın kısa vadeli çözümü yoktur, ve mutlaka üDkenıkı eksiklikleri konusunda gerekli artaşitırma-
lar yapıldılktan sonra sonuç elde edilebilir. Bu kısımdaki önerilere geçmeden önce, bugün Türkiye'de deprem ko
nusundaki tüm çalışrnıaltarı ve çalışan kuruluşları bünye sinde toplayan ve böyl elikte zaten yetersiz olan teknik 
insangücü ve anaç - gereci en etkili biçimde kullanmayı amaçlayan Deprem Mühendisliği Türk Mili Komitesi 
hakkında bilgi verilmıesi yararlı görülmüştür. 

Kuruluş çalışmaları 1970 yılında başlayan Milli Komite, İmar ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma Ensti
tüsü, İstanbul Telknik Üniversitesi, Onta Doğu Telknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinin yakın işbirliği 
ile 1974 yılı sıonlarmda aktif olarak görev yapacak hala gelmiştir. Milli komıiltenin amacı, deprem mühendis
liği alanında uluslararası ve ulusal düzeydeki pratik tecrübe ve arastana sonuçlarıyla yeni bilgi ve bulguları 
yaıymıalk, bu alanda ülkenin sorumlarım saptayarak gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını ilgili kamu ve 
özel sektör kuruluşlarına aktarmak, bu (kuruluşlara deprem mühendisliği konusunda danışmanlık yapmaktır. 
Daha kısa bir ifadeyle mili komitenin amacı, «Türkiye'de deprem zararlarının azaltılabilmesi için gerteken her 
türlü çalışmayı yapmak» olarak özetlenabil'ir. 

Milli komite kurulduğundan bu yana ülkenin deprem sorunu konuisundaJki eksikliklerini ve bu etoilMifclerin 
ortadan kaldırılması için yapılması gereken çalışma ve araştırıma programlarını saptamış ve çalışmalara baş
lamıştır. Yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların başlı çaları aşağıda özetlenmiştir. 

1. Öncelikte 1968 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve büyük eksiklikleri olduğu bilinen «Afet bölgelerinde 
yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik» yeniden elle alınarak yeni bir yöneitimelik hazırlanmış ve 9 Haziran 
1975 tarih ve 15260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmıasi sağlanmıştır.. 

2. Türkiye'de deprem mühendisliği konusundaki bilgi Ve eğitim eksikliğini ortadan fcaıldırabilimsk amacıyla 
Deprem Araştırma Enstitüsünce ele alınmış olan deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma konusundaki halk 
eğitimi çailışmalarıyla, yine aynı enstitü tarafından organize edilen bölgesel deprem, mühendisliği Seminerleri et
kin şekilde desteklenmektedir. 

3. İnşaat mühendisi ve şehir plancısı yeltiştirem üniversite, akademi ve yüksekokulların eğitim programları
na deprem mühendisliği konusunda dersler konulması ve bu konuda Türkçe kitaplar hazırlanması çalışmalarına 
başlanmıştır. 

4. Deprem mühendisliği konusunda uluslar arası işbirliği va bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla şimdilik 
Balkan ülkelerini kapsayan, deprem zararlarınım azalltılmaısıı için «bölgesel proje» adı altındaki bir çalışmanın 
önhtazırlifclaırı tamamlanmıştır. Bu proje muhtemelen 1978 yılı içerisinde uygulamaya girecektir. 

5. Milli komitenin etkili girişimleri sonucunda her dört yılda bir yapılmakta olan Dünya Deprem Mühen
disliği konferanslarının 7 nciısinin, 1980 yılında Türkiye'de yapılması sağlanmıştır. Dünyada deprem mühendisli
ği konularında çalışıma ve araştırmalar yapan 1 000' in üzerinde bilim adamının katılacağı bu konferansın, ül
kemizdeki eğitim ve araştırma çalışmalarına katkısı büyük olacaktır. 

6. Deprem Mühendisliği Türk M-iUi Komitesi ülkemizdeki deprem sorununun tüm boyutlarını kapsayan 
13 çalışma grupu kurmuştur. Bu gruplar öncelikte aşağıdaki konularda çalışmalar yapmaktadır. 

a) Kırsal yapıların durumlarının ve önceliklerinin saptanması ve bu yapılardaki deprem zararlarının azat-
tılımabitoesi için takviye Ve düzeltme imkânlarının ariaştırıltması, 

b) Hasar görmüş yapıların onarım tekniklıerıinin geiişitirillmesi, 
c) Prefabrike yapılar için yeni bir deprem yönetmeliği hazırlanması, 
d) Köprüler, barajlar, nükleer santraller v.b. giıbi ınühendiislik yapıları için bir deprem, yönetmıeliği hazırlan-

maısı, 
e) Dayanaklı kırsal yapılların değişik bölgeler için prototiplerimin geliştirilmesi,* 
f) Türkiye'nin sismiisiitesıi ve deprem riski çalışmalarının geliştirilmesi, 
g) Kuvvetli yer hareketlerinin alötsel olarak saptanması ve yapı hesaplarına aktarılma yöntemlerinin ge-

liştirilmıesi, 
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h) Depremlerin doğurduğu sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkarılması ve giderilme yöntemlerimin 
geliştirilmesi, 

•i) Mevcut «Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki» Yönetmeliğin geliştir ilmesi, 
j) Depremlerin önceden bilinmesi konusundaki pilot çalışmaların organizasyonu ve uygulanması, 
Yukarıda özetlenen bu çalışmalar şimdilik İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Boğaziçi Üniversitesi ve İmar ve İskân Bakanlığı Dep rem Araştırma Enstitüsünün çok sınırlı olanakları ile yü
rütülmektedir. Böyle olmasına rağmen araş turna olanakları, insangücü kaynaklıarı ve sımrlı teknik ekipmanın bir 
araya gelmesi ve ülkenin öncelikli sorunlarına yönlendirileibiknssi halinde büyük adımlar aıtılabilceği ve pek 
çok sorunun kolayca çözülebileceği kısa sürede görülmüştür. Ancak çalışmalara Devletin ilgi ve desteği hem 
görev nemde zorunluktur. 

Bu kıisıımıda açıklanan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi ülke
mizin deprem kanuısunda çahşmia yapan tüm insangücü ün bir araya gafcirmiş ve eğitim ve araştırma açnsından 
alınması gereken önlemleri ve bu önlemlerin önceliğini saptayarak çalışmalara başlamıştır. Bu durumda alınma
sı gereken başlıca önlemler olarak, 

1. Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesine araştırma için gereken parasal kaynakların Devletçe sağlan
ması, 

2. Ülkenin deprem sorunlarının çözümünde m;M: komitenin görüşlerinin mutlaka alınması ve uygulama
ların bu yönde yapılması, 

3. Afetlerle ilgili Devlet Balkanına bağlı olarak rolü komitenin öncülüğünde bir ulusal deprem savaş konse
yinin kurulması ve her yıl yapılacak toplantılarla alınması gereken yrlhk önlemlerin bu konsey tarafından saptan
ması ve değişik kamu kuruluşlarının yıllık çalışma programlarının konsey kararları doğrultusunda gelişmesinin 
Sağlanması, 

4. İmar ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma En.3ktüsü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasat
hanesinin deprem zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalarına Devletçe öncelik verilmesi ve bu kuruluş
ların yetişmiş eleman, âlet ve parasal kaynak açısından desteklenmesi, konuları sayılabilir. 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 29 . 12 . 1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : C/3 - 30/273 
Konu : Ankara Senatörü İbrahim Öztürk'ün 
Araştırma Önergesi Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Araştırma Komisyonu Başkanlığının 18 . 11 . 1977 gün ve 10/54-5213-13631 sayılı yazısı. 
b) 14 . 12 . 1977 gün C/3-30/273 sayılı yazımıza ek. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün «Afetler Fonunun durumunu ve kullanılmasını sap

tamak amacıyla, vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine komisyonlarınca istenilen bilgilerin büyük bir bö
lümü ilgi «b» deki yazımızla takdim edilmiş ve geriye kalan bilgilerin bilahara gönderileceği belirlenmişti. 

Bu defa hazırlanan mütebaki bilgiler ilişikte sunulmuştur. 
Gereğim müsaadelerine arz ederim. 

M. Recai Kutan 
İmar ve İskân Bakam 

Afetler Fonunun tatbikatı ile alakalı olarak istenilen hususlardan, Afetler Fonunun teşekkülü itibarıyla ge
lir - gider durumu ve Sayıştay mevzuu aşağıya çıkarılmıştır. 

7269 sayılı Afetler Kanununun 33 ncü maddesine göre teşekkül ettirilen Afetler Fonu, yine aynı Kanunun 
37 nci maddesine göre hazırlanan fon harcama usullerine ilişkin yönetmeliğin 33, 34 ve müteakip maddelerine 
göre harcamrdı. 
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Amiri ita mutemetliği şeklinde 12 . 6 . 1970 tarihine kadar devam eden bu usul sözkonusu tarihten sonra 
mesul muhasipliğe dönüşmüştür. 12 . 6 . 1970 tarihine kadar Afetler Fonunda toplanan paralar il imar mü
dürlüklerine, inşaat kontrol amirliklerine, yıllık uygulama programları ve münferit olurlara istinaden gönde
rilir, sarfı yapılanlar merkeze intikal ettirildiğinde tetkik edilerek mahsuba bağlanır ve kuruluşların hesabın
dan tenzil edilirdi. 

Yine Fonun genel durumu 12 . 6 . 1970 tarihine kadar meri olan harcama yönetmeliğinin 35 nci madde
sine göre makama sunularak kesinhesaba bağlanması gerekiyordu. 

12 . 6 . 1970'den sonra amiri ita mutemetliğinden mesul muhasipliğe geçişi sağlayan Fon Harcama Yö
netmeliği yürürlüğe girerek saymanlıklar kendi hesabına merkez muhasebesi kanahyla Sayıştay'a vermekle 
yükümlü kılınmışlardır. 

27 . 2 . 1967 tarihinde değişikliğe uğrayan 832 sayılı Yasa Fonları 1 . 1 . 1968'den itibaren denetimine 
aldığından, Sayıştay denetimine intikal edecek devre ile makamın onayına sunulacak devrenin hesabı tadat 
edilemediği için iş uzun müddet Sayıştay Başkanlığı ile yazışma safhasına dökülmüş bu yazışma 1970 yılı or
talarına kadar devam etmiş ve bu tarihten sonra Sayıştay'ın denetim koşulları saptandığından 1968 ve 1969 
yılları hesaplan gönderilmiştir. (Ek : 1). 

1970 ve müteakip yılları hesaplarının verilmesi konusunda Sayıştay Başkanlığı ile yazışmalar devam et
mektedir. (Ek : 11). 

Fonların gelir durumları : 7269 sayılı Afetler Kanununun 33 ncü maddesi Fonun gelir kaynaklarını aşağı
da oluşan anamaddelerden saymış bulunmaktadır. 

1. Her yıl îmar ve tskân Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenek, 
2. Nakdi bağışlar 
3. Fon hesaplarına tahakkuk eden faizler, 
4. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bilanço kârlarının % 3 fon hissesi, 
5. Satış gelirleri, 
6. Gayrimenkul borç taksitleri, 
7. Oluşan afetler nedeniyle kararnamelere istinaden genel bütçeden aktarılan miktarlar. (Tekel Fonu) 

Yüzde mevzuu : 

Bingöl İnşaat Amirliğine 16 286 723 Tl. tutarında ödemede bulunulmuştur. 

Gediz İnşaat Amirliği, Burdur İnşaat Amirliği, Merkez Deprem İcra Heyeti Başkanlığı ile İcra Heyeti Baş
kanlığına bağlı Prefabrik İmalat Dairesi Başkanlıklarınca yapılan ödeme tutarları ile mutabakat çalışmaları 
devam eden 1975 - 1976 yılları hesapları (Bir hafta içinde) sunulacaktır, 

Afetler Fonunun seneler itibarıyla gelir ve giderlerini gösterir cetvelde (Ek : 111) gönderilmiştir. 1966 yı
lına ait gelir ve giderler cetveli bilahara sunulacaktır. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Recai Kutan 
imar ve İskân Bakanı 
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Ek - 14 

Yıllar İtibariyle Fonun Gelir va Sarf Durumları 
1959 Yılı: 

1959 
GELİRLER 
1. Devlet Bütçesinden alman 
2. Sair gelirler 
3. Muhtelîf al&MİSâr 

68 988 639,67 
52 515,89 

150 408,26 
69 191 563,82 

GİDERLER 

MASRAFLAR 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari mas. 
3. Afet masrafları 

MEVCUTLAR 

Demirbaş sabit kıymet ve 
malzemeler 
Muhtelif borçlular 
Bankalar 
Kasa 

41 761 281,66 
3 200 405,37 
1 529 622,20 

747 925,12 
16 867 893,13 
5 055 008,43 

29 427,91 

46 491 309,23 

69 191 563,82 

GELİRLER 

Devlet Bütçesi 
Hususi K. Tan. 
% 3'ler 
Ayni teberru 
Faizler 
Sair gelirler 
Fon bakiyeleri 
M. Alacaklılar 

1960 

30 000 000.— 
15 000 000.— 
24 454 080,61 

1 489 515,53 
4 708,79 

697 009,84 
80 636 371,64 

1 457 665,04 153 739 351,45 

GİDERLER 

MEVCUTLAR 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari gider 
3. Afetlerle ilgili giderler 

111 328 596,08 
5 562 046,63 

128 890,11 

117 019 532,82 

MEVCUTLAR 

Demirbaş ve sabit Kıy. ve malzeme 
M. borçlular 
Bankalar 
Kasa 

785 990,46 
22 133 365,26 
13 754 147,50 

46 315,41 153 739 351,45 
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GELİRLER 
1. Devlet bütçesi 
2. % 3'1er 
3. Nakti teberru 
4. Faizler 
5. Sair gelirler 
6. Fon bakiyeleri 
7. Muhtelif alacaklılar 

-19 
1961 

35 000 000.— 
21 750 014.35 

281 008,75 
420 000,97 
153 444,47 

147 474 607,06 
1 524 172,50 206 603 248,10 

GİDERLER 

MASRAFLAR 147 702 527,45 
1. İnşaat masrafları 141 656 195,09 
2. Personel ve idari masraf. 5 830 508,57 
3. Afet masrafları 215 823,79 
MEVCUTLAR 1 488 506,26 
Demirbaş sabit kıymet ve 
malzemeler: 
M. Borçlular 29 244 885,06 
Bankalar 28 109 787,21 
Kasa 57 542,12 2Q6 603 248,10 

1962 

GELİRLER 
1. Devlet bütçesi 
2. % 3'ler 
3. Nakti teberru 
4. Gayrimenkul borç taksitleri 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon bakiyeleri 
8. Muhtelif alacaklılar 

35 000 000.— 
13 099 045,31 

193 496.— 
134 347,67 
796 400,20 

1 568 264,76 
221 328 471,49 

1 533 933,39 273 653 958,82 

GİDERLER 

Masraflar 185 423 490,51 
1. İnşaat masrafları 175 692 006,11 
2. Personel ve idari masraflar 8 355 450,21 
3. Afet masrafları 1 376 034,19 
Mevcutlar 1620 774,03 
Demirbaş sabit kıymet ve 
malzemeler 2 400.— 
Ayniyat Hes. esham ve tahviller 128 451,61 
M. Borçlular 49 433 424,03 
Bankalar 36 986 472,23 
Kasa 58 946,41 273 653 958,82 
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1963 

GELİRLER 

1. Devlet bütçesi 
2. ;% 31er 
3. Nakti teberru 
4. Gayrimenkul borç 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon gelir bakiye 
8. M. Alacaklılar 

GİDERLER 

Masraflar 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve ddari masrafları 
3. Afet masrafları 
Mevcutlar 
Demirbaş, sabit kıymet malzeme 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat hesabı 
M. Borçlular 
Bankalar 
Kasa 

30 000 000.— 
16 560 980,14 

18 498,67 
115 546,21 
941 519,34 
225 424,84 

169 040 385,12 
1 146 303,48 

122 725 278,94 
10 357 574,51 

1 211 177,39 

2 198 935,74 
17 300.— 

465 358,22 

134 294 030,84 

2 681 593,96 

57 463 852,73 
23 590 214,12 

18 966,15 

218 048 657,80 

218 048 657,80 

1964 

GELİRLER 

1. Devlet bütçesi 32 000 000.— 
2. % 3'ler 18 527 374,16 
3. Nakti teberru 187 859,86 
4. Gayrimenkul borç 265 182,64 
5. Faizler 464 131,61 
6. Sair'gelirler 317 230,11 
7. Fon bakiyeleri 183 001 050,92 
8. M. Alacaklılar 882 108,58 

GİDERLER 

Masraflar 
1. İnşaat masrafı 132 410 683,90 
2. Personel ve idari Mas. 10 687 524,75 
3. Afet masrafları 1 108 225,26 
Mevcutlar: 
1. Demirbaş ve sabit kıymetler 5 974 879,93 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat hesabı 502 790,14 
M. Borçlular 
Bankalar 
Kasa 

235 644 937,5 

144 206 433,91 

6 477 670,07 

73 408 792,62 
11 521 566,79 

30 474,49 235 644 937,? 
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GELİRLER 

1. Devlet bütçesi 
2. % 3'1er 
3. Nakti yardım 
4. Gayrimenkul borç 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon bakiyeleri 
8. M. Alacaklılar 

GİDERLER 

Masraflar 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari Mas. 
3. Afet masrafları 
Mevcutlar 
Demirbaş ve sabit kıymetler 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
M. Borçlular 
Bankalar 
Kasa 

— 21 — 

1965 

22 362 000.— 
19 207 254,11 

640.— 
106 528,92 
420 563,48 
441 386,58 

197 834 808,55 
1 164 131,21 

131 644 898,48 
15 512 720,37 
1 251 023,16 

3 587 656,46 
5 430.— 

464 150,14 

148 408 642,01 

4 057 236,60 

81 808 732,90 
7 222 518,57 

40 182,77 

241 537 312,85 

241 537 312,85 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 21 , 3 l 1978 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : C/3 - 7/27 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Komisyonunuza 18.11.1977 gün ve 10/34-9213-13631 sayılı yazılarına karşılık 
b) 14 * 12 s 1977 gün ve c/3-30/273 
c) 29.12.1977 gün ve c/3-30/273 
d) 13.2.1978 gün ve c/3-7/27 sayıh yazılarımıza ektir* 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Oztürk*ün «Afetler Fonunun durumu ve kullanılmasını 
saptamak amacı ile vermiş olduğu soruşturma önergesi» üzerine ilgi (a) yazmızca istenilen bilgiler ilgi (b) ve 
(c) deki yayılarımıyh komisyonlarına gönderilmiş ve 1966 ym geMr ve gider beaaplanmn bulunamadığı, aran» 
dığı, bulunduğunda gönderileceği arz edibmştir. 

Yapılan araştırmalarda 1966 yıh gefir ve gider hesapları bulunmuş olup ilişikte sunufcnuştıuv 
Gereğini arz ederim. 

Ahmet Karaaslan 
İmar ve İskân Bakam 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 797) 



GELİRLER 
Fon gelirleri 
Fon gelir bakiyeleri 
M. alacaklılar 
Tasfiye 

GİDERLER 
İnşaat masrafları 
Personel ve idari giderleri 
Afet gidejrleri 

MEVCUTLAR 
Sabit kıymet ve demirbaş 
Esham ve Tahvilat 
Ayniyat 

M. BORÇLULAR 
Banka 
Kasa 

_ & _ 

im 

143 589 322,98 
213 741 594,34 

607 617,29 
2 407 648,49 360 346 183,10 

139 916 248,59 
132 475 806,11 

5 157 148,54 
2 283 293,94 

4 314 978,53 
3 781 382,91 

5 550,— 
528 045,62 

212 251 716,09 
3 808 516,78 

54 723,11 360 346 183,10 

GELİRLER 

1967 

ı< 
2, 
3, 
4, 
5. 
6, 
7. 

8. 
9. 

Devlet Bütçesi 
% 3'ler 
Naktü Bağışlar 
Gayrimenkul Borç 
Faizler 
Sair Gelirler 
Fon Bakiyeleri 

M. Alacaklılar 
Tasfiye Hesabı 

87 890 000.— 
23 446 619,57 
6 065 372,66 
1 272 635,55 

180 006,44 
227 130,77 

239 520 546— 

689 472,43 
2 ^M 648,49 361 719 362,91 

GİDERLER 
Masraflar 
il. İnşaat Masrafları 
2, Personel ve Jdjari GjD, 
3. Afet Gederleri 

MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıy. Mal. 
Esham ve TaMaıt 
Ayniyat Hesabı 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

122 892 241,42 
5 054 978,13 
"2 283 578,17 

4 300 408,22 
-5 55a— 

40 843,— 

130 230 797,72 

4 346*22 

225 597 980,15 
1 470 857,74 

72 926,08 361 719 362,90 
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GELİRLER 
1, Devlet Bütçesi 
2, % 31er 
3. Nakit Yardım 
4- Gayrimenkul Borç 
5. Faizler 
6< Sair Gelirler 
7. Fon Bakiyeleri 

8, Muhtelif Alacaklılar 
9. AlacakMar Hesabı 

10. Tasfiye 

MASRAFLAR 
ti. İnşaat Masrafları 
2̂  Personel ve İdari Masraf 
3. Afet Masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıymet 
Esham ve Tahvilat 
Ayniîyat 
MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

— 23 — 

İ9Ö8 

140 776 ÖOÛ — 
34 176 531,83 

1 205 823,08 
337 294,J16 
303 898,77 
75 020,49 

316 143 183,80 

1 098 270,33 
1 408 891,87 
2 407 648,49 

96 998 744,78 
10 886 220,24 

1 799 106,91 

6 566 660,57 
5 550— 

'40 843— 

109 684 071,93 

6 613 053,57 

380 152 178,49 
1 294 959,53 

188 299,30 

497 932 562,82 

497 932 562,82 

1969 
GELİRLER 
L 
2. 
3w 
4. 
5, 
6. 
7, 

Devlet Bütçesi 
% 3'Ier 
Nakit Yardım 
Gayrimenkul Borç 
Faizler 
Sair Gelirler 
Fon Bakiyeleri 

219 22» 000 — 
37 910 482,70 

362 701,26 
1 223 533,06 

79 238,04 
1 662 132,69 

474 004 466,58 

8. Muhtelif Alacaklılar 
9. Alacaklılar 

10, Tasfiye 
GİDERLER 
MASRAFLAR 
1 j înşaat Masrafları 
2. Personel ve İdari Masraflar 
3, Afet Masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıymet 
Esham ve Tahvilat 
Ayniyat 
MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

1 444 742,15 
16 254 208,12 
2 407 648,49 

1Ö1 268 119,60 
14 14-3 227,95 
1 175 570,46 

7 408 637,94 
5 550,— 
40 843,— 

754 577 153,09 

116 583 918,01 

7 455 030,94 

628 312 758,96 
2 138 023,72 
87 421,46 754 577 153,09 
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1970 
GELİRLER 
1. Devlet Bütçesi 
2. % 31er 
3. Nakit Yardım 
4. Gayrimenkul Borç 
5. Faizler 
6. Sair Gelirler 
7. Fon Bakiyeleri 

8. Muhtelif Alacaklılar 
9. Tasfiye 

10.- Alacaklılar 

GİDERLER 
Masraflar 
\j İnşaat masrafları 
2. Personel ve İdari Masraflar 
3. Afet Masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve Sabit Kıymet 
Esham ve Tahvilat 
Ayniyat 
MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

309 706 152,53 
44 513 918,34 
66 541 852,62 
2 469 758,21 

5 769,83 
17 694,35 

733 901 195,88 

1 422 012,41 
2 407 648,49 
1 408 891,87 

120 072 499,17 
9 017 221,04 
2 035 678,71 

7 472 467,44 
5 550— 

40 843,— 

1 162 394 921,53 

131 125 398,92 

7 518 860,44 

1 018 557 788,70 
5 149 939,23 

42 934,24 1 162 394 921,53 

GELİRLER 
1. Devlet bütçesi 
2. % 3'ler 
3. Nakit yardım 
4. Gayrimenkul borç 
5. Faizler 
6. Sair gelirler 
7. Fon bakiyeleri 
8. Muhtelif alacaklar 
9. Tasfiye 

10. Alacaklı 
Giderler: 
MASRAFLAR 
1, İnşaat harcamaları 
2, Personel ve idari Ms. 
3, Afet masrafları 
MEVCUTLAR 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
Muhtelif borçlular 
Bankalar 
Kasa 

1971 

414 267 529,37 
47 833 313,70 
19 30f7 300,53 
3 243 992,07 

41 357,65 
45 944,89 

1 146 090 235,24 
4 101 805,08 
2 407 648,49 
1 408 891,87 

130 933 63431 
11 209 867,52 
3 333 940,58 

16 565 359,63 
5 550 00 

411 160,49 

1 638 748 018,89 

145 477 442,41 

16 612 070,12 

1 450 209 432,19 
26 423 524,25 

25 549,92 1 638 748 018.89 
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1972 

Gelirler: 
1. Deprem fonu 
2. Devlet bütçesi 
3. % 3'ler 
4. Nakit yardım 
5. Gayrimenkul borç 
6. Faizler 
7, Sair gelirler 
8. Fon bakiyeleri 
9. Muhtelif alacaklılar 

10. Ayni yardım 
11. Alacafcirlar 
12, Tasfiye 
13. Muvakkat mutavassıt 

Giderler : 
Masraflar 
1. inşaat masrafları 
2. Personel ve idari M s. 
3. Afet masraf lan 
4. Fon giderleri 
Mevcutlar 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
Muhtelif borçlular 
Bankalar 
Kasa 

506 789 924,83 
121 931 250 00 

55 818 924,83 
3 390 597,66 
6 144 821,06 

752 812,33 
801 945,83 

1 616 284 860,35 
5 138 556,69 

16 861 828,01 
1 408 891,87 
2 407 648,49 

27 534 488,49 

133 298 519,60 
10 085 537,20 
6 132 677,36 

410 651 384,79 

16 637 7C8,23 
5 550 00 

41 160,49 

560 168 118,95 

16 684 418,72 

1 344 373 393,29 
443 959 871,53 

80 747,95 

2 365 266 550,44 

2 365 266 550,44 

1973 

GELİRLER 

1. 
2. 
3.. 
4, 
5. 
6.. 
li 

8. 
9. 

10, 
11. 

Devlet Bütçesi 
Deprem fonu 
Nakit yardım 
Ayni yardim 
Gayrimenkul borç 
Faizler 
Sair gelirler 
Cezalar 
Fon bakiyeleri 
Muhtelif alacaklılar 
Muvakkat ve Mut 

24 750 000,— 
708 018 683,54 

717 465.44 
5 298 389,25 

11 466 907,89 
865 454,94 

1 694 293,02 
498 435,10 

1 884 684 435,55 
4 960 945,32 

17 403 310,11 2 726 569 747,44 
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GİDERLER 
MASRAFLAR 

1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari masraflar 
3. Kendi evini yapana, yardım 
4, Orta ve hafif hasar 
5. Kamulaştırma 
6. Acil yardım 

MEVCUTLAR 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Tasfiye 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

190 069 747,10 
36 772 054,91 

3 313,92 
277 500,— 
429 182,— 
748 890,18 

16 783 524,19 
5 550,— 

34 183 418,66 

1 

228 300 688,11 

50 972 492,85 

487 403 872,13 
959 858 113,83 

34 580,52 2 726 569 747,44 

1974 

1. Devlet Bütçesi 
2. Deprem fonu 
3. % 3 1er 
4. Nakit yardım 
5. Gayrimenkul borç 
6. Ayni yardım 
7. Sair gelirler 
8, Satış gelirleri 
9 Cezalar 

10. Fon bakiyeleri 
11. Muhtelif alacaklılar 
12. Muvakkat ve Mut. 

GİDERLER 
MASRAFLAR 

1, İnşaat masraf lan 
2. Personel ve idari masrafları 
3. Kendi evini yapana yardım 
4. Afet masrafları 
5. Orta ve hafif hasar 
6. Kamulaştırma 
7. Acil yardım 

MFVTTTTT AT? 
ıvxxj v v^u ı ±^/\j\. 
Demirbaş ve sabit kıymet 
Esham ve tahvilat 
Ayniyat 
Tasfiye ...... ~ 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

37 750 000 — 
792 815 005,29 
106 615 411,49 

6 218,39 
12 586 566,33 

767 265,11 
619 600,52 

8 854 406,62 
95 844,05 

1 933 994 866,58 
6 060 842,36 

17 408 272,33 

138 439 320,54 
37 674 249,67 

1 293 490,24 
166 942,93 

16 942 263,81 
5 550 — 

93 684 392,80 

2 

2 917 574 299,07 

177 574 003,38 

137 246 133,34 
492 054 740,58 

67 215,16 2 917 574 299,07 
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1975 YILI 

GELİRLER 

L Devlet bütçesi 
2. Deprem Fonu (Tekel Fonu) 
3, ..% 31er 
4, Nakit yardım 
5. Satış gelirleri 
6. Gayrimenkul 
7- Faizler 
8- Sair gelirler 
9, Cezalar 

10. Fon gelirleri 
İL Muhtelif alacaklılar 
12. Muvakkat ve mut. 

GİDERLER 
1. Personel ve idari masraflar 
2. Acil yardım 

MEVCUTLAR 
L Demirbaş ve sabit kıymetler 
2. Esham ve tahvilat 
3. Tasfiye 

MUHTELİF BORÇLAR 
1 < Bankalar 
2> Kasa 

26 750 000.— 
50 000 000.— 

163 851 764,29 
163 688 041,54 

7 044 666,40 
15 353 760,70 
1. 284 877,06 
1 144 866,21 

37 500.— 
2 716 531 210,70 

6 821 730,15 
17 399 627,09 

74 345 608,92 
72 953 323,39 
1 392 285,53 

117 106 070,70 
23 206 743,60 

5 550.— 
93 893 777,10 

2 614 199 393,58 
364 251 306,29 

5 664,65 

3 169 908 044,14 

3 169 908 044,14 

Not : 1975 yılı içinde iç tediyelerden 475 000 000.- TL. alınmıştır. Bunun 425 000 000.- TL.1 sı Maliye Ba
kanlığınca 1974 yılında Tekel Fonundan geri alındığından 1975 yılında Maliye Bakanlığından Tekel Fonu ola
rak 50 000 000.- TL. gösterilmiştir. 
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1976 YILI 

GELİRLER 
1, Devlet bütçesi 
2< Deprem fonu 
3, ,% 3'1er 
4. Nakit yardım 
5- Ayni yardım 
6. Gayrimenkul borç 
7, FaizİeB 
8. Sair gelirler 
9. Satış gelirleri 

10, Cezalar 
İL Fon gelirleri 
12. Muhtelif alacaklılar 
13. Muvakkat ve mut. 

GİDERLER 
1. İnşaat masrafları 
2. Personel ve idari masraflar 
3* Kamulaştırma 
4. Acil yardım 

MEVCUTLAR 
L Demirbaş ve sabit kıy. 
2. Esham ve tahvilat 
3. Tasfiye 

MUHTELİF BORÇLULAR 
Bankalar 
Kasa 

24 500 000.— 
590 000 000.— 
159 094 973,05 
203 626 535,52 

1 000.— 
12 027 141,37 
2 395 321,11 
5 130 444,19 
3 178 823,30 

24 700.— 
3 071 328 777,98 

10 442 373,48 
28 282 198,72 

97 421 578,76 

96 403 747,84 
61 593,80 

956 237,12 
136 648 372,42 
45 085 692,20 

5 550.— 
91 557 130,22 

3 621 364 545,69 
254 402 329,51 

195 465,34 

4 110 032 291,72 

4 110 032 201,72 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Bakanlık Basmüşavirliği 

Sayı : C/3-30/273 
14.12.1977 

Konu : Ankara Senatörü İbrahim Öz-
türk'ün Araştırma önergesi Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztfirk'ün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına «Afetler 
Fonunun durumunu ve kullanmasını saptamak amacıyla» vermiş olduğu Araştırma önergesi münasebetiyle 
Komisyonlarınca istenilen bilgiler ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Recai Kutan 
tmar ve fskân Bakanı 
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Çok büyük bir kısmı deprem kuşağında olan ülkemizde, Bakanlığımıza bağlı çeşitli kuruluşlar tarafın. 

dan deprem öncesi, deprem anında ve depremden sonrası için 7269 ve 1051 Sayılı Afetler Kanunu uyarınca 
önleyici ve zararı en aza indirici çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yine Bakanlığımız kuruluşlarından olan Deprem Araştırma Enstitüsü, bilimsel araştırmalar dahil olmak 
üzere deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri ve yapılacak çalışmaları yönlendirici çeşitli çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir, 

1963 yılında yürürlüğe girmiş olan deprem bölgeleri haritasındaki eksikliklerin ortadan kaldırılması ama
cıyla yeni bir deprem bölgeleri haritası hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun 23.12.1972 gün ve 7/5551 sa
yılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. Deprem bölgeleri haritasına uygun yeni bir yönetmelik hazırlamak ama
cıyla başlatılan çalışmalar 1975 yılında bitirilmiş ve yeni Yönetmelik 9 Haziran 1975 tarih ve 15260 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Ülkemizde, kamu ve özel kesimde çalışan İnşaat Mühendisleri ve şehir plancılarının deprem ve dep
reme dayanıklı yapı yapma konusundaki büyük bilgi eksikliklerini ortadan kaldırmak ve bu konudaki yeni 
teknolojik gelişmeleri bu meslek gruplarına tanıtmak ve benimsetmek amacıyla Nisan 1973 yılında «Deprem 
Araştırma Enstitüsü Bülteni» adında teknik bir bülten çıkarılmaya başlanmıştır. 4 ayda bir yayınlanan bu 
bültenin bugün 18 sayısı çıkmış olup, bülten kamu ve özel kesimdeki tüm ilgililere ücretsiz olarak gönderil
mektedir. Aynı amaç için her yıl Ülkemizin değişik bölgelerinde deprem mühendisliği seminerleri düzenlen
mektedir, 

Ülkemizde, kırsal alanda mesken inşa eden usta ve kalfalara evinli bizzat yapan halkın depreme dayanıklı 
yapı konusundaki bilgisizliğini ortadan kaldırmak amacıyla «Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma konu. 
sunda Halk Eğitimi» projesi adı altında kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Bu proje gereğince ilk olarak 500 000 
adet renkli duvar levhası bastırılmış ve en küçük yerleşme ünitelerine kadar dağıtılmıştır. 

Proje halen uygulama planına göre yürütülmektedir. 
Ülkemizdeki deprem kayıt şebekesinin geliştirilmesi ve meydana gelen depremde yapıların karşılaştığı 

kuvvetlerin ölçülmesi amacıyla «Yurt çapında Akselerograf Şebekesi» kurulması projesi halen, yürütülmekte 
olup, Enstitüce Yurdumuzun çeşitli yerlerine 82 adet cihaz kurulmuştur. 

Deprem bölgelerinde kurulmakta veya genişletilmekte olan sanayi bölgelerinin ve büyük şehirlerin ku
rulacağı yerlerdeki zemin özelliklerini tespit etmek ve elde edilen sonuçlara göre depremleri en az zararla 
atlatmayı gerektiren uygulamayı uygulayıcılara önerebilmek amacıyla, teknik adı mikro - zon çalışma grup
ları kurulmuş bulunmaktadır Bu gruplar ülkemizde yapılması düşünülen tüm büyük yatırımların yapıla
cağı yerlerde çok değişik tip ve sayıdaki cihazlarla ve en son Uluslararası teknoloji yakından takip edilerek 
çalışmalar yapmaktadır. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte deprem mühendisliği araştırma laboratuvarı ile zemin dinamiği 
araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Kandilli Rasathanesi ile de 6 adet yeni sismolojik istasyon kurulması 
için çalışmalara başlamıştır. 

Enstitü ayrıca aşağıda belirtilen acil konularda çalışmalara başlamıştır^ 
1. Ülkemizdeki kırsal yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması, 
2. Kırsal yapıların takviye metodları, 
3. Etkili bir proje ve uygulama kontrol sisteminin geliştirilmesi, 
4. Ülkemiz için deprem sigortası sisteminin geliştirilmedi, 
5. Önemli mühendislik yapılarının depremlere karşı projelendirilmesi esasları, 

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında 9 Haziran 1975 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Yö
netmelik gereğince afet bölgelerinde yeniden yapılacak ya da değiştirilecek ya da büyütülecek ya da esaslı 
onarım görecek resmi ve özel tüm yapıların bağlı olacağı teknik koşullar bu yönetmelikteki ilkelere uyula
rak yerine getirilir, Yine bu yönetmeliğe göre; afet bölgelerinde yapılacak yapılar gerek malzeme, gerekse 
işçilik bakımından, Türk Standartlarına ve Bayındırlık Bakanlığı «Genel Teknik Şartnamesi» kurallarına uy
gun olacaktın 
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Bakanlar Kurulunun 23.12.1972 gün ve 7/551 sayılı kararı ile yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasın
da, Ülkemiz dört deprem bölgesine ayrılmış ve bu Yönetmelikte her deprem bölgesi için değişlik deprem böl
ge kat sayıları saptanmıştır, 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce planlama, projelendirme ve afet konutları yapımı gibi çalışmalarının 
yanısıra acil yardım çalışmalarının bir gereği olarak; tabii afetlerin meydana getirdiği can ve mal kaybın
dan doğan zararların azaltılması ve afetin vukuundan en kısa zamanda afetzedelerin ilk acil ihtiyaçlarının 
kendilerine ulaştırılmasını temin, bakımından, afetlerin yoğunluk kazandığı bölgeler ve bu bölgelerdeki nüfus 
yoğunluğu, ulaşım imkânları ile İllerimizin diğer olanakları gözönüne alınarak, Memleketimizin muhtelif 
bölgelerinde; prefabrik mesken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü acil yardım malzemelerini 
her an şevke hazır vaziyette bulundurmak amacıyla adil yardım bölge depoları kurulmasım uygun görmüş 
ve Marmara - Trakya ve kısmen Karadeniz bölgesine hakim olması nedeniyle ilk bölge deposu Sakarya 
ilinde kurulmuştur. 

Ayrıca; 6 ll'de daha bu tip bölge depolarının kurulması tasarlanmaktadır. 
Bir geçici iskân tarzı olan «çadırlı iskân konusunda Kızılay ile işbirliği yapılmaktadır. 
Son afetler nedeniyle, Kızılay'daki çadır stoklarının azalması ve geçmiş afetlerin bize kazandırdığı dene

yimlerin ışığında, bezi Bakanlığımızca temin edilmek üzere Kızılay ile 10 000 çadırlık bir anlaşma yapılmış 
ve bu çadırların dikimine başlanmıştır. 

Yine afet öncesi tedbirlerden olarak, afetin meydanaı geldiği bölgelerde hayatın biran önce normale dön
mesi, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi acil yardım hizmetlerinin aksamadan yürütülme-* 
si için hazırlanan «Afetler Acil Yardım Örgütü ve Planlama Esasları Kılavuzu» na göre il acil yardım plan
ları yapılmıştır. Acil Yardımlar Bakanlığımızca ayni ve nakdi olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır, Bu 
yardımlarda acil yardım süresi afetin türüne ve büyüklüğüne göre değişmek üzere 15 gündür. Ayni yardım
lar ise mubayaa usulüyle yapılmaktadır. 

Meskenleri oturulamayacak derecede hasar gören afetzedelerin geçici iskânlarının sağlanması için mes
ken, baraka, yapımı, kiralanması, veya bu işlerin kısa sürede yapılamayacağı haller ile geçici iskân tedbirleri
ni kendileri almak isteyenlere nakdi yardım yapılmakta ve çok büyük afetlerde, gerektiği hallerde başka il
lerde geçici iskâna alınmaktadır. Bu işler için afetzedeler borçlandırılmazlar. 

Hak sahibi afetzedelere mesken yapımı 20 - 30 yıl gibi uzun vadelerle borçlandırılarak yapılmaktadır. 
Meskenleri orta ve az derecede hasar gören afetzedelere ise onarım yardımı yapılmaktadır. 
Dördüncü Beş Yıllık Plan çerçevesinde de 56 000 meskenin yapımı Bakanlığımız tarafından planlanmış

tır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Recai Kutan 
imar ve iskân Bakam 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 797) 



Topi^ : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 910 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci Maddesine İki 
Fricra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /345; 

C. Senatosu : 2 /144) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 244) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 31 . 1 . 1979 
Sayı : 600 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 .1 .1979 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı Cetvele Bir Un
van ve Aynı Kamına Bîr Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 5.1. 1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
23, 30.1.1979 tarihli 38 ve 41 nci birleşimlerinde görüülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 244) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/304 Esas No. i a Tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

TC 
Başbakanlık 20.6.1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 91-1988 J3102 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 17 .6 .1975 
tarihinde kararlaştırılan «2556 sayılı Kanunun 15 .6 .1957 tarih ve 884 sayılı Kanunla Değişik 18 nci Maddesi
ne İlişkin (2) Sayılı Cetvele Bir İbare ve Aynı Maddeye Bir Fıkra ile Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere bütün bakanlıklarda ve diğer kuruluşlarda bakana veya üst yöneticiye yardımcı olmak, kuru
luşun işlerinin ifasında ve mevzuatının düzenlenmesinde teknik bilgisi ile yol göstermek suretiyle görev ifa 
eden müşavirler mevcuttur. Adalet Bakanlığının Merkez Kuruluş Kanununun bugüne kadar çıkarılamamış 
olması ve hizmetin ise; aralıksız gelişerek devam etmesi karşısında, bakana yardımcı olabilecek birinci sınıf 
hâkimlerden müşavirlerin bakanlık hizmetlerinde görevlendirilmesini temînen bu tasarı hazırlanmış bulun
maktadır. 

Bugün için Adalet Bakanlığına verilen ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan Bakanlık Müşaviri 
kadrolarına, hâkim sınıfından eleman atanması mümkün olmadığı cihetle, tasarımızın birinci maddesi ile 
Hâkimler Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele (Bakanlık Müşavirleri) unvanının eklenmesi halinde hâkim ve 
savcıların birinci smıf olanlarının Bakanlıkta bu sıfatla istihdamı mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu kad
rolara atanacakların birinci sınıf unvnına sahip olmaları da sağlanmış bulunacaktır. Böylece kıdemli ve tec
rübeli elemanlardan Bakanlığımızda faydalanmak mümkün olcaktır. 

CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 1,2ı 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

244 2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağ
lı (2) sayılı Cetvelde Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 

CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 

SÜRENİN BİTİŞ TARÎHÎ : 30 Nisan 1979, 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 

KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Anayasa ve Adalet Kom. 10 gün. 

Gündeme : 27. 3 .1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 910) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/144 23.2.1979 
Karar No. : 63 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 30 Ocak 1979 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen «2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci Maddesine iki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) 
Sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Millet 
Meclisi Başkanlığının 31 Ocak 1979 tarih ve 600 sayılı yazılarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmiş ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 1 Şubat 1979 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz; anılan Kanun Teklifini, 8 Şubat 1979 tarihinde Adalet Bakanlığı temsilcileri ve 23 Şu
bat 1979 tarihinde de Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde görüşmüştür. 

A) Sözü edilen kanun değişikliği, geçen yasama döneminde Millet Meclisi Başkanlığına Bakanlar Ku
rulu tarafından «Tasarı» olarak sunulmuş, görüşülmesi tamamlanamadığı için kadük olmuş ve bu yasama 
döneminde Ankara Milletvekili Semih Eryıldız tarafından benimsenerek «Teklif» haline getirilmek suretiyle 
Millet Meclisince görüşülmesi sağlanmıştır. 

B) 1. Teklifin Millet Meclisince kabul edilen 1 nci maddesi ile, Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına 
bağlı ve onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri) 
kurulmaktadır. 

2. Teklifin Millet Meclisince kabul edilen 2 nci maddesi ile, 1 nci maddeye paralel olarak Hâkimler 
Kanununda yer alan (2) sayılı cetvelin 1 nci sınıf sav:ıiık bölümüne (Bakanlık Yüksek Müşavirliği) unvanı 
eklenmektedir. 

3. Geçici madde ile de, Bakanlık Merkez Kuruluş Kanunu çıkarılıncaya kadar bu Kanunun 1 nci mad
desiyle kurulan Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine birin.i sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuri
yet Savcısı ile bu mesleklerden sayılanlar arasından atana yapabileceği öngörülmektedir. 

Ayrıca bu maddenin ikinci fıkrasına göre, 18 nci maddeye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sınıf savcılık 
bölümünde yer alanlara, kendi istekleri üzerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesinde yazılı 
koşullara bağlı olmaksızın Adalet Bakanı tarafından noterliğe atanabilmeleri olanağı sağlanmış bulunmak
tadır. 

C) Bundan sonra Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul edilen ve niteliği yukarıda (B) bendinde açık
lanan «Teklifin» mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim!ik teminatı açısından Anayasaya uygunluğu konusunu 
görüşmüş ve aykırı olmadığı sonucuna varmıştır. 

D) Daha sonra, sözü edilen «Teklifin» yerindeliği üzerinde duran Komisyonumuz; 
1. Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu Tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından Millet Meclisi Baş

kanlığına 23 Mayıs 1978 tarihinde sunulmasına rağmen çıkarılamamış olduğunu, 
2. Adalet Bakanlığında Bakanlık Müşavirlikleri kadrosu varsa da, bu kadrolara, Genel İdare Hizmetleri 

içerisinde ve istisnai memuriyetler olarak verilmiş bulunduğu için, hâkimlik ve savcılık sınıfından veya bu 
meslekten sayılanlardan atama yapılabilmesine olanak bulunmadığına, 

3. Bakanlık Merkez Teşkilatında gerekli nitelik ve yeteneklere sahip müsteşar, müsteşar yardımcıları 
ve genel müdürler varsa da, bunların üstlendikleri idari görevlerin Bakanlığa istenen düzeyde ve yoğunlukta 
danışmanlık yapmalarına sürekli olarak olanak vermediğini, 

4. Birinci sınıfa ayrılmış hâkim, Cumhuriyet Savcısı ile bu mesleklerden sayılanlardan Bakanlık Yüksek 
Müşavirliğine atananların bu görevlerden Yüksek Hâkimler Kurulunca Yargıtay üyeliğine seçilebilecekle
rini, 

5. Bakanlık Yüksek Müşavirliği kadro sayısının cîa, ihtiyaca göre ve yasalarla verilmesi nedeniyle, Ya
sama Meclislerinin denetimi altında olduğunu, ve 
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6. Nihayet, Bakanlık Yüksek Müşavirlerinin; Adalet hizmetleriyle ilgili kısa ve uzun süreli plan ve prog
ramların hazırlanmasında ve uygulanmasında, Bakanın danışmanı ve yardımcısı sıfatıyla tavsiyelerde buluna
bilmede, bu konulara ilişkin olarak Bakan tarafından verilecek öteki görevleri yapmada yararlı olabilecek
lerini, 

Gözönüne alarak, söz konusu teklifin Millet Meclisince kabul edilen metninin «yerinde» olduğu görüşü
ne varmıştır. 

işbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deli veli 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Çankırı 
Muhalifim 

Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erhmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 910) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2556 Sayılı Kanunun 15 ._ 6 , 1967 
Tarih ve 884 Sayılı Kanunla De
ğişik 18 nci Maddesine İlişkin (2) 
Sayılı Cetvelde Bir İbare ve Aynı 
Maddeye Bir Fıkra ile Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Ka
nunun 884 sayılı Kanunla değişik 
18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı 
cetvelin «Birinci sınıf Savcılık» sı
nıfında yer alan «Genel müdür
lükleri» ibaresinden sonra aşağıda
ki ibare eklenmiştir. 

«Bakanlık müşavirleri» 

MADDE 2. — Aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Adalet Bakanlığında, Adalet 
Bakanına bağlı ve onun tarafından 
verilecek görevleri ifa eden (Ba
kanlık müşavirlikleri) ihdas edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Ka
nunun 2 nci maddesi ile ihdas olu
nan Bakanlık müşavirliklerine, bi
rinci sınıf veya birinci sımfa ayrıl
mış hâkim, C. Savcısı ve bu mes
leklerden sayılan görevlerde bulu
nanlardan yeteri kadarı, Adalet 
Bakanlığı merkez kuruluş kanunu 
çıkarılıncaya kadar, kendi kadro 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
Değişik 18 nci Maddesine İki Fık
ra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun değişik 18 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir : 

Adalet Bakanlığında, Adalet 
Bakanma bağlı ve onun tarafından 
verilecek görevleri yerine getirmek 
üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek 
Müşavirlikleri) kurulmuştur. 

Adalet Bakanlığı Yüksek Mü
şavirlikleri kadrosu beş adet olup, 
bu sayı her yıl bütçe kanunu ile 
değiştirilebilir. 

MADDE 2. — 2556 sayüı Ka
nunun 18 nci maddesine bağlı 1597 
sayılı Kanunla değişik 2 sayılı cet
velin birinci sımf savcılık bölümü
ne «Bakanlık Yüksek Müşavirliği» 
unvanı eklenmiştir. 

MADDE 3. — 2556 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MA DDE — Adalet 
Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanu
nu çıkarılıncaya kadar bu Kanu
nun birinci maddesiyle kurulan 
(Bakanlık Yüksek Müşavirlikleri
ne) birinci sınıf veya birinci sımfa 
ayrılmış hâkim, Cumhuriyet Sav
cısı ile bu mesleklerden sayılanlar
dan yeteri kadarı kendi kadro ve 

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ MTİTİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
Değişik 18 nci Maddesine İki Fık* 
ra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Mület Meclisi 
metninin 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi Komisyo-
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

ve aylıkları ile Adalet Bakanı, Baş
bakan ve Cumhurbaşkanının ortak. 
kararı ile atanırlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) | (Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

aylıklarıyla Adalet Bakanı, Başba
kan ve Cumhurbaşkanının ortak 
kararnamesiyle atanabilirler. 

18 nci maddeye ekli (2) sayılı 
cetvelin birinci smıf savcılık bölü
münde yer alanlar, kendi istekleri 
üzerine 1512 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesindeki yerlerdeki görevlere, 
bu maddede yazılı kayıt ve şartlara 
tabi olmaksızın Adalet Bakanı ta
rafından atanırlar. 

MADDE 4. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba- I MADDE 5. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. | kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Top^ : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 911 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştiril
mesine ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
ve 5435 Sayılı Kanunun 2 ncı Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 
Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/130; C. Senatosu : 1/615) 

(Not : M, Meclisi S. Sayısı : 114) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . ! . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1690 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mlflet Meclisldin 18 . 1 . 1979 tarihli 37 nci Birk siminde görüşülerek işaret oyuyla kabul ediSe», 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeler] Usulü Kanununun bazı maddelerimin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkra ve bu 
Kamına bir ek madde eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumun 427 ncî maddesinı'm 2 
ncü fıkrasının degişUMimcsi ve 443 ncü maddesûne fosr f Jtra eklenmesi; 647 sayılı Cezaîann İnfazı hakkımda 
Kanunun bazı maddelerinin değiştMtmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiniin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, bazı 
nı&ddelerinin değiştir2mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 inci maddesinin 2 inci fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kamum tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılanmîa. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 25 . 4 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 28, 29.6.1978; 2, 9, 16, 18.1.1979 tarihli 161, 164, 165, 29, 32, 35, ve 37 nci Birleşimlerinde görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 114) 
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TC 
Başbakanlık 21 . 4 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-259/04616 

MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Bli^ük M.İIcî Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1978 
talihinde kararlaştırırın «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerimin değiştirilmesi, 
(bazı maddeleîiine fıkra ve 'bu Kamıma bir eli madde el. krınevi, 1085 sayüu Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanımîimîn 427 nei maddesini 2 nel frk:-2.î:n:n de^\ tirilmesii ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 
sayılı. Cezaların İnfazı hakkında Kaınırtını 'b^n madde ieriniîn değiştMtoıesi: 765 sayılı Tiifk Ceza Kîtmnîumm 
baz» maddelerisin ve 5435 sayaı Kanunun 2 nel madde î-'nln değlşlfirilmesi; 1918 .say:;! Kaçake:L?pn M-cm ve 
Takibime dair Kanunun bazı maddele-lııin değ"şiif'!m-c.iî, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmek! ve 58 « d 
maddesinin 2 nel fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanım tasarısı» ve gerekçesi 'İlişikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yaraimasını saygıyla arz ederim. 
Bülent tecvit 

Başbakan 

GENEL (7EREKÇE 

Yargıtay'daki ve mahkeme'erdeki iş hacmin in akarak devam etmesinin, adalet hizmetlerinde aksamalara 
sebebiyet verdiği ve bunun adaletin geç tecellisi yan ir da, vatandaşların da haklı yakınmalarına yol açtığı 
bilinen bir gerçek bulunmaktadır. Bu önemli soruna çözüm sağlamak amacıyla, muhtelif dönemlerde birta
kım yasal tedbirler alınmış ve son olarak 15 . 3 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1696 sayılı Kanunla Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı. maddeleri değiştnlmiş, mezkûr kanuna bazı maddeler de eklenmiştir. 
Ayrıca, 7.6.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1711 sayılı İCanunla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
bazı maddeleri değiştirilmiş bulunmaktadır. Ancak, alınan bu yasal tedbirlere rağmen mevcut tıkanıklık izale 
edilememiş, yeni bazı düzenlemelere gidilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu hususlar 1977 - 1978 adalet vılının açılış töreninde Yargıtayın Sayın Başkam tarafından yapılan konuş
mada da dile getirilmiş; yüksek mahkemenin, çoğalan işler sebebiyle asli görevini yerine getiremez hale 
geldiği ifade olunarak, çıkış yolu olarak üst mahkeme l'erin kurulması zaruretine işaret edilip, ayrıca ü-.r mah
kemeler kuruluncaya kadar süratin sağlanması ve Yargıtayın yükünün hafifletilmesi için sulh hukuk ve sulh 
ceza mahkemelerimden verilen kararların asliye ve ağır ceza mahkemelerinde incelenerek kesin karara bağlan
ması, sulh ve asliye ceza mahkemelerinden verilen, para cezası ile ilgili hükümlerin kesinlliğinin kabulü ve 
•kesin, kararların değer ölçülerinin, çoğaltılması şeklinde bazı çözümler önerilmiş bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak, üst mahkemelerin kurulması yolunda çalışmalar sürdürülmekle beraber, geniş kap
samlı olan bu çözümün gerçekleşmesine kadar, bir yandan Yüksek Yargıtayın. hukuk ve içtihat yaratmak, 
yurtta kanunların uygulanmasında birliği sağlamak şeklindeki asli görevini tam olarak ifa edebilmesine im
kân hazırlamak, diğer yandan genel m ah kemeler deki işlerin de biran önce sonuçlanması ve böylece adale
tin sürat ve isabetle tecellisi için Ceza ve Hukuk Usulü kanunlarında yapılacak yekdiğerine mütenazır deği
şikliklerle sorunun büyük ölçüde halledilebileceği düşünülmüş ve bu değiş'kliğe tevessül edil
miştir. Ayrıca, aşağıda açıklandığı üzere; Ceza Mı hakemeleri Usulü Kanunu. Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanun, Türk Ceza Kanunu, 5435 sayılı Kanun ve 1.918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair kanunlarda 
günün ivedi ve gereksinmelerine cevap verecek değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun tekniği yönünden genellikle, her tasarının ayrı olarak hazırlanıp sunulması gerekmekte ise de; ta
sarıların birbiri ile irtibatlı ve birbirini tamamlar nitelikte bulunması sebepleri ile tekrar ve tedahüllere ma-
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hal bıralkılırıamıası, taşanların aynı anda kanunlaşarak uyumsuzluğa meydan verilmemesi düşünceleriyle ayrı 
kanunların, bir bütün halinde ve tek tasarı olarak hazır lamması uygun görülmüştür. Aksi talkdîtfde, biirfoM 
ile doğrudan doğruya ilgili tasarılardan birisinin kanın laşmaması hallimde, uygulamada haledilimesi mıümkün 
olmayan zorluklarla karşılaşmaya mahal verilmiş 'bulunacaktır. 

Tasarıda, Ceza ve Usul Hukukunun genel ilkeleri aynen muhafaza edilmekle beraber, uygulamada tolay-
hik ve çabukluk sağlayacak, gerek bu ilkelerle gerçi diğer kanunlarla çekişmeyecek bir düzenleme öngö
rülmüştür. 

Madde gerekçelerinde etraflıca izah olunacağı üzere, tasarı ile getirülen hükümler şu şeM'de özetlenebilir. 
Ezcümle: 
Ceza M uh ak em .el eri Usulü Kanunun; Î16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, Anayasa Mahkemesinin bu ko

nudaki iptal karan cîa dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, 118 nci maddesinle eklenen fıkra ve 119 ncu 
maddesiİne eklenen hükümle kefaletle salıverilen tutuklunun, ımütealkıip soruşturmalarda bulunmasını sağlaya
cak şekilde, kefalet parasının tayin ve takdir edilmesi ve Türikliye'de oturmayanlar için bu miktarın döviz 
oîaralk ödenebilmesi olanağı kabul olunmuş, 226 ncı maddesiİne eklenen fıikra ile de, hastalık ve disiplin 
önlemi nedeniyle muhakemenin yapıl'd.'ğı yargı çevresi dışında bir hastane veya tutukevine nakledilenler hak-
larındaM duruşmaların bu nedenlerle aksamama >ı öngörülmüştür.' 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesinde yapılan değişiklikle; sulh ceza mahkemelerin
den verilen bir kısım hükümlerin ve icra te kik merciinden, verilen ceza hükümlerinin, kesin olarak hükme 
bağlanması kabul edilmiş, böylece Yargıtay işinin bir ölçüde hafifletilmesi amacı güdülmüş tür. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun; 310 ncu maddesinde yapılan değişiklikle, temyiz şartı olan de
po parası miktarı artırılmış, 421 nci maddesinde yapılan değişiklikle, ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
bir kısım davalar, asliye ceza mah'keıne^nin görevine dahil edilmiş ve bununla, tasarı sebebiyle 'kendilerin'e 
munzam görev verilen ağır ceza mahkemelerinin işletenin hafifletilmesii: 825 sayılı Ceza Kanununun Mevikii 
Meriyete Vazına Müteallik Kanunun 29 ncu maddesine i696 sayılı Kanunla eklenen fıkrada yapılan deği
şiklikle de, münhasıran para cezasını gerektiren suçlara ait davalara sulh ceza mahkemesinde bakılacağı 
hükmü getirilerek asliye ceza mahkemelerinin işlerirrn hafifletilmesi düşünülmüş ve bu Kanuna dklenen ek 
madde 10 ile de, 1696 sayılı Kanunla getirilen ek 5 nci madde hükmünden bir adım daha ileri gidilerek, ka
bahat fiillerinin tamamında, mahkemede önödeme sis::;mi getirilmiş, bununla mahkemelerin yükünün hafif
letilmesi ve kabahat fiillerinde Ceza Hukukunda modern görüşlere yaklaşma gayesi güdülmüştür. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinde yapılan değişiklikle, taşınır, mal ve alacak 
davalarında kesin hüküm değeri artırılmış ve aynı Kanunun 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle 
de, hukuk mahkemelerinden verilen ilamların kesinleşmesinin ne suretle tespit olunacağı belirtilmiştir. 

647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci, 5 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkralarında yapılan 
değişikliklerle, paranın iştira gücü gözönünde tutularak, beher günün karşılığı para cezaları artırılmış ve bunun
la cezaların etkinliğinin korunması düşünülmüştür. 

647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, suç tarihinden önce, para ce
zası veya tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmemiş olanların 10 güne kadar 
(on gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalarının paraya veya bir tedbire çevrilmesi zorunluğu getirilmiştir, 10 
günlük mahkûmiyet hükmünün infazında zamanın kısalığı sebebiyle cezaevlerimizde suçlunun ıslahı yönün
den yararlı ve yeterli çalışma yapılamayacağı aşikârdır. 1976 yılının Mart ve Nisan aylarında cezaevlerine 
giren hükümlülerin % 54,11'inin, 15 güne kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm oldukları istatistik bil
gilerinden anlaşılmaktadır. Getirilen bu hükümle özellikle suçlunun cezaevine girmeden topluma yeniden ka
zandırılmasının sağlanması, infazla 647 sayılı Kanunun maksadına uygun bir gelişmenin gerçekleştirilmesi ve 
cezaevlerinin bu şekilde fonksiyonlarını daha iyi yapma olanaklarının temini için mezkûr değişiklik gerekli 
görülmüştür. 

647 sayılı Kanunun 18 nci maddesine eklenen fıkra ile Türk Ceza Kanununun 404/2 nci maddesine mu
halefetten hüküm giymiş yabancı uyrukluların cezalarının infazında doğan problemleri çözümleme bakımın
dan, hâkimin takdirine bağlı olmak üzere yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
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Paranın iştira gücü gözönünde tutularak, cezaların etkinliğini korumak, ve para cezaları ile hürriyeti bağ
layıcı cezalar arasında dengeyi sağlamak amacı ile Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde deği
şiklik yapılarak para cezalarının asgari ve azami hadleri yükseltilmiştir. 

Aynı düşüncelerle, adli tevbihi düzenleyen Türk Ceza Kanununun 26 ncı maddesindeki para cezası mik
tarı yükseltilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinde yapılan değişiklikle «bir liranın küsuru hesaba katılmaz.» hük
mü getirilmiş, bununla tahsilat ve infazda kolaylık, ayrıca bütçe kanunları başta olmak üzere mali mevzuat 
ile uyum sağlanması amacı güdülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 526 ncı maddelerinde öngörülen ceza yatırımları, kamu görevinin ye
rine getirilmesinde ve yetkili makamların yasa ve tüzük hükümlerine aykırı olmayan emirlerine uyulmasında 
etkinliğin sağlanması ve bu konudaki kanuna muhalefet hallerinin müessir bir şekilde cezalandırılması ama
cıyla, günün gereksinmelerine cevap verecek şekilde artırılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinde yapılan değişiklikle, bu maddeye muhalefetten açılan davalara 
Asliye Ceza Mahkemesinde bakılması imkânı sağlanmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi, doğan zaruretler sebebiyle, yeni baştan düzenlenerek yolları, cad
deleri kaplayan ve kirleten resim, işaret, yazı ve sîogan'ara karşı etkin bir müeyyide getirilmesi amaçlanmıştır* 

5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle paranın iştira gücü gözönünde tutularak ceza
ların etkinliğinin korunması ve cezalar arasında denge ve uyum sağlanması amacı güdülmüştür. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun; 25 nci maddesinde yapılan değişiklikle suç un
surları yönünden madde metninde birlik sağlanmış ve para cezasının tayinine esas olan değerin artırıldığı dik
kate alınarak, para cezasının aşağı haddi ile 2 nci fıkrada hükmedilecek hürriyeti bağlayıcı cezaya beher gün 
karşılığı tekabül edecek para cezası miktarı yükseltilmiş, kaçırılan eşya ve maddenin sif değerine göre cezadan 
indirme yapılmasını öngören son fıkra, bu konuda 33 ncü maddede yeni düzenleme yapıldığı cihetle, bu mad
deden çıkarılmış, 27 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 25 nci maddede yapılan değişiklikle uyum sağlayacak biçim
de değiştirilmiş, 33 ncü maddesine eklenen fıkra ile, gümrük ve inhisar kaçağı maddelerin, bu kanun hükmü 
dairesinde tespit edilecek değerleri esas alınarak cezadan indirme yapılması kabul olunmuş ve 58 nci mad
desinin 2 nci fıkrası kaldırılarak, Türk Ceza Kanununun 89, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
6 ncı maddesinde kabul edilen esaslar dairesinde, kaçakçılık suçlarını işleyenlerin cezalarının ertelenebilme-
si sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 116 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, Anayasa Mah
kemesinin 15 . 6 . 1967 gün ve esas 1966/34, 1967/18 sayın kararıyla; demire vurma gibi insan sağlığı için 
zararlı olabilecek tedbirin ne suretle uygulanacağı da belli edilmediği cihetle evvelce iptal olunmuştu. Bu de
fa, getirilen hükümle, bu fıkrada belli edilen ve tutuk'unıın kendisi ve sağlığı için olduğu kadar, öteki tutuk
luların güvenliği açısından da cezaevinde ciddi bir tehlike yaratması halinde, kendisine eza ve sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde ve demire vurma gibi tedbirler dışında, bedeni hareketlerinin kısıtlanmasına olanak sağ
lanması öngörülmektedir. Pek tabiidir ki, maddede açıkça ifade edildiği üzere, hâkim kararıyla uygulanacak 
bu tedbirler, hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi hakkındaki Avrupa Konseyince de kabul edilen minimum 
kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir. 

Madde 2. — «Kefaletin nevileri» başlıklı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine ekle
nen fıkra ile, kefaletin para olarak takdir edilmesi halinde, bunun miktarını tayin etme durumunda olan 
hâkime tanınan takdir yetkisi genişletilmekte ve suçun niteliği, sanığın kişisel durumu yanında, yapılacak mü
teakip işlemlere sanığın uyup uymayacağı hususları da gözönünde bulundurulmak suretiyle, gerektiğinde bu 
miktarın, suça uyan maddede öngörülen hürriyeti bağ'ayıcı cezaya. 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
1 nci bendinde yazılı hadler üzerinden tekabül eden miktar ve varsa para cezasının da eklenmesiyle tespit 
olunabileceği kabul edilmektedir. 
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Madde 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 119 ncu maddesine eklenen hüküm, Türkiye'de otur
mayan tutukluların hâkim tarafından kefaletle salıverilmesi halinde, ödenecek miktarın o tarihteki resmi kur 
üzerinden yabancı devlet parasıyla tayin ve takdir olımabilmesine olanak sağlamaktadır. Gerek bu madde ve 
gerekse bundan önceki maddede yapılan değişiklik, ceza kovuşturmalarının aksamadan ve süratle sonuçlan
dırılmasını öngörmektedir. 

Madde 4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı maddesine eklenen fıkra ile, hastalık veya di
siplin nedeniyle, muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane veya tutukevine nakledilmiş olan 
ve sorgusu yapılmış bulunan tutuklunun, duruşmanın esaslı muamelelerinden olan keşif ve muayene icrası, 
tanık ve bilirkişi dinlenmesi veya belge ibrazı gibi konu'ar dışında, bizzat hazır bulundurulmasına gerek görül
meyen hallerde, celbolunmamasına karar verilebileceği öngörülmektedir. Bilindiği gibi, 1696 sayılı Kanunla Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 226 ncı maddesinde yapılmış bulunan değişiklikle, ağır cezalı işlerin 
duruşmasında da sanık veya vekaletnamesinde açıklık bulunan halde, vekilinin isteği üzerine mahkemece sa
nığın duruşmadan vareste tutulabilmesi olanağı kabul edilmiş ve bu değişiklikle uyumlu olarak da, davanın 
görüldüğü yargı çevresi dışında bir başka suçtan tutuklu veya cezası infaz edilmekte olan sanığın, duruşma
dan vareste tutulmasını talep etmese bile, sorgusunun bulunduğu yerdeki mahkemede yapılabilmesi öngörül
müş ve 227 nci maddede yapılan değişiklikle de sanığın hazır bulunmadığı bütün duruşmalara müdafi gönder
me yetkisi tanınmış bulunmaktadır. 

Bu defa aynı istikamette getirilen hüküm; Usul Hukukumuzun anailkelerinden bulunan müdafaanın her 
yönü ile sağlanması, cezaların şahsileştirilmesi ve hakikatin meydana çıkarılması gibi sanığın duruşmada bu
lunmasını gerektiren nedenlere uygun olmak kaydıyla, hastalık veya disiplin sebebiyle başka yer cezaevinde 
veya hastanede bulunanların gereksiz yere duruşmaya celbedilmeleri suretiyle masraf yapılmasının önlenmesi 
yanında bu hükümden kötü niyetle yararlanıp, firar etmek isteyenlerin eylemlerinin engellenmesi ve çeşitli 
nedenlerle sanığın getirilememesi karşısında da, duruşmaların uzamasının önlenmesi amacına yönelik bulun
maktadır. 

Madde 5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun üçüncü faslında yer alan kanun yolu, temyize mü
teallik bulunmakta iken, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Sulh 
Ceza Mahkemelerinin verilen hükümlerden bir kısmı ile İcra Tetkik Merciinden verilen ceza davalarına iliş
kin hükümlerin tetkikinin Ağır Ceza mahkemelerince incelenerek sonuçlandırılması öngörülmüş ve bu iti
barla sözü edilen kanunun üçüncü faslının başlığı «Temyiz ve Hükmün İncelenmesi» şeklinde değiştiM'lmiştiir. 

Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan ve prensip mahkemesi bulu
nan Yüksek Yargıtayın, içtihat yaratmak görevini büyük müşkülatla yerine getirmekte olduğu ve bu sebep
ledir ki, genel gerekçe kısmında açıklandığı üzere; diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Yargıtaya kadar gidebile
cek işlerin sınırlandırılması ve üst mahkemeler kuruluncaya kadar bu yolda bir çözüm sağlanması uygun gö
mülmüştür. 

Bu maddede yapılan değişiklik ile; Sulh Ceza mahkemelerinden verilen beraata, davanın reddine veya 
düşmesine veya muhakemenin durmasına dair olan hükümlerle, îcra Tetkik Merciinden verilen ceza davasına 
ilişkin hükümler ve Sulh Ceza Mahkemesinden verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ve bunlarla bir
likte veya müş'takilen hükmolunan para cezaları, fer'i ve mütemmim cezalar, emniyet tedbirleri ve müsade
reye ilişkin hükümlerin temyiz edilemeyeceği ve bunlara karşı inceleme isteğinde bulunacağı ve incelemenin, 
hükmü veren mahkemenin kazası dairesinde bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesince yapılacağı ve inceleme iste
ği ile, bu isteik üzerine yapılacak tetkikaitın, temyize ilişkin hükümlere tabi olacağı ve temyize ve incelemeye 
ta:bi hükümlerin birlikte verildiği ahvalde, tetkik merciinin Yargıtay bulunduğu ve mahkemenin, eski kara
rında ısrarı halinde evrakın Yargıtayca kesin surette karara bağlanacağı derpiş olunmuştur. 

Usulün 253 ncü maddesine tevfikan; sanığın beraatına veya mahkûmiyetine, davanın reddine veya düş
mesine ve muhakemenin durmasına dair kararlar hüküm mahiyetinde olup, Ağır Ceza Mahkemesince tet
kik edilecek kararların, yukarıda işaret olunan nitelikteki kararlan kapsaması gerektiğine tasanda özellikle 
yer verilmiştir. 
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Ayrıca, bu tasarı ile para cezalarının günün koşullarına uyacak şekilde artırılması da gözönünde tutula
rak 305 nci maddede temyiz olunamayacağı belirtilen hükümlerde değişiklik yapılmış ve bin liraya kadar ha
fif para cezasına ait hükümlerle, yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen para cezasını müstelzim suçlardan do
layı verilen beraat hükümlerinin temyiz olunamayacağı kabul olunmuştur. 

Diğer taraftan yazılı emirle bozmaya ilişkin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 ncü maddesi 
hükmü, genel ilke istikametinde tasarıda olduğu gibi muhafaza edilmiş ve böylece Yüksek Yargıtayca tet
kik edilmeksizin kesinleşen tüm kararlar için temyiz incelemesi icrası imkân dahilinde bırakılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
temyiz şartlarından olan depo parası on liradan yüz likaya çıkarılmaktadır. Değişikliğin, günün koşullarına 
uygun olacağı ve önemli bir akçalı yükümlülük de getirmeyeceği düşünülmüştür. 

Madde 7. — Maddenin değiştirilmesinden önce; Ceza Muhakemeleri; Usulü Kanununa göre, ağır ceza 
işlerinden maksat ölüm ve ağır hapis ve beş seneden fazla hapis cezalarını müstelzim cürümlere müteallük 
davalar iken, yapılan değişiklikle ağır ceza mahkemelerinin, on seneden fazla hapis cezasını gerektiren fiillerle 
ilgili davalara bakacağı hükmü getirilmiştir. 

Ezcümle; Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerinde işaret olunan, tedbirsizlikle ölüme ve ya
ralanmaya sebebiyet fiillerinin, mahiyeti itibarıyla aralırmda, bir farklılık mevcut olmadığı halde mücerret 
suçun istilzam eylediği ceza miktarı bakımından, bu suçlarla ilgili davaların Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mah
kemelerinde görülmesi yerine, bu davaların Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmesinin ve keza Türk Ceza Ka
nununun 493 ncü maddesine temas eden mevsuf hırsızhk fiillerine müteallik davaların da aynı sebeple, fiille
rin mahiyetü itibarıyla Asliye Ceza Mahkemesinde intaç edilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmış ve bu 
tanzim tarzı ile 1976 yılı istatistiklerine göre yedi bin civarında olan söz konusu fiillere ilişkin davaların, As
liye Ceza Mahkemelerinin görevine dahil edilmesi suretiyle de, Ağır Ceza Mahkemelerinin iş yükünün bir öl
çüde hafifletilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci mad
de ile, tatbikatta başarılı sonuç veren «önödeme» konusunda yeni bir mesafe daha alınması için Ceza Mu-* 
haikemeleri Usulü Kanununa bu defa eklenen 10 ncu madde ile «önödeme usulü» yeniden ve daha geniş bir 
bişümde düzenlenmiştir. 

Kabahat fiilleri için; sanığın, suça temas eden kanun maddesinde hürriyeti bağlayıcı cezanın öngörül
düğü ahvalde, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen para cezasının asgari haddi 
üzerinden ve hürriyeti bağlayıcı cezanın aşağı haddine tekabül eden miktarını, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için, yukarıda 
işaret olunduğu üzere tespit olunacak miktar ile, para cezasının aşağı haddini, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce muhakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi halinde mahkemece sanığın kişiliği ve suçun istenmesindeki özellikler nazarı itibara alınarak bu ta
lebin kabulünü müteakip on gün içinde merciine ödenmesi halinde davanın ortadan kaldırılmasına hüfcmolu-
nacağı esası getirilmiştir. 

Kabahat niteliğindeki suçu tespit eden maddede ayrıca meslek ve sanatın icrasının tatili cezasının bulun
masının, bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, ceza kararnamesine itiraz üzerine, 
duruşma icrası gereken hallerde de, bu hükmün uygulanması icabedeceği tasarıda belirtilmiştir. 

Tasarı; yukarıda işaret edildiği üzere ek 5 nci maddedeki uygulamanın genişletilmiş bir şekilde devamı ma
hiyetinde olup, hususiyle mahkemelerin işini önemli ölçüde azaltma maksadına matuf bulunmaktadır. 

Maddemin uygulamaya girmesiyle, nitelikleri yönün len diğer fiillere nazaran daha az vahim olan kabahat 
fiillerinde, hem yargılamanın ve dolayısıyla mahkeme işlerinin çabuklaştırılması yanında, sanığın da bir mah
kûmiyet hükmü ile karşı karşıya kalması önlenebilecek, ayrıca devamı gereken yargılamadan önce, sanığın ön--
ödemede bulunması da, mağdur yönünden değer yargısını olumlu yönde etkileyecek, binnetice tarafları daha 
tatmin ediüi bir sonuç verecektir. 

Bu uygulama, madde metninde açıkça belirtildiği veçhile müsadereye, emval istirdadına engel olmayaca
ğı gibi, şahsi hakka ilişkin konularda da mağdurun hakkını talep etmesine de mani teşkil etmeyecektir. 
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Madde 9. — Bu madde ile Hukuk Usulü Muhakeme'sili Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yapılmak istenen değişiklik, sadece, temyiz edilebilecek hükümlerin değer sınırı olarak belirlenmiş (2 000) lira
nın (3 000) liraya çıkartılmasından ibarettir. Bu hüküm 7 Haziran 1973 tarihinde yürürlüğe giren ve Usul Ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 1711 sayılı Kanun îa getirilmiş bulunmaktadır. Ancak o günden bu yana 
paranın satın alma gücündeki değişiklik bir yandan, artan iş hacminin Yargıtaya yansıyan yükü diğer yandan 
konunun yeniden ele alınmasını gerektirmiş ve kesin olarak verilecek hükümlerin miktar ve değer sınırını 
2 000 liradan 3 000 liraya çıkarmak suretiyle bu sorunun bir ölçüde hafifletilmesi gereği duyulmuştur. 

Madde 10. — Bu madde gereğince Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 443 ncü maddesine eklenen 
fıkra ile, uygulamada uzun süredir anlaşmazlık konum olmuş bir sorunun çözümlenmesi amaçlanmıştır. Ha
len yürürlükte bulunan usul hükümlerine göre bir hükmün kesinleştiğine ilişkin yazının hangi görevli tarafından 
imzalanıp onanacağı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır, 

Bugün uygulamada, bazı mahkemeler, kesinleşme şerhini bizzat hâkim tarafından imzalanmak suretiyle 
gerçekleştirdiği halde, bazı yerlerde başkâtibin imzasıyla yetinilmektedir. İlamların infazı bakımından çok 
önemli bir etken olan kesinleşme yazısının, bütün yasal koşulları denetlemek suretiyle hâkim tarafından imza
lanması, işin önem derecesine uygun bir işlem sayılma ı gerekir. Nitekim, nüfus ve tapu işlemlerinde çoğu kez 
bazı duraksamalara ve diğer mevzuatta yer alan hüküm'er karşısında, başkâtibin onay yazısının ye t e r l i ğ in in 
ileri sürülmesine sebep olmakta; bu yönden ilgililer bir akım güçlüklerle karşılaşmaktadırlar, 

Öte yandan ceza hükümlerinin kesinleşme yazısının hâkim tarafından onaylanacağına ilişkin Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 396 ncı maddesi hükmü de dikkate alınarak, bir yandan uygulama ve düzenle
mede birlik sağlanması, öte yandan işin önemine ve gereğine uygun bir sonuca varılması açısından böyle bir 
hükme ihtüyaç duyulmuş bulunmaktadır. 

Madde 11. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesiyle kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezalar yerine, mahkeme suçlunun kişiliğine, suçun istenmesindeki suret ve şekil özelliklerine, du
ruşmada tahassül eden kanaate göre, bu maddenin 1 nci fıkrasının 1 ndi bendinde yer alan para cezasının 
uygulanmasına karar verilebilecektir. 

Bu miktar; evvelce kabahatlerde beher gün karşılığı 10 ila 20 lira hafif ve cürümlerde 20 ila 40 lira hesa
bıyla ağır para cezası iken, getirilen hükümle paranın günümüzdeki değeri nazara alınarak ve cezamn etkin
liği de düşünülmek suretiyle artırılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile de; suç tarihinden önce, para cezası veya tedbire çevrilmiş 
olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmeniş olanların on güne kadar (on gün dahil) hürriyeti 
bağlayıcı cezaya mahkûm edildikleri ahvalde işbu cefaların, maddenin birinci bendinde yazılı ceza veya 
tedbirlerden birine çevrilmesi uygun görülmüştür. 

Zira, çok kısa süreli sayılabilecek hürriyeti bağla/ıcı cezaların aynen infazının, süre itibariyle hükümlü
nün ıslahı gayesine hizmet edemeyeceği ve bu itibarla sözü edilen hükümlüler hakkında verilen on günlük mah
kûmiyet hükmünün, zamanın kısalığı sebebiyle, suçlu ıun cezaevinde ıslahı yönünden yararlı ve yeterli bir 
çalışma yapılamayacağı cihetle, getirilen bu hükümle hürriyeti bağlayıcı cezanın, para cezasına veya mad
dede yazılı tedbirlerden birine çevrilmesinin muvafık olacağı düşünülmüştür. Bu şekilde suçlunun cezaevi
ne girmeden topluma yeniden kazandırılmasının sağlan naşı ve infazda 647 sayılı Kanunun maksadına uygun 
bir gelişmenin gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 12. — Bu madde ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 nci maddesinin altıncı 
fıkrasında değişiklik yapılarak, hükümlünün, tebliğ olu'ian ödeme emri üzerine; para cezasını ödememesi 
halinde Cumhuriyet Savcısının kararı ile bir gün 30 İ ra sayılmak suretiyle hapsedileceği ve 30 liradan aşağı 
hükmolunan para cezalarının bir gün hapse çevrileceği ve hükümlünün mahpus kaldığı her gün için 30 lira 
indirildikten sonra geri kalan parayı ödemesi halinde, hapisten çıkarılacağı öngörülmüştür. 

Maddenin tadilden önceki şekline nazaran; para cefalarının infazında bir gün 10 lira sayılmak suretiyle 
muamele ifa edilmekte iken, 647 sayıh Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişikliğe uygun tarzda ve 
muadeleti sağlamak maksadıyla tasarı ile bu şekilde bir düzenleme getirilmiştir. 

Madde 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 18 nci maddesine eklenen bu fıkra ile; uyuş
turucu maddeleri mücerret kullanmak ve bu maksatla yanında bulundurmaktan dolayı haklarında Türk Ce-
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za Kanununun 404/2 nci maddesi hükmü uygulanan yabancı uyrukluların, mahkûm edildikleri hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile, emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarının infaz edilmemesine mahke
mece karar verilebileceği hükmü getirilmiştir. 

Ancak, hükümlü hakkında bu uygulamanın yapılabilmesi için, hükmedilen para cezası ile mahkeme mas
raflarını tamamen ödemiş olması ve cezanın memleketimizde infazında, hükümlünün kişiliği ve toplumun 
şartları bakımından bir yarar görülmediğine mahkemece karar verilmiş olması gerekli görülmüştür. 

Sözü edilen kararın tefhim veya tebliğini takip eden, bir hafta zarfında hükümlünün yurdu kendiliğinden 
terk etmemesi veya terk ettiği tarihten itibaren, beş yıl içinde tekrar yurda girmesi halinde infaz olunmayan 
cezanın, aynen yerine getirileceği öngörülmüştür. 

Tasarı ile, yabancı uyruklu hükümlüler hakkında bahis konusu kararın verilebilmesi, doğrudan doğruya 
mahkemenin takdir yetkisine bırakılmıştır. Mahkemelerin, mahkûmiyet hükmünün infazında toplum şartlan 
ve hükümlünün kişiliği bakımından yarar bulunup bulunmadığını mutlak surette takdir yetkisine sahip ol
duğu ve bu yoldaki uygulamanın, 647 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarını tamam
layan bir mahiyet taşıdığı ve hükümlerin infazında bir farklılık ve ayrıcalık suretinde kabul ve telakkisinin 
mümkün olmadığı düşünülmüştür. Nitekim, halen Danimarka, isveç gibi Avrupa Ülkelerinde kendi kişisel 
ihtiyacı için az miktarda uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı yabancılar hakkında hiçbir takibat ya
pılmamakta ve bunların derhal yurt dışına çıkarılmaları yoluna gidilmektedir. 

Pek tabiidir ki; mahkeme bu konudaki kararım ittihaz etmeden önce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nun 31 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısının mütalaasını alacaktır. 

Madde 14. — Bu maddede yapılan değişiklik ile Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesindeki ağır para 
cezasının asgari haddi 600 lira, azami haddi 100 0C0 lira olarak tespit edilmektedir. 

Paranın iştira gücünün bugünkü durumu ve cezanın etkinliği bakımından yapılan değişikliğin lüzumlu ve 
zaruri bulunduğu düşünülmüş ve ayrıca 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinni tadili sebebiyle, çeşitli ceza 
hükümlerini havi kanunlar arasında ahengin temininin muvafık olacağı mütalaa edilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesinde yazılı bulunan hafif para cezası
nın asgari haddi 300 lira, azami haddi 10 000 lira olarak tespit edilmektedir. Para değerinde vukubulan de
ğişiklik karşısında cezanın etkinliğinin sağlanması amacı ile bu değişiklik uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Adli tevbih yapılabilmesinin şartlan arasında bulunan, Kanunda yazılı para cezası mikta
rının, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde bu tasarı ile yapılan değişikliğe muvazi surette ar
tırılması gerektiği düşünülmüştür. Bu şekilde madde hükmü dairesinde adli tevbih yapılmasına karar verilebil
mesi için, Kanunda yazılı cezanın yukarı haddinin bir ay hapis veya hafif hapis, yahut bin lira ağır veya ha
fif para cezasını geçmemesi gerektiği hükmü getirilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde ile, Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişik
likle; para cezalarında bir liranın küsurunun hesaba katılmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Değişiklik ile para cezalarının infazında kolaylığın sağlanması ve ayrıca bütçe kanunları başta olmak üze
re mali mevzuat ile ahengin temin ve tesisi düşünülmüştür. 

Madde 18. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde belli edilen ceza miktarları gü
nün gereksinmelerine cevap verecek şekilde artırılmış bulunmaktadır. Nitelikleri Anayasamızda belirtilen Hu
kuk Devleti olmanın bir gereği olarak, Anayasa ve yasalarımızın Devletin fonksiyonlarının yerine getirilme
sinde öncelikle kamu kesiminde memuriyet görevi alanların gereken titizliği göstererek görevlerinin ifası sıra
sında ihmal ve gecikme göstermemeleri kuşkusuz bulunmakta ve yapılan değişiklik bu amaca yönelik olarak 
düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Bundan önceki maddede arz ve ifade olunan gerekçeyle memuriyet görevinin kötüye kul
lanılması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 240 net maddesinde öngörülen ceza miktarları da artırılmıştır. 

Madde 20. — Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinde yazılı cezanın nevi evvelce ağır hapis iken, 
yapılan değişiklik ile hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına dokunulmaksızın bu suçun cezası üç seneden se
kiz seneye kadar hapis olarak tespit olunmaktadır. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 911) 



— 0 _ 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesine muvazi surette yapılan bu değişiklik karşısın
da; mahiyetleri itibarıyla, aralarında farklılık bulunmayan hırsızlık suçlarına müteallik davaların Asliye Ce
za Mahkemesinin görevine ithal edilmesinin ve netice itibarıyla ağır ceza mahkemelerinin iş yükünün bir öl
çüde hafifletilmesinin mümkün ve muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Madde 21. — Bu madde ile yetkili makamlar tarafından adli işlemler yahut kamu güvenliği veya kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle yasalara ve tüzüklere aykırı olmayarak verilen emirleri 
dinlemeyenler veya bu yolda alınmış tedbire uymuyanlar ile maddede öngörülen yasaklama ve yükümlülük
lere aykırı hareket edenler haklarında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde öngörülen ceza miktarla
rı, günün gereksinmelerine uygun olacak şekilde artırılmıştır. 

Madde 22. — Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi; belediyelerce ilan yapıştırmaya tahsis edilmiş 
yerlerin maadasına mezuniyet haricinde ilan yapıştırılması halini müeyyide altına almış iken, bu defa yapılan 
değişiklik ile umuma mahsus veya umuma açık veya herkes tarafından görülebilecek mahallere veya amme 
hizmetine tahsis edilmiş işaret ve levhalara basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya yazılmış her türlü ya
zı veya resimleri veya bunları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerlerini asanlar veya her ne suretle 
olursa olsun bu yerleri boyayanlar veya resim yapanlar veya yazı yazanların veya bu fiilleri yaptıranların, 
fiili daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç aya kadar hafif hapis ce
zasıyla cezalandırılacakları öngörülmüştür. 

Son yıllarda, diğer ülkelerde olduğu gibi memleketimizde de çeşitli sebep ve maksatlarla umumi yollar, 
cadde ve sokaklar ile buralardaki işaret levhaları ve diğer yerlere yazılar yazıldığı, resimler yapıldığı veya 
asıldığı ve mahzurları herkesçe bilinen bu halin önlenebilmesi için sözü edilen maddenin değiştirilmesinin zo
runlu olacağı düşünülmüştür. 

Maddenin tadilen önceki şekline göre; belediye teşkilatı bulunan yerlere maksur olmak üzere, encümen-
lerce verilebilen cezanın bundan böyle Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından hükmolunacağı, öngörülen cezanın 
mahiyeti itibarıyla tabii bulunmaktadır. 

Madde 23. — Paranın bugünkü satın alma gücü nazarı itibara alınarak, gerek ceza kanununda, gerek hu
susi kanunlarda mevcut para cezalarının aşağı ve yukarı haddinin muayyen nispet dahilinde düşünülmüş ve 
bu sebeple 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Maddede yapılan değişiklikle; Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bu
lunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarına 
dokunulmamış olan para cezalarının elli misline, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalan otuz misline, 1.1.1940 tarihinden 
31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalarının yirmi misline, 1.1.1946 
tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalarının on misline, 
1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları beş 
misline ve 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zalarının üç misline çıkarılması ve bu suretle hükmedilecek para cezalarının, kabahatlerde üçyüz ve cürüm
lerde altıyüz liradan aşağı olamayacağı öngörülmüştür. 

Böylece artırmanın; para değerinin önemli ölçüde değiştiği devrelere göre tespiti suretiyle bir düzenleme
ye yer verilmiştir. 

Madde 24. — Özel kanunlarda rüyet mercii gösterilmemiş olan suçlara müteallik davaların. Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülmesi sebebiyle, nitelikleri bakımından Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından görülmesi ge
reken birtakım davaların, Asliye Mahkemelerinin iş yükünü artırdığı anlaşılmış ve bu duruma son vermek 
maksadıyla, özel kanunlarda yazılı kabahat fiillerine ait bütün davaların Sulh Mahkemelerinde görülmeleri 
için Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazına Müteallik Kanunun 29 ncu maddesine, 1696 sayılı Kanunun 
51 nci maddesiyle bir fıkra eklenmiştir. 

Bu defa aynı maksatla ve mahiyetleri nazarı itibara alınarak münhasıran para cezasını müstelzim fiille
re ait davaların da, Sulh Mahkemelerinde görülmesinin muvafık olacağı düşünülmüş ve tasan ile bu yolda bir 
düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 25. — Bu madde ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, 27 nci maddesin
de değişiklik yapılarak, birinci fıkrada inhisar maddeleri için tayin olunacak para cezasının, bu maddelerin 
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sif değeri ile birlikte, özel kanunlarında yazılı para cezası veya resim esas alınarak, hesaplanması öngörül
müş ve fıkra gereğince hükmolunacak para cezasının aşağı haddi günün koşullan dikkate alınarak 1 OCO li
raya çıkarılmış, para cezasının belli haddi aşması halinde bu miktarı aşan kısım için hafif hapis cezası uy
gulanmasını öngören ikinci fıkrada, hürriyeti bağlayıcı cezanın verilebilmesi için aşılması gereken para ceza
sı tutarı ile beher gün karşılığı para cezası miktarı, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde 
kabul edilen azami had esas alınarak artırılmış; ticari vesair amaçla yapılan kaçakçılık eylemleri için, öngö
rülen para cezasının sadece gümrük, vergi ve resimlerinden ibaret olacağına dair üçüncü fıkra, bu maddenin 
birinci fıkrasıyla uyum sağlayacak şekilde değiştirilmiş ve gümrük kaçağı eşya için gümrüklenmiş, inhisar 
maddeleri için de sif değer ile birlikte özel kanunlarında yazılı para cezası veya resim esas alınarak para ce
zasının tayini olanağı getirilmiş ve kaçırılan eşya ve maddenin sif değerine göre indirme yapılmasını öngö
ren son fıkra, bu konu ayrıca 33 ncü maddede düzenlendiği cihetle madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 26. — Bu madde ile, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun 27 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası değiştirilerek, 25 nci maddenin üçüncü fıkrasında olduğu gibi cezanın hesabında, gümrük 
kaçağı malın gümrüklenmiş değeri ve inhisar maddesi için de özel kanunlardaki para cezası veya resim 
ile sif kıymetin nazara alınması esası kabul edilmiş, ayrıca memnu eşya ve maddeler için bunların kıymet
lerinin beş misli yerine on misli ağır para cezası verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 27. — Bu madde ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun 33 ncü maddesine 
bir fıkra eklenerek, gümrük ve inhisar kaçağı maddelerin bu kanun hükümleri dairesinde tespit olunacak 
değerleri esas alınmak suretiyle, tayin olunacak cezadan Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesiyle uyum 
sağlayacak şekilde artırma ve eksiltme yapılması kabul edilmekte ve bu şekilde hükmolunacak cezanın adil 
ölçüler içerisinde tayin ve takdir olunması olanağı getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Bu madde ile Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanuna göre hükmedilecek 
cezaların tecil olunamayacağına dair anılan kanunun 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hüküm yürürlük
ten kaldırılmakta ve genel hükümler dairesinde Türk Ceza Kanununun 89 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hak
kında Kanunun 6 ncı maddesinde belli edilen esaslara uyulmak suretiyle kaçakçılık suçlarını işleyenlerin ce
zalarının da erteîenebilmesi imkânı kabul olunmuş bulunmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Sulh 
Ceza Mahkemelerinden verilen beraata, davanın reddine veya düşmesine veya muhakemenin durmasına dair 
olan hükümler ile, İcra Tetkik Merciinden verilen ceza davasına taalluk eden hükümler ve Sulh Ceza Mah
kemelerinden verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin hükümlerin temyiz olunamayacağı öngö
rülmüştür. Ancak, maddenin yürürlüğe girmesiyle herhangi bir yanlış tatbikata mahal bırakılmamak üzere 
geçici 1 nci madde hükmü sevk olunmuştur. Bu madde gereğince; Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ce
za Mahkemelerinden verilen hükümlerin temyiz merciinin Yargıtay bulunduğu derpiş olunmuştur. 

Böylece; Usulün 305 nci maddesine tevfikan yapılacak inceleme ve temyiz tetkikatının, bu kanun uyarın
ca hangi hükümlere sari olduğu tespit edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Tasarının 7 nci maddesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesi 
hükmü değiştirilmiş ve Ağır Ceza İşleri meyanına; on seneden fazla hapis cezasını müstelzim cürümlere mü
teallik davalar ithal edilmiş ve 20 nci madde ile de, Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesine mümas hır
sızlık fiilinin cezası ağır hapisten hapse tahvil edilmiş ve i5 nci madde gereğince, Ceza Kanununun Mevkii 
Meriyete Vazına dair Kanunun 29 ncu maddesinde yapılan değişiklikle, münhasıran para cezasını müstelzim 
fiillere ait davalara Sulh Ceza Mahkemelerince bakılacağı öngörülmüştür. 

Bu değişikliğin neticesi olarak, evvelce Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine dahil bulunan bir kısım da
vaların bundan böyle Asliye Ceza Mahkemelerince ve Asliye Ceza Mahkemelerinin görevine giren bazı işle
rin de Sulh Ceza Mahkemelerinde rüyeti gerektiği düşünülmüştür. 

Geçici 2 nci madde gereğince; yukarıda işaret olunan değişikliğin bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerine intikal etmiş bulunan kamu davalarına, görev yönünden tesir 
etmeyeceği derpiş olunmuştur. 
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Geçici Madde 3. — Ceza Hukukunun genel prensibi olarak daha önce mahkûm edilmiş bulunanların da 
leyhe olan bu hükümden yararlanmalarını temin bakımından geçici 3 ncü madde hükmü sevkedilmiştir. 

Bu madde gereğince; kanunun yürürlüğe girmesinden önce on güne kadar (on gün dahil) hürriyeti bağ
layıcı cezaya mahkûm edilenler hakkında, talebe bağlı olmaksızın hükmü veren mahkemece evrak üzerinde 
inceleme yapılarak, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklik hükmünün uygulan
ması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu suretle; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, on güne kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
edilenlerin cezalarının, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde işaret olunan ceza veya tedbirlerden birine çev
rilmesi sağlanmış olacaktır. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile kanunun 28 nci maddesi hükmü dairesinde, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun tecili önleyen 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı 
gözönünde tutulmak suretiyle, kanunun yürürlüğe girmesinden önce erteleme hükmünden istifade etmemiş 
bulunan hükümlülere, durumları Türk Ceza Kanununun 89 ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkında Kanu
nun 6 nci maddelerindeki koşullara uyduğu ölçüde, erteleme olanağından yararlanma durumlarının yeniden in
celenmesi sağlanmıştır. 

Tasarının 29 ve 30 ncu maddeleri yürürlük ve yürütme konularını düzenlemektedir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 1 . 2 , 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. (ÖZETİ 

114 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Baza 
Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin DeğiştMlmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 
Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi hakkında. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE :3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN H A V A L E EDİLDİ ĞLJKOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna : 10 gün 
2. — Gündeme 

29.3.1979 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 t 3 7 1979 

Esas No. : 1/615 
Karar No. : 64 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 Ocak 1979 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla 
kabul edilen, 1412 Sayıh Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde E ilenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 
647 Sayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayıh Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 Sayıh Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 29 Ocak 1979 tarih ve 1690 sayıh yazılarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 30 Ocak 1979 tarihinde Komisyonumuza gönde
rilen tasarı, Komisyonumuzun, 8, 10 Şubat 1979 ve 26 Mart 1979 tarihli toplantılarında Adalet Bakan
lığı Kanunlar Planlama ve Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu ve Başmüşavir Turhan Gü
ven hazır bulunduğu halde görüşülmüştür,; 

I - Günümüzün değişen koşulları karşısında ve uygulamada görülen aksaklıkları gidermek amacıyla 
hazırlanan ve yedi ayrı yasada değişikliği öngören tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuştur, 

Ancak, kanun yapma tekniği yönünden genellikle her kanundaki değişikliğin ayrı tasarı veya teklif 
olarak düzenlenmesi esastır. İncelemeye esas olan tasarının ise bu ilkeden ayrılarak bir bütün halinde tek 
tasarı olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca olumlu karşılanmamış, bundan sonra yapılması düşünülen 
değişikliklerde bu kurala uyulmasında gerekli özenin gösterilmesi istenmiştir. 

II - Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin maddelerine geçilmesini oybirliği ile kabul etmiştir. 
Komsyonumuzca; Millet Meclisi metninin başlığının mevcut tasarı metni ile uyum içinde olmadığı gö

rülmüş ve yapılan değişiklikler de gözönünde tutularak başlığın, «1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra Eklenmesi; 1086 Sayıh Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasımn Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştiril
mesi; 825 Sayılı Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 29 ncu Maddesinin ikinci 
ve Son Fıkrasının Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılması ile Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde dü
zenlenmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, aşağıda anılan nedenlerle, Millet Meclisi metninin 2, 5, 18, 21, 22, 23 ve 24 ncü 
maddeleri ile Geçici 2 nci, Geçici 3 ncü, Geçici 4 ncü maddelerini değiştirerek, Geçici 1 nci maddesini 
metinden çıkartarak ve diğer maddeleri ise olduğu gibi kabul ederek benimsemiştir. 

III - Komisyonumuzca değiştirilen maddelerin gerekçelerine gelince : 
1. Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 noi 

maddesine bir fıkra eklenmektedir. Eklenen bu fıkra ile kefaletin takdirinde sadece paramn gözönünde 
bulundurulduğu görülmüş, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesinde ise, kefaletin para 
dışında Devlet esham ve tahvilleri tevdii suretiyle olabileceği gibi mahkemece muteber sayılan kimselerin 
mali kefalet vermesi ile de olabileceğinin düzenlendiği gözönüne alınmış ve maddede bu yolda gerekli dü
zeltme yapılmıştır, 
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2. Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 ncü 
faslının başlığı ile bu fasılda yer alan 305 nci maddesi değiştirilmektedir, Bu değişiklikle sulh ceza mah
kemelerinden verilen bazı hükümler ile, îcra tetkik m ercilerinden verilen ceza hükümlerinin hükmü veren 
yargı çevreleri ağır ceza mahkemelerince incelenerek sonuçlandırılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuz; Üst Mahkemelerin Kurulmasına ev Görevlerine İlişkin Kanun Tasarısının hazırlandığı
nı, bu değişikliğin tasarının yasalaşmasını büyük ölçüde engelleyeceği ve bir çözüm yolu olmadığı görüşüne 
varmıştır. 

Bu arada, Komisyonumuzca, Anayasanın öngördüğü muhakemelerin bağımsızlığı ve eşitliği ilkesine ters 
düşecek biçimde 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 35 nci maddesinde öngörülen not verme işleminin de 
aynı madde içinde düzenlenmesinden uygulamada büyük sakıncaların doğacağı görüşüne varılmıştır. Diğer 
bir deyişle, ağır ceza mahkemelerinin incelediği dosyalara göre sulh ceza ve icra tetkik mercii hâkimlerine 
not vermesinin meslek içinde tesanüdü ve uyumu bozacağı kuşkusuzdur^ 

Bu nedenlerle, Komisyonumuzca anılan maddedeki incelemeye ilişkin hükümler çıkarılmış, ancak aynı 
madde ile düzenlenen temyiz olunamayan para cezalarına ilişkin hükümlerin günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenmesini öngören hükümleri, sadece dil yönünden sadeleştirilmiş ve madde bu değişiklikle kabul edil
miştir. 

3. Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesindeki 
ceza sürelerinde değişiklik yapılmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında yapılan bu değişiklikle öngörülen ceza altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Komisyonumuzca, hangi nedenle olursa olsun sadece 
memurun ihmali için öngörülen bu ceza ağır bulunmuştur. Bu cezayı alan memurun, yürürlükte bulunan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesi hükmüne göre memuriyetten çıkarılması söz konu
sudur. Oysa, maddenin 2 nci fıkrası hapis cezası yanında memuriyetten süreli veya temelli yoksun kalma 
cezasının verileceğini öngörmektedir. 1 nci fıkra ile 2 nci fıkra arasında uyum sağlanması bakımından, 
1 nci fıkradaki cezanın aşağı haddi akı aydan üç aya, 2 nci fıkradaki cezanın aşağı haddi bir yıldan altı aya 
indirilmiştir. 

4. Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrası değiştirilmektedir. 

Millet Meclisince yapılan düzenlemede «kamu güvenliği ve kamu düzeni)» deyimlerinin suçu oluşturma
da birlikte olmaları öngörüldüğünden bunun sanıklar lehine bir durum yaratacağı Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. Kaldı ki, yürürlükteki metinde de. «kamu güvenliği - kamu düzeni^» unsurları «veya» denilmek 
suretiyle ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Madde yeniden düzenlenirken «kamu güvenliği veya kamu düzeni,» denilmek suretiyle, bu unsurlardan 
sadece birinin bulunması halinde suçun cezalandırılması yoluna gidilmiştir. 

Komisyonumuz, ayrıca, hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezasının verilmesini öngören bölümü 
eylemin kabahat niteliğinde olması nedeniyle ağır bulmuş, hâkime takdir hakkı tanımak suretiyle hafif hapis 
veya hafif para cezasını vermesini sağlamıştır. Bu düzenlemeyi yaparken, hafif hapis cezasının asgari tuta
rının verilmesini sağlayacak değişikliği yaparak ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para cezasının 
verilmesini de sağlamıştır. 

Komisyonumuz, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 2 nci fıkrasını da yeniden düzenleme yoluna. 
gitmiş, bu düzenleme ile 2 nci fıkrada yer alan Devrim Kanunlarının; Anayasanın 153 ncü maddesi ışığında 
korunmasında gerekli titizliği sağlamak amacıyla verilecek hafif hapis ve hafif para cezasının birlikte veril
mesini öngörmüştür. 

5. Millet Meclisi metninin 22 nci maddesinde yer alan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 536 ncı madde
sinde yapılan değişiklik, Komisyonumuzca, tümü itibariyle olumlu bulunmuştur. 

a) Ancak, Komisyonumuzca, cezaların ağırlık oranına göre fıkra sıralamasında yer değişikliği yapılma
sında zorunluluk duyulmuş ve 3 ncü fıkranın 5 nci fıkra olarak, 4 ncü fıkranın 3 ncü fıkra olarak ve 5 nci 
fıkranın da 4 ncü fıkra olarak maddede yer alması kabul edilmiştir. Bu sıralamaya uygun olarak 6 ncı 
fıkra da yeniden düzenlenmiştir. 
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b) Komisyonumuzca maddenin 3 ncü fıkrası olarak kabul edilen 4 ncü fıkrada eylemlerin dernek veya 
benzeri kuruluşlar tarafından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu takdirde suçu işleyen veya suça 
bu suretle katılan dernek ve kuruluş mensuplarına verilecek cezanın iki katı olarak hükmedileceği esası geti
rilmiştir. Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasında verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis olarak 
düzenlenmiştir. 3 ncü fıkraya göre iki katı ceza verilmesinin söz konusu olduğu hallerde ceza miktarı iki 
yıldan dört yıla kadar hafif hapis olacaktır. Oysa, hafif hapis cezasının sürelerini saptayan Türk Ceza Ka
nununun 21 nci maddesine göre hafif hapis cezasının üst sınırı iki yılı açamamaktadır. Tütfk Ceza Kanununun 
genel ilke olarak saptadığı bu durumu gözönüne alan Komisyonumuz, 3 ncü fıkra olarak kabul ettiği metine, 
uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkları gidermek amacıyla, bu genel ilkeyi eklemeyi uygun görmüştür. 

c) Uygulamada ortaya çıkacak sakıncaları gidermek amacıyla, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Kanunu hükümlerinin saklı olduğuna dair bir dize, 536 nci maddenin son fıkrasına ek
lenmiş, bu arada, son fıkrada dil yönünden sadeleştirme yapılmıştır. 

6. Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesinde yer alan 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası, Komisyonumuzca daha önce kabul edilen Millet Meclisi metninin 14 ve 15 nci maddelerine uygun ola
rak yeniden düzenlenmiş, hükmedilecek para cezaları kabahatlerde beşyüz lira, cürümlerde bin lira olarak 
saptanmıştır. 

7. Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesinde yer alan 825 sayılı Yasanın 29 ncu maddesinin «saniyen» 
sözcüğü ile başlayan fıkrasının düzenlenmesinde ve maddenin yazılmasında, Komisyonumuzca yanlış anla
şılmaya meydan veren ve kanun yapma tekniğine uymayan hususların bulunduğu saptanmıştır. Bu nedenle 
madde; 825 sayılı Kanunun adı yazılarak ve yanlış anlamaya meydan verecek «kabahatleri» sözcüğünden 
sonraki (,)'ün kaldırılarak ve metinde fazla olduğu anlaşılan «yanlış» sözcüğünün çıkartılmasıyla kabul edilmiş
tir. 

8. Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi, Millet Meclisi metninin 5 nci maddesinde Komisyo
numuzca yapılan düzenlemeye uygun olarak metinden çıkarılmıştır. 

9. Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi, geçici 1 nci maddenin metinden çıkartılması nedeniyle 
geçici 1 nci madde olarak kabul edilmiş, bu arada madde metninde yer alan madde numaralarının M'İlet Mec
lisi metnindeki aynı maddelerle uyuşmadığı görülmüş, uyum sağlamak ve uygulamada meydana gelecek sa
kıncaları gidermek amacıyla madde Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

1Q. Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi, Komisyonumuzca geçici 2 nci madde olarak kabul edil
miş. söz konusu maddeye anılan kanunun adı eklenmiş ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek amacıyla mad
de yeniden düzenlenmiştir. 

11. Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi Komisyonumuzca, geçici 3 ncü madde olarak kabul 
edilmiş, bu arada, madde metninde yer alan madde numarasının Millet Meclisi metnindeki aynı maddeye 
uymadığı görülmüş, uyum sağlamak ve uygulamada meydana gelecek sakıncaları gidermek amacıyla madde, 
dil yönünden de sadeleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

IV. - Komisyonumuz; tasarının, biran önce yasalaşmasında yarar gördüğünden. Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da kararlaştırmıştır. 

V. - Komisyonumuz; 8 Şubat 1979 tarihinde başlayıp 10 Şubat 1979 tarihinde devam eden çalışmalarını 
26 Mart 1979 tarihinde bitirmiş ve kararlarını, her toplantıda toplanma yeter sayısının ve her kararda da ka
rar yeter sayısının gerçekleştirilmesi suretiyle almıştır. 

İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokat Manisa Samsun 

Zihni Beti! M. Fahri Dayı Şaban Demirdağ 
Toplantılarda bulunamadı. 
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Bursa 
Şeref Kayalar 

10 Mart 1979 tarihli toplantılara 
katıldı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantılarda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

26 Mart 1979 tarihli toplantının 
birinci oturumuna katıldı. 

İstanbul 
Ali Oğuz 

8 Şubat 1979 ve 26 Mart 1979 tarihli 
toplantılara katıldı ve bu toplantıdan 
mazereti nedeniyle ayrıldığı için son 
maddelerin oylamasında bulunamadı 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantılarda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtakıhç 
Toplantıya katıldı 

.14 ncü madde görüşülürken 
mazereti nedeniyle ayrıldı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi^ Bazı Maddelerine 
Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin ve 5235 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bine Dair Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci 

Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 nci maddesine, aşağıdaki fıkra, ikin
ci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teşkil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 
zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde, sağ
lığına zarar vermeyecek ve bu eylemlerini önleyecek bedeni hareketlerini kısıtlayıcı tedbirler uygulanabilir.» 

MADÜE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Kefaletin para olarak taktirinde hâkim; suçun niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı merciine ya
pılacak işlemlere uyup uymayacağını gözönünde tutarak, suça uyan maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı 
cezaya, (Beher gün için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin birinci bendinde ta
yin edilen aşağı hadler üzerinden) tekabül eden miktarı ve varsa bu miktara eklenecek para cezasını, kefalet 
parası olarak tayin edebilir. Bu şekilde kefalet parasının tayininde, maddede öngörülen cezaların aşağı haddi 
esas alınır.;» 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 119 ncu maddesinin başlığı, «Türkiye' 
de oturmayan tutuklunun salıverilmesinde vekil tayini ve kefalet parasının takdiri» şeklinde değiştirilmiş ve 
anılan maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Mahkeme, bu kimseler hakkında yukarıki madde gereğince takdir edilecek kefalet parasının, o tarihteki 
resmi kur esas alınarak oturdukları yabancı devlet parasıyla ödenmesine karar verebilir.» 

MADDE 4. ~ 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinin ve 4535 Sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürür

lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 116 nci maddesine, aşağıdaki fık
ra, ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teş
kil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için 
zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kal
kıştığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde, 
sağlığına zarar vermeyecek önlemler alınabilir. 

MADDE 2. -— 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Kefaletin para olarak takdirinde hâkim; suçun 
niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı merciin
ce yapılacak işlemlere uyup uymayacağını gözönünde 
tutarak takdir eder. 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 119 ncu maddesinin başlığı, «Tür
kiye'de oturmayan tutuklunun salıverilmesinde vekil 
tayini ve kefalet parasının takdiri» şeklinde değiştiril
miş ve anılan maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

Mahkeme, bu kimseler hakkında yukarıki madde 
gereğince takdir edilecek kefalet parasının, o tarih
teki resmi kur esas alınarak oturdukları yabancı dev
let parasıyla ödenmesine karar verebilir. 

MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 226 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine 
Fıkra Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fık
rasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 
5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si; 825 Sayılı Ceza Kanununun Mevkii Meriyete 
Vaz'ına Müteallik Kanunun 29 ncu Maddesinin İkin
ci ve Son Fıkrasının Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Yürürlükten Kaldırılması ile Bu Kanuna 3 Ge

çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Hâkim, kefaletin miktar ve nevinin takdirinde; 
suçun niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı 
organlarınca yapılacak işlemlere uyup uymayacağını 
gözönünde bulundurur. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

«Hastalık veya disiplin önlemi nedeniyle, muhakemenin yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane ve
ya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu yapılmış olması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek 
görülmeyen oturumlar için, celbedilmesine mahkemece karar verilebilir, »f 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun üçüncü kitabının, üçüncü faslının baş
lığı ve bu fasılda yer alan 305 nci madde, başlığı ile aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Temyiz ve Hükmün İncelenmesi 

Temyizi ve İncelemesi Kabil Olan ve Olmayan Kararlar : 

Madde 305. — Ceza muhakemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan 
yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın 
Yargıtayca resen tetkik olunur. 

Sulh ceza mahkemelerinden verilen; beraata, davanın reddine veya düşmesine yahut muhakemenin dur
masına dair hükümlerle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara ve bunlarla birlikte veya müstakilen hükmo-
lunan para cezalarına, fer'i ve mütemmim cezalara, emniyet tedbirlerine ve müsadereye ilişkin hükümler ile icra 
tetkik merciinden verilen ceza hükümleri temyiz olunamaz. Bunlara karşı, hükmü veren mahkemenin yargı 
çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi nezdinde inceleme isteğinde bulunabilir. Temyize ve inceleme
ye tabi hükümlerin birlikte verilmesi halinde tetkik mercii Yargıtaydır. 

İnceleme isteği ve bu istek üzerinde yapılacak tetkikat ve verilecek kararlar bu faslın temyize ilişkin hü
kümlerine tabidir. 

İnceleme sonucu ağır ceza mahkemesince verilen kararlar kesindir. Ancak, hükmün bozulması üzerine 
eski kararda ısrar olunması halinde, dosya Yargıtay'ın yetkili dairesince tetkik olunur. Dairenin kararına 
uyulması zorunludur. 

Birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yargı çevrelerinde, bu madde gereğince inceleme istemlerini tet
kik edecek ağır ceza mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından belli edilir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 35 nci maddesinde öngörülen not verme işlemi, bu madde gereğince ya
pılacak incelemelerde, ağır ceza mahkemesince de uygulanır. 

Aşağıdaki bentlerde yazılı hükümler temyiz olunamaz, incelenemez ve tekerrüre esas olmaz. Ancak, hak
larında 343 ncü madde hükümleri dairesinde Yargıtay'a müracaat olunabilir : 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen beraat hü

kümleri, 
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler.» 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Hastalık veya disiplin önlemi nedeniyle, yargıla
manın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane 
veya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu 
yapılmış olması ve duruşmanın esaslı muamelelerinin 
yapılmaması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek 
görülmeyen oturumlar için, celbedilmemesine mah
kemece karar verilebilir. 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun üçüncü kitabının, üçüncü faslının 
başlığı ve bu fasılda yer alan 305 nci madde, başlığı 
ile aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Temyiz ve Hükmün İncelenmesi 

Temyizi ve İncelenmesi Kabil Olan ve Olmayan 
Kararlar : 

Madde 305. — Ceza mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ce
zalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi 
olmaksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

Sulh ceza mahkemelerinden verilen; beraata, da
vanın reddine veya düşmesine yahut muhakemenin 
durmasına dair hükümlerle kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalara ve bunlarla birlikte veya müstakilen 
hükmolunan para cezalarına, fer'i ve mütemmim ce
zalara, emniyet tedbirlerine ve müsadereye ilişkin 
hükümler ile icra tetkik merciinden verilen ceza hü
kümleri temyiz olunamaz. Bunlara karşı, hükmü ve
ren mahkemenin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır 
ceza mahkemesi nezdinde inceleme isteğinde buluna
bilir. Temyize ve incelemeye tabi hükümlerin birlikte 
verilmesi halinde tetkik mercii Yargıtaydır. 

İnceleme isteği ve bu istek üzerine yapılacak tet-
kikat ve verilecek kararlar bu faslın temyize ilişkin 
hükümlerine tabidir. 

İnceleme sonucu ağır ceza mahkemesince verilen 
kararlar kesindir. Ancak, hükmün bozulması üzerine 
eski kararda ısrar olunması halinde, dosya Yargıtayın 
yetkili dairesince tetkik olunur. Dairenin kararına 
uyulması zorunludur. 

Birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yargı 
çevrelerinde, bu madde gereğince inceleme istemle
rini tetkik edecek ağır ceza mahkemesi, Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından belirlenir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 nci maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 305. — Ceza Mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak onbeş sene ve on
dan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm ceza
larına ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi ol
maksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para 
cezalarına dair olan hükümler, 

2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, 

3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler, 
temyiz olunamaz. 

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
Ancak haklarında 343 ncü madde hükümleri daire
sinde Yargıtaya başvurulabilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fılkrası aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Kabahat işlerine taalluk etmeyen hükümleri temyiz edenlerin bir hafta içinde yüz lira depo etmeleri şart
tır. Bu haftanın başlangıcı temyiz istidasının verildiği veya zabıt kâtibine beyanın yapıldığı günden başlar.» 

MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 421. — Bu Kanuna göre ağır ceza işlerinden maksat, ölüm ve ağır hapis ve on seneden fazla 
hapis cezalarını müstelzim cürümlere müteallik davalardır.» 

MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«Ek Madde 10. — Kabahat faili, hareketine uyan kanun maddesinde; 
Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (beher gün için, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 

4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen asgari had üzerinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının 
a.sgari haddine tekabül eden miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte, hafif para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için yukarı
daki şekilde tespit olunacak miktar ile hafif para cezasının aşağı haddini, 

Duruşmadan ve herhalde sorgusundan önce muhakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve suçun işlenmesindeki özelliklere, göre bu talebin kabul edil
mesini takip eden on gün içinde merciine ödeme yapılması halinde, dava ortadan kaldırılır. Para cezası ve 
hürriyeti bağlayıcı cezalardan birisinin verilebildiği hallerde ödenecek miktar para cezasıdır. 

Suçun temas ettiği kanun maddesinde ayrıca muayyen bir meslek ve sanatın tadili cezasının bulunması, 
bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 35 nci madde
sinde öngörülen not verme işlemi, bu madde gereğin
ce yapılacak incelemelerde, ağır ceza mahkemesince 
de uygulanır. 

Aşağıdaki bentlerde yazılı hükümler temyiz olu
namaz, incelenemez ve tekerrüre esas olmaz. Ancak, 
haklarında 343 ncü madde hükümleri dairesinde 
Yargıtaya başvurulabilir : 

1. Bin liraya kadar (bin lira dahil) hafif para 
cezalarına dair olan hükümler, 

2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para 
cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, 

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler. 

MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Kabahat işlerine ilişkin olmayan hükümleri tem
yiz edenlerin bir hafta içinde yüz lira depo etmeleri 
şarttır. Bu haftanın başlangıcı temyiz istidasının ve
rildiği veya zabıt kâtibine beyanın yapıldığı günden 
başlar. 

MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 421 nci maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 421. — Bu Kanuna göre ağır ceza işlerin
den maksat, ölüm ve ağır hapis ve on seneden fazla 
hapis cezalarını gerektiren cürümlere ilişkin dava
lardır. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 6 nci 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 
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(Hükümetin teklifi) 

Davanm ortadan kaldırılması, şahsi hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapılması gereken halde de, bu madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Miktar veya değeri üç bin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler kesindir.» 

MADDE 10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 443 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Hükmün kesinleştiği; ilamın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve mahke
me başkanı veya hâkimi tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir. 

MADDE 11. — 647 sayılı Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci 
bendi ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde : 4 Fıkra : 1, Bent : 1 

Kabahatlerde, beher gün karşılığı 30 ila 60 lira hafif, cürümlerde 60 ila 120 lira hesabıyla ağır para ce
zasına, 

Madde : 4, Fıkra : 2 

Suç tarihinden önce, para cezası veya tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edil
memiş olanlar hakkında, hükmolunan on güne kadar (on gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalarla, suç tarihin
de 18 yaşını ikmal etmemiş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yukarıki bent
lerde yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilir.» 

MADDE 12. — 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 5 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fık
raları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde : 5, Fıkra : 6 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet sav
cısının kararı ile bir gün 30 lira sayılmak üzere hepsediHr. Kesirler nazara alınmaz ancak, 30 liradan aşağı 
hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 54 veya 55 nci madde^ 
leri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilmiş ol
sa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Miktar veya değeri üçbin lirayı geçmeyen taşınır 
mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler kesindir. 

MADDE 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 443 ncü maddetsme aşağıdaki 
fıkra eklenrriiştöir. 

Hükmün kesinleştiği; ilamın altına veya arkası
na yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve 
mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından imzalan
mak; suretiyle belirtilir. 

MADDE 10. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 ncü maddesinin bftrdnci fıkrasının 
birinci bendli ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirÜmişltir. 

«Madde 4. —* Fıkra 1, (Ben* 1, 

Kabahatlerde beher gün karşılığı 50 ila 100 Ura 
hafif, cürümlerde 100 ila 200 lira hesabıyla ağır para 
cezasına, 

Madde 4. — Fıkra 2, 

Suç tarihlinden önce, para cezasına veya tedbire 
çevrMrriiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm ddilmemüş olanlar hakkında, hükmolunan otuz 
güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla, suç tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olan
ların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar yukarıfci bentlerde yazılı ceza veya ted
birlerden birine çevrilir.: 

MADDE 11. — 647 sayılı Cezaların tnfazı Hak
kında Kanıuinıun 5 nci maddesinin 6 nci ve 9 ncu 
fıkraları aşağıda yazılı olduğu şekilde depştirilm%tir. 

Madde : 5 Fıkra : 6 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine beüü 
süre içerisinde para cezasım ödemezse, Cumhuriyet 
Savcısının kararıyla bir gün yüz lira sayılmak üzere 
hapsedilir. Artıklar nazara alınmaz. Ancak, yüz lira
dan aşağı hüfcmomnan para cezalan bir gün hapse 
çevrilir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 54 veya 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 8 nci 

metninin 9 ncu 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

metninin 10 ncu 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Madde : 5, Fıkra : 9 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 30 lira indirildikten sonra geri kalan parayı 
öderse hapisten çıkarılır.» 

MADDE 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Uyuşturucu maddeleri kullanmak ve bu maksatla yanında bulundurmaktan dolayı haklarında Türk Ce
za Kanununun 404 ncü maddesinin 2 numaralı bendi hükmü uygulanan yabancı uyruklular; mahkûm olduk
ları para cezasını ve yargılama giderlerini ödedikleri takdirde, cezanın memleketimizde infazında hükümlü
nün kişiliği ve toplumun şartları bakımından bir yarar görülmemesi halinde, hükümlü bulundukları hür
riyeti bağlayıcı ceza ile emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarının infaz edilmemesine, 
hükmü veren mahkemece karar verilebilir. Bu kararın tefhim veya tebliğini takip eden bir hafta zarfmda 
hükümlü yurdu kendiliğinden terk etmediği veya terk ettiği tarihten itibaren beş yıl içinde tekrar yurda gir
diği takdirde, infaz olunmayan ceza aynen yerine getirilir.» 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Ağır para cezası 600 liradan 100 000 üraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesinden ibarettir. Nispi para cezasının yukarı haddi yoktur.» 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

55 nci maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm giyen
lerin para cezaları kısa süreli hürriyetti bağlayıcı ce
zadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilemez. Bu tak
dirde maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır. 

Madde : 5 Fikra : 9 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra 
uyarınca yüz lira indirildikten sonra geri kalan pa
rayı öderse hapisten çıkarılır. 

MADDE 12. — 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bent
leri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Bent 1, 

Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya sıhhi duru
mu cezaevliıride bulunmaisma mani olacak derecede 
bozuk olduğu tabip raporu ile belgelendirilmiş ve hü-
k̂ümfüKik süresi 60 günü geçmemişse oturduğu yerde. 

Madde 8. — Bent 2, 

Hükümlülük süresinin 60 günü geçmemesi halinde 
her hafta cuma günleri en geç 19.00^ girmek ve pa
zar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir ceza
evinde. 

Madde 8. — Bent 3, 

Hükümlülük süresinin 4 ayı geçmemesi halinde 
serbestçe çalışabilmesini temin için her gün saat 19.00' 
da girmek ve sabahları 7.00Me çıkmak suretiyle bir 
cezaevinde çektirilmesi ne mahkemece karar verilebi
lir. 

MADDE 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yarı 
açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hüküm
lülük süreSinün l/3*ni iyi hal ile geçirmiş olanlara ay
rıca yol hariç 72 saate kadar 

MADDE 14. — 765 sayllı Türk Ceza Kanununun 
19 nou maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı oîduğu 
şekilde değiştüritoniiştür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 13 ncü 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 911) 
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MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası, 300 liradan 10 000 liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesinden ibarettir.» 

MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı haddi bir ay hapis veya hafif hapis veyahut bin lira ağır veya hafif 
para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici sebep mevcut olur ve fail evvelce bir cürümden veya bir aydan 
fazla hafif hapsi müstelzim bir kabahatten dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme verdiği cezanın ye
rine mahkûma adli tevbih yapılmasına karar verebilir.» 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezalarında bir liranın küsuru hesaba katılmaz.» 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 230. — Her ne sebeple olursa olsun memuriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme gösteren ve
ya amirinin yasaya göre verdiği emirleri geçerli bir neden olmaksızın yapmayan memur üç aydan bir seneye 
kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu ihmal ve gecikmeden veya amirin yasal emirlerini yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar meydana gel
miş ise, derecesine göre altı aydan üç seneye kadar hapis cezasıyla birlikte muvakkaten veya müebbeden me
muriyetten mahrumiyet cezası da hükmolunur. 

Her iki surette memurun görevini geciktirmesinden veya verilen emri yapmamasından şahıslarca herhangi 
bir zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir.» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 91ı) 
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Ağır para cezası 1 000 liradan 100 000 liraya kadar 
tayfın olunacak bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesinden ibarettir. Nispi para cezasının yukarı sınırı 
yotktur, 

MADDE 15. — 765 saydı Türk Ceza Kanunu
nun 24 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazdı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Hafif para cezası 500 liradan 10 000 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. 

MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Kanımda gösterilen cezanın yukarı sının bir ay 
hapis veya hafif hapis ya da bin lira ağır veya hafif 
para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici neden 
bulunur ve fail önceden bir cürümden veya bir ay
dan fazla hafif hapsi gerektiren bir kabahatten do
layı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği 
cezanın yerine hüküm giyen kişiye adli tevbih yapıl
masına karar verebilir. 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezala
rında bir liranın küsuru hesaba katılmaz. 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesü aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştüMştâr, 

Madde 230. — Hangi nedenle olursa okun me
muriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gös
teren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli bir neden olmadan yapmayan memur altı ay-
'dan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temeli ola
rak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmo-
îunur. 

Her iki durumda memurun görevini geciktirmesin
den veya verilen buyruğu yapmamasından, küşüler her
hangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödeittiri-
i n 

C. Senatosu 
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MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 230. — Hangi nedenle olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gös
teren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli bir neden olmadan yapmayan memur üç ay
dan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yı
la kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli 
olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hük-
molunur. 

Her iki durumda memurun vazifesini geciktirme
sinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişi
ler herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca 
ödettirilir. 

(S. Sayısı : 911) 
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MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 240. — Kanunda yazılı hallerde başka her ne suretle olursa olsun görevini kötüye kullanan 
memur derecesine göre yedi aydan üç seneye kadar hapsolunur. Cezayı hafifletecek sebeplerin bulunması 
halinde dört aydan bir sen'eye kadar hapis ve her iki halde 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. Ve herhalde memuriyetten müebbeden veya muvakkaten mahrum edilir.» 

MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinin 4 numaralı bendinden sonra yer 
alan «Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapistir» şeklindeki hüküm, aşağıda yazılı olduğu üzere de
ğiştirilmiştir. 

«Cezası üç seneden sekiz seneye kadar hapistir.» 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla yahut kamu güvenliği veya kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle yasa ve tüzüklere aykırı olmayarak verilen bir emri din
lemeyen veya bu yolda alınmış bir tedbire uymayan kimse, eylem ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir 
aydan altı aya kadar hafif hapis veya 1 000 liradan 2 500 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Şapka İktisası Hakkında 671 sayılı Yasayla Türk Harflerinin Kabul ve Uygulanmasına Dair 1353 sayılı Yasa
nın koyduğu yasaiklama veya yükümlülüklere aykırı hareket edenler üç aydan bir seneye kadar hafif hapis ve
ya 3 000 liradan 10 000 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

«Her kim, yetkili makamdan izin almaksızın veya ilan yapıştırmaya izin verilmiş mahallerin dışında, umu
ma mahsus veya umuma açık veya herkes tarafından görülebileceik mahallere veya amme hizmetine tahsis 
edilmiş işaret ve levhalara basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya yazılmış her türlü yazı veya resimleri ve
ya bunları havi kâğıt, pano, pankart bant veya benzerlerini asar veya her ne suretle olursa olsun bu yerleri bo
yar veya resim yapar veya yazı yazarsa yahut bu fiilleri yaptırırsa, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilir.» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 911) 
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MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesi aşağıda yazrlı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 240. — Yasada yazılı hallerden başka han
gi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan me
mur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapso-
lunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halinde 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve her M halde iki 
bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya temeli 
olarak yoksun kılınır. 

MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
493 ncü maddesinin 4 numaralı bendinden sonra yer 
alan «Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır ha
pistir» şeklindeki hüküm, aşağıda yazılı olduğu üzere 
değiştirilmişidir, 

Cezası üç seneden sekiz seneye kadar hapistir. 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 526 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle 
kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir 
buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir ön
leme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturma
dığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis 
ve bin liradan üç bin liraya kadar hafif para cezasıy
la cezalandırılırlar. 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de-
ğiştirfilmişitir. 

Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihtiyar 
kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer makam
larca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler dışın
da, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak bir 
başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın veya 
verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya olmayan, 

C. Senatosu 
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MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği veya kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle 
kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buy
ruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme 
uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı 
takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis veya 
ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Şapka İktisası hakkında 671 sayılı Kanunla, Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sayılı Ka
nunun koyduğu yasaklama veya yükümlülüklere ay
kırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihtiyar 
kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer ma
kamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler 
dışında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya 

(S. Sayısı : 911) 
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elle yapılmış veya yazılmış her türlü resim, yazı ve 
işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, pankart, 
bant ya da benzerlerini asar veya yapıştırırsa veya 
izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya bu yer
lere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, eylem baş
ka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan bir yıla ka
dar hafif hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her tür
lü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait iletişim 
araçları veya kamu hizmetlerine ayrılmış veya özel 
kişi ve kuruluşlara ait işaret ve levhalar üzerinde iş
lenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 
bir yiîdan iki yıla kadar hafif hapis ve iki bün lira
dan az olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya ide
olojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımın
dan bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda ya
nlı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu 
takdirde suçu işleyen veya suça bu surdtle katılan 
dernek ve kuruluş merfsuplarına sözü edilen fıkra
lardaki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artırı
lır. 

Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralardaki 
suçlardan dolayı hükmolunacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların înfazı Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza ve 
tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlerime/sinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminime ayrıca 
hükmolunur. 

Örf ve âdete göre asılacak kâğıt, pano, pankart, 
bant ya da benzerleri bu madde hükümleri dışında
dır. 

C. Senatosu 

31 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü resim, 
yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano. pan
kart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştırırsa 
veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya bu 
yerlere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, eylem 
başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan bir yıla 
kadar hafif hapis ve bin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her tür
lü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait iletişim 
araçları veya kamu hizmetine ayrılmış veya özel kişi 
ve kuruluşlara ait işaret veya levhalar üzerinde iş
lenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir 
yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve iki bin liradan 
az olamamak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu 
takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle katılan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralar
daki cezalar iki katı olarak hükmedilir. Şu kadar ki 
hafif hapis cezası iki yılı aşamaz. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar ar
tırılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya ide
olojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımın
dan bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda ya
zılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki 
suçlardan dolayı hükmolunacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların înfazı Hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza ve 
tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 
hükmolunur. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerleri bu madde hükümleri 
dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

(S, Sayısı : 911) 
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MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Vergi ve resimleıin belli süreleri içinde ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi ve 
resim cezaları ile tazminat kabilinden olup müteyazit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere, 
Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde 
yazılı olup da daha sonralki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları elli 
misline, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31 . 12 . 1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulu
nan kanunlarda yazılı para cezaları otuz misline, 1 . 1 . 1940 tarihinden 31 . 12 . 1945 tarihine kadar yürürlüğe 
girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları yirmi misline, 1 . 1 . 1946 tarihinden 31 . 12 . 1959 tarihine 
kadar vüdirlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları on misline, 1 . 1 . 1960 tarihinden 31.12.1970 
tarihline kadar vürürtiğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları beş misline ve 1 . 1 . 1971 tarihin
den 31 . 12 . 1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazıh paza cezaları üç misline çıkarıl
mıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplenmiş olması, yukardaki esaslar dairesinde cezanın artırıl
masına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedilecek para cezaları, kabahatlerde üçyüz ve cürümlerde 
altıyüz liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen ceza
nın yukarı haddini aşamaz.» 

MADDE 24. — Ceza Kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine, 
1696 sayılı Kanunun 51 nci maddesi ile eklenen fıkra, aşağıdaki yazılı olduğu şe&ilde değiştirilmiştir. 

«Hususi kanunlarda yazılı olan kabahat fiillerine ait davalarla, münhasıran para cezasını müştekim fiil
lere ait davalar Sulh mahkemelerinde görülür.» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 911) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
deci aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 24. — Ceza Kanununun Uygulanması
na Dair 825 sayılı Yasanın 29 ncu maddesinin; «Sa
niyen» sözcüğüyle başlayan fıkrası ve 1696 sayılı 
Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci Olarak : Anılan kitapta yazılı kabahatler, 
içinde yalnız belediye bulunan yerlerde uygulanmak. 
üzere belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 
557, 559, 577 nci maddelerle 553 ncü maddenin bi
rinci fıkrası dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine 
ait davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylem
lere ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 24. — Ceza Kanununun Mevkii Meri
yete Vazına Müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesinin «Saniyen» sözcüğü ile başlayan fıkrası 
ve 1696 sayılı Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci olarak; anılan kitapta yazılı kabahatler 
içinde belediye bulunan yerlerde uygulanmak üzere 
belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 557, 559, 
577 nci maddelerle 553 ncü maddenin birinci fıkrası 
dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine ait 
davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylemlere 
ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri için
de ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi 
ve re&im cezalan ile tazminat kabilinden olup müteza-
y$t nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak 
üzere. Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tü
züklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Bü
yük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan 
para cezalan elli misline, Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ceza
ları 30 misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para 
cezaları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezaları on misline, 1.1.1960 tarihînden 
31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan 
kanunlarda yazılı para cezalan beş misline ve 1.1.1971 
tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmîş 
bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç misline 
çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukandâki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükme
dilecek para cezaları, kabahatlerde üç yüz ve cürüm
lerde altı yüz liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza 
Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen 
cezanın yukarı haddini aşamaz. 

Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri için
de ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi 
ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup müte-
zayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak 
üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve 
tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Bü
yük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan 
para cezaları elli misline, Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zaları otuz misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 ta
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezaları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 
31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan 
kanunlarda yazılı para cezaları on misline, 1.1.1960 
tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 
bulunan kanunlarda yazılı para cezaları beş misline 
ve 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ceza
ları üç misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi
lecek para cezaları, kabahatlerde beşyüz ve cürümler
de bin liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ce
za Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen 
cezanın yukarı haddini aşamaz. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 911) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 25. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Bu Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhisar 
maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla yanlarında veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile gümrükten 
kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının 'ihtiyaçlarında kullan
mak üzere yurt içinde satın alan veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulunduranlar gümrük ka
çağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, inhisar maddebri için cif değeri ile birlikte hususi kanunlarında yazıli 
para cezası veya resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırılır. Madde ve eşyanın müsaderesine de 
hükmolunur. Bu suretle hükmolunacak hafif para cezası 1 000 liradan aşağı olamaz. 

Para cezasının miktarı 5 000 lirayı tecavüz ettiği takdirde, tecavüz eden miktar için 60 lira ve küsuru bir 
gün hesabıyla ayrıca hafif hapis cezası da hükmolunur. Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir seneyi geçe
mez. 

Yukariki fıkralar dışında kalan ve bu Kanunla ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçları fail
leri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla birlikte gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, in
hisar kaçağı maddeler için cif değeri ile birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer 
misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesine hükmolunur. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya mamnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bun
lar için hususi kanunlarında para^ cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bun
ların g^imrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilave olunur.» 

MADDE 26. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 
27 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır par ı cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için CİF değeri 
ile birlikte hususi kanunlarındaki para cezaları veya r^sim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş de
ğerinin beş mislinden ve memnu eşya ve maddeler içinde bunların kıymetinin on mislinden aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya ve ma J del er de müsadere edilir.» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 911) 
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MADDE 25. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Bu Kanunun 14 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhisar 
maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla yanla
rında veya her hangi bir yerde bulunduranlar ile 
gümrükten kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak 
olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihti
yaçlarında kullanmak üzere yurt içinde satın alan 
veya bilerek yanlarında yahut her hangi bir yerde 
bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklen
miş değerinin, inhisar maddeleri için ClF değeri ile 
birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezası veya 
resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırı
lır. Madde ve eşyanın müsaderesine de hükmolunur. 
Bu suretle hükmolunacak hafif para cezası bin lira
dan aşağı olamaz. 

Para cezasının miktarı beş bin lirayı geçtiği tak
dirde, geçen miktar için yüz lira ve artığı bir gün 
hesabıyla ayrıca hafif hapis cezası da hükmolunur. 
Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir yılı geçe
mez. 

Yukarıki fıkralar dışında kalan ve bu kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçları 
failleri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıy
la birlikte gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş de
ğerinin, inhisar kaçağı maddeler için CİF değeri ile 
birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezasının ve
ya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandı
rılır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesine 
hükmolunur. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya 
memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya 
bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayin 
edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para ce
zasına bunların gümrüklenmiş piyasa değeri mikta-
rınca bir meblağ ilave olunur. 

MADDE 26. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişti
rilen 27 nci maddesinin 3 ncü frkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır 
para cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için CİF de
ğeri ile birlikte hususi kanunlardaki para cezaları ve
ya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrük-

(Anayaşa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 27. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 33 ncü ma-ddesine aşağıdaki fık
ra öklenmiştir. 

«Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, inhisar kaçağı maddelerin, hususi kanunlarında yazılı pa
ra cezası veya resmi ile cif değeri toplamı; gümrük kaçağı eşyanın gümrüklerum'iş değeri, pek fahiş ise, mah
keme fiile mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine 
kadar eksiltir, Eğer faili, bu kanunda yazılı suçlardan dolayı mükerrir bulunur ise, cezayı indirmeye mahal 
yoktur.» 

MADDE 28. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürCüğe girmesinden önce ceza mahkemelerinden verilen hüküm
lerin temyiz mercii Yargıtaydır. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkeme
lerine intikal etmiş bulunan kamu davalarını, bu kanunun 7, 20 ve 24 ncü madde hükümleri görev yönünden 
etkilemez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, on güne kadar (on gün dahil) hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler hakkında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren mahkemece evrak 
üzerinde inceleme yapılmak suretiyle 647 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mahkûm edilip de 28 nci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 58 nci maddesinin 2 nci fık
rası sebebiyle, tecilden yaıarlanamiayanlar, bu Kamunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde hükmü veren 
mahkemeye müracaat edebilirler. Bu takdirde, hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasını tescil edebilir. 

Hükümlünün müracaatı üzerine gerektiğinde infazın takdirde, hükümlünün cezasını tecil edebilir. 
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lenmiş değerinin beş mislinden ve memnu eşya ve 
maddeler için de bunların kıymetinin on mislinden 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir. 

MADDE 27. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 33 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, in
hisar kaçağı maddelerin, hususi kanunlarında yazılı 
para cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı; güm
rük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri, pek fahiş 
ise, mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına ka
dar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek ha
fif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail, bu kanun
da yazılı suçlardan dolayı mükerrir bulunur ise, ceza
yı indirmeye mahal yoktur. 

MADDE 28. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişti
rilen 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce ceza mahkemelerinden verilen hü
kümlerin temyiz mercii Yargıtaydır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce asliye ceza ve ağır ceza mah
kemelerine intikal etmiş bulunan kamu davalarını, 
bu Kanunun 7, 22 ve 26 nci madde hükümleri gö
rev yönünden etkilemez. 

GEÇlCt MADDE 3, — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, otuz güne kadar (otuz gün da
hil) hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenler 
hakkında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren 
mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılmak sure
tiyle 647 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇÎCI MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce mahkûm edilip de 30 ncu madde
siyle yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun 58 nci maddesinin 
ikinci fıkrası sebebiyle, tecilden yararlanamayanlar, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay için
de hükmü veren mahkemeye müracaat edebilirler. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunun 7, 20 ve 
24 ncü maddeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemelerinde 
açılmış bulunan kamu davalarına uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkındaki Kanunun, bu Kanunun 10 ncu mad
desi ile değiştirilen 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, otuz gü
ne kadar (Otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezala
ra mahkûm edilenler hakkında da isteme bağlı olmak
sızın hükmü veren mahkemece evrak üzerinde ince
leme yapılmak suretiyle uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce mahkûm edilip de 28 nci madde
siyle yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun 58 nçi maddesinin 
ikinci fıkrası nedeniyle, tecilden yararlanamayanlar» 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay için* 
de hükmü veren mahkemeye başvurabilirler. Bu tak-
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(Hükümestin teklifi) 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bu takdirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 6 ncı mad
desindeki şartlara uyduğu takdirde, hükümlünün ce
zasını tecil edebilir. 

Hükümlünün müracaatı üzerine gerektiğinde in
fazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 30> — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

dirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesindeki 
koşullara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasını tecil 
edebilir. Hükümlünün başvurması üzerine gerektiğin
de infazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

MADDE 29. — Millet Meclisinin 29 ncu mad^ 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. —- Millet Meclisinin 30 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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