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I. — GEÇEN Tl 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli, Hatay ili ve civa
rındaki akaryakıt sıkıntısı; 

İsparta Üyesi Mustafa Gülcügil, gül çiçeği taban 
fiyatı; 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Devlet dairelerinde va
tandaşın karşılaştığı zorluklar; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, son zamlar; 
Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu

lar. 
Görevi ile yurt dışında bulunan Dışişleri Bakanı 

Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hikmet Çetin'in; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e, Ulaş

tırma Bakanı Güneş Öngüt'ün; 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı 
ve Başbaikan Yardımcısı Hikmet Çetin'in; 

Devlet Bakanı Lütfi Doğan'a, Devlet Bakanı ve 
Başlbalkan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun; 

Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mete Tan'ın; 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler 
Bakanı Kenan Buiutoğlu'nun; 

Devlet Bakanı Enver Akova'nın görevinden çe
kilme isteği ile Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali Rıza Septioğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin; 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Kırklareli Ba
ğımsız Milletvekili Hasan Korkut'un atanmasının; 

Uygun görülmüş olduğuna dâir Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri; 

TBMM Birleşik toplantısının, gündeminde bulu
nan konuları görüşmek üzere 6 . 6 . 1979 Çarşamba 
günü saat l5.C0'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik belgesi, 

imalat izni ve fiyat tespiti işlemlerine dair (10/68) 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun görev süresinin 27 . 5 . 1979 tarihinden itiba
ren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi kabul edildi. 

Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardım
cısının bir beyanına dair; 

Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, 
Kıbrıs konusundaki; 

JTANAK ÖZETİ 

Önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, ge
lecek birleşimde Hükümetin açıklama yapmak üzere 
davet edileceği bildirildi. 

Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onay
landı, maddeleri ve tümü kabul edildi, kesinleştiği 
bildirildi. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 
maddelerini; n değiştirilmesi ve 503 noü maddesinle 
iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Kara-
mullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde cereyan 
'efltliği söylenen olaylarla ilgili (10/79); 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu
zal ve iki arkadaşının, polis teşkilatına ve görevlerine 
dair (10/81); 

Görev süresi iki ay olmak, 11 üyeden oluşmak 
ve gerektiğinde Ankara dışına da gitmesi koşulu ile 
Araştırma Komisyonları kurulması kabul edildi. 

10/66, 10/70, 10/71, 10/72, 10/80, 10/82, 10/84, 
! 10/85, 10/86, 10/87, 1C/88 numaralı Senato Araştırma-
j sı önergelerinin görüşülmesi, önerge sahiplerinin; 

10/49, 10,36, 10/54, 10/12 - 15 - 31, 10/74, 
10/69, 10/62 numaralı Senato Araştırması Komisyonu 
raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkililerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile 
ertelendi. 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri hakkında (10/30) kurulan Araştırma 
Koim'is'yonu Raporu üzerindelki işlem tamamlatıldı. 

10/58, 10/32. 10/37, 10/39, 10/26, - 52, 10/56, 
10/57, 10/61, 10/13, 10/22, 10/47, 10/44, 10/25 - 42, 
10/51, 10/45, 10/46, 10/64, 10/43, 10/76, 10/7, 10/50, 
10/78, 10/73, 10/75 numaralı Araştırma Komisyonu 
Başkanlıklarının, araştırma konularının süresi içinde 
sonuçlandırılmadığına dair tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu, araştırma önergeleri üzerindeki iş
lemin tamamlandığıbildirildi. 

7 Haziran 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Cengizhan Yorulmaz Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

827 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 765 sayılı Türlk Ceza Kanununun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Möclvsi : 1/246; C. 'Senatosu : 1/638) S. 
Sayısı : 928) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

2. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 2/111; C. Senatosu : 
2/158) (S. Sayısı : 934) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayfsı : 702'ye 2 nci 
dk) (Dağıtma tarihi: 6 . 6 .1979) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın Yasama Dokunulmazlığı Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1637) (S. Sa
yısı : 929) (Dağitma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, yasama dokunulmazlığı hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu.. (3/1594) (S. 
Sayısı: 930) (Dağıitma tarihi: 7 . 6 . 1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Ka-
raman'ın, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıitma tarihi: 7 . 6 . 1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 6 . 1979) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

Yazılı Sorular 
9. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, yurt dışına çıkarılacak halılar için yapı
lan muameleye dair yazılı sorusu. (7/1114) (Başba
kanlığa gönderilmiştir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, memleketimizin ekonomik ve 
mali olanaklarına dair yazılı sorusu. (7/1115) (Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Emamıllah Çelebi (Tabu Üye), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 73 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, müzakerele-

— 828 — 



C Senatosu B ': 73 7 • 16 ,. 1979 O ,: 1 

IV, — BAŞKANLIK DİVANININ G 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı konuşma 
istekleri var. Beş sayın üyenin isteği var, kendilerin
den rica edeceğim; 'kısa kısa olmak şartıyla beş de
ğerli üyeyi de konuşturacağım. 

Sayın Raif Eriş, «Yaz aylarında çalışmak üzere 
köylere talebe gönderileceğini öğrendim. Bu hususta 
gündem dışı konuşma talep ediyorum.» diyorlar. Bu
yurun Sayın Eriş. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yoklar efendim. 
BAŞKAN — Yoklar... 
Sayın Hamdi Özer?.. Yoklar. 
/. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in, Adalet Par

tisi Başkanlık Divanının Cumhurbaşkanının her ta
sarrufu nedeniyle yayınladığı bildiri hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, «Adalet Par
tisinin Cumhurbaşkanı için yayınladığı bildiri», üze
rine gündem dışı konuşma talep etmişsiniz. Buyurun 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aynı konuda 
ben de söz istemiştim, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Pazartesi günü radyo ve televizyon haber bülten

lerinde ve aynı gün basında, Adalet Partisi Başkan
lık Divanının bir bildirisi yayınlandı. Daha sonraki 
günlerde, bu bildiri içeriği çeşitli bildiri ve demeç
lerle, hepinizin bildiği gibi, tekrar edildi. Söz konusu 
bildiri ve konuşmalarda, bir bakanın atama işleminin 
Cumhurbaşkanınca imzalanması eleştirilerek, bu 
davranışından ötürü Cumhurbaşkanının yansızlığını 
yitirdiği söyleniyordu. Ben, Sayın Cumhurbaşkanının, 
'bir bakanın, Anayasa ve atama kurallarına uygun 
bir atama işlemini imzalamasında eleştirilecek bir 
taraf göremiyorum; ama bu işleme Adalet Partisi 
Başkanlık Divanının ve bazı yandan düşünce sahip
lerinin gösterdikleri tepkiyi eleştiriye değer bulduğum 
için, burada konuşma konusu yaptım. 

Adalet Partisi Başkanlık Divanına ve yandaş dü
şünce sahiplerine göre, Sayın Cumhurbaşkanı, Ana
yasa ve atarna işlemindeki kurallara uygun düşen bir 
işlemi onayladığı için, yansızlığını yitirmiştir... Bu 
düşüncenin mantığı üzerinde durmayacağım. Bize 
göre, Anayasa ve altama kurallarına uygun düşen bir 
işlemi eleştirmenin ciddiye alınacak, üzerinde duru
lacak bir yanı yoktur. Böyle bir düşüncenin mantığı 
da olamaz. 

SEL KURULA SUNUŞLARI 

Bir işlem, Anayasa ve atama kurallarına uygun 
yapılmazsa, onu eleştirmenin mantığı vardır, ciddiye 
alınacak yanı vardır. Örneğimizde böyle bir durum 
olmadığına göre biz, Sayın Cumhurbaşkanının imza 
işlemi üzerinde durmuyoruz; ama bu konuya gösteri
len tepkilerin üzerinde duracağız; Sayın Cumhur
başkanının bu tepkiler karşısında Meclis Başkanlığı
na gönderdiği yazıya dikkatlerinizi çekmiş olacağız. 

Sayın senatörler; 
Konunun aydınlanması için olayı kendi kendimi

ze bir defa soralım; ne yapmış Cumhurbaşkanı?.. 

Başbakanın, Bakan olarak atadığı bir bağımsız 
parlamenterin Bakanlık işlemini onaylamış. Yani gö
revini yapmış. Bundan doğal ne olabilir?.. Ama, Ada
let Partisine göre, bu doğal değildir. Demire! man
tığına, Demıirel manitığını paylaşan yandaş düşünce 
sahiplerine göre bu doğal değildir, doğru değildir^ 

Sayın senatörler; 
«Yandaş düşünce»' deyimimi lütfen yanlış değer

lendirmeyiniz. Zira, Parlamentoda çeşitli düşünce ve 
çeşitli eylem sahipleri vardır. Son zamanlarda bazı 
üyelerin gövdesi bir partide, kafası başka partide. 

MACİT ZEREN (Amasya) — O da sizde. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu nedenle ben, 

böylelerine «Düşünce yandaşları» diyorum. Düşün
cesine uygun yerde, eylemde bulunmayanların ülke
mize de, partiler de ve topluma da her zaman za
rarı olmuştur ve zararı oluyor. 

Sayın senatörler; 
Bu düşüncenin sahiplerine göre, Sayın Cumhur

başkanı bu işlemi, ne olursa olsun, imzalamamalı idi. 
«Durun, acele etmeyin, siz nasıl olsa düşeceksiniz. 
Bir üyeyi bakan yaparak size destek olamam»1 demeli 
idi ve atama işlemini geri çevirmeli idi... Ancak o 
zaman yansızlığını yitirmez idi. Böyle yapmadığına 
göre yansızlığını yitirmiştir ve taraf olmuştur. 

Başta da söyledim; bu çarpık düşüncenin üzerinde 
durmayacağım. Bu düşüneenlkı, üzerinde durulacak 
ve ciddiye alınacak hiç bir yanı yoktur; ama Sayın 
Cumhurbaşkanının yansızlığı ve Meclis Başkanlığına 
gönderdiği yazı üzerinde 'biraz durmak istiyorum. 

Bize göre, Anayasamıza göre ve halkın beklen
tilerine göre, Cumhurbaşkanı yansız değildir. Cum
hurbaşkanı, Anayasa doğrultusunda yanlıdır, ulusal 
çıkarlarımız doğrultusunda yanlıdır, Atatürk ilkeleri 
ve halkın mutluluğu doğrultusunda yanlıdır, lafck 
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Cumhuriyet düzenini korumada, kollamada, vatanın 
bütünlüğünü gözetmede, halkın birlik ve beraberli
ğini düşünmede yanlıdır. 

Vatanın bütünlüğü bozulduğu, tehlikeye düştüğü, 
halkın mutsuz olduğu zaman Cumhurbaşkanı yan
sız duramaz. Anayasa dışına çıkıldığı, Atatürk ilke
lerinin çiğnendiği zaman Cumhurbaşkanı yansız ka
lamaz ve ulusal çıkarlarımız zedelendiği zaman Cum
hurbaşkanı yansız olamaz. Bunun için, bize göre, 
Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı yanlıdır; Anaya
sadan yanadır, vatanın bütünlüğü, halkın mutlulu
ğundan yanadır, ulusal çıkarlardan ve Atatürk ilke
lerinden yanadır, kısacası, Cumhurbaşkanı yansız de-
ğidir, yanlıdır. Başından beri saydığımız bu ilkeler 
ve görevler doğrultusunda, yemini doğrultusunda, ye
minlinin kapsamı içinde yanlıdır, yanlı olacaktır. 

Cumhurbaşkanı'nı kendi çıkar doğrucularında gör
mek isteyenler, bunları böyle düşünemezler, düşün
mezler; Cumhurbaşkanı'nın karışmamasını, konuşma-
masım ve daima susmasını isterler. Onlara göre, top
lum cephelere bölünürken Cumhurbaşkanı susmalı
dır. Onlara göre, kardeş kardeşe, komşu komşuya. 
köy köye, şehir şehire düşman edilirken, Cumhurbaş
kanı seyirci kalmalıdır ve onlara göre ulusal haklar 
yabancılara peşkeş çekilirken, yine ulusal çıkarlarımız 
yabancıların insafına bırakılırken, Cumhurbaşkanı ses 
çıkarmamalı dr, sessiz, sakin ve suskun oturmalıdır. 

Bu ülkede milletvekili ödünç verildi, ödünç alın
dı, grup kuruldu, oy veridi... İki yüz yirmi altıyı bul
mak için politikada olmayan, akla gelen gelmeyen her 
oyun oynandı. O zaman Demirel mantığında olanların 
keyfine diyecek yoktu. Şimdi bir bağımsız parlamen
terin bakan olmasına nedense bunlar dayanamıyorlar. 

MEHMET FEYYAT (istanbul)) — Parayla alın
dı. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın senatörler; 
Hal böyle iken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, üzerin

de durduğumuz bildiriyi ciddiye alarak Millet Mec
lisline aksettirmesini ben fazla hassas buldum. Bizce 
bunun yeri yoktur. Onun üstün görevinde ve halk 
vicdanında verdiği sınav ve edindiği yer, böylesine cid
diyetsiz söylentilerle sarsılacak gibi değildir. Böylesi 
©leştirler karşısında biz, kendilerini daima layık oldu
ğu ağınk, olgunluk içinde görmek istiyoruz. Bugüne 
kadar bu sınavı başın ile kişiliğine ve oturduğu Ma

rkamın yüceliğine yakışır biçimde vermiştir; bu eleş
tirilerle sarsılacak gibi de değildir. 

Demirel'in, Demirel gibi düşünenlerin Cumhurbaş
kanı'nı eleştirmesi, kendilerinin dcğru yolda olduğu

nu, doğru düşündüğünü, doğru karar verdiğini göste
rir; yansızlığını gösterir. Bunu, Sayın Koratünk, anla
malı ve bilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Muhalefet, bir süredir önü alınmaz bir hırçınlık 

içindedir. Bize göre bu, aydınlık günlerin yakın olduğu
nu gösterir. Çünkü, bu düşüncenin sahipleri aydınlıktan 
korkarlar, halkın esenliğe çıtanasıcian daima ranatsız 
olurlar. Ortalık karıştığı zaman, hükümet bunalımla
rının olduğu, işlerin çıkmaza girdiği zaman, bu gibi
lerinin zevkine diyecek yoktur. Görüyorsunuz, bildiri 
üstüne bildiri izliyor. Halkı soyanlar, sömürenler, 
ulusun öz kaynaklarını yabancıların eline verenler ve 
ülke ekonomisini tutsak duruma sokanlar, elele ver
diler, bildiri üstüne bildiri yayımlıyorlar. (AP sıra
larından gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizsiniz 
bu siz; orada görülüyor hesap. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Biz, bütün bun
ları... (AP sıralarından gürültüler) Biz, bütün bunları 
doğal sayıyoruz. Tehlikeyi sezen herkes bir şeyler yap
mayı.... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Millet 
kan ağlıyor kan. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tehlikeyi sezen 
herkes bir şeyler yapmayı düşünür. Son günlerde 
olaylara karışan suçlular, yetişmiş armut gibi topla
nıyor. Hükümet ve yetkililer suçluların izi üstünde 
adım adım ilerliyor. Bunlar, elbette telaş içinde ola
caktır, kızgınlık olacaktır, hırçınlık olacaktır. Bunla
ra n birçoğu, iz sürenlerin kendilerini bulacağını, ya
kında bulacağını çok iyi biliyor. Ergeç yaptıklarının 
ele alınacağını da anladılar. Bunun için, yerli yersiz 
saldırıyorlar. 

Sayın senatörler; 
Bugüne kadar ulus olarak, parti olarak çok ha

zırlıklar yaptık, çok birikimler sağladık. Ama ne ya
zık ki, bunların birçoğunu; içte, dışta sermayenin elin
den kurtaramadık. Bu defa, bu hataya biz de düşme
yeceğiz. Bir şeyler yemeye yeniden hazırlananlara, bir 
şeyler kaptırmayacağız. Bu hırçınlık içinde sermaye 
bir şeylere hazırlanıyor, oyun üstüne oyun kuruyor 
Hükümet için. Koruma ve kollama yerindeki yüce 
makamlara saidırı bundandır.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz serma
yenin de peşindesiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sizi tutmu
yor. 
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MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — O zaman 
sizi tutsun Saym Feyyat. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
b M mi?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Devam 
edin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Koruma ve kol
lama yerindeki yüce makamlara saldırı bundandır. 
Yüce makamları yanlarında yandaş olsun istiyorlar. 
Gruplara saldırıyorlar, «Anayasal hakları artık kul
lanamazsınız.» diyorlar. 12 Mart günlerinin faşizmi 
içinde ve MC dönemlerinde büyük bir ustalıkla ül
keye kan kusturmuş insanlarla Meclis çatısı altında 
toplantı yapılıyor. Hükümetin düşmesi ve bir iç 
savaşın çıkması için her olanağa el atanlar, her ola
nağa el uzatanlar var. Böyle bir ortamda Cumhuri
yetin başı yansız olamaz, sessiz kalamaz. Görevini 
yapan insanlara da bu ülkede artık kimse dil uza-
tamaz ve uzatamayacak. 

Beyler, görülüyor ki, cepheciler bir çırpıntının ve 
bir telaşın içindedir, böyle olmaları da doğaldır. Çün
kü, bu ülkede milletvekillerini ayartan onlar, alan 
onlar, satan onlar, ödünç veren onlar... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz de 
(izindesiniz ama. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Halkı silahlandı
ran onlar, silahlananların sırtını sıvazlayan onlar... 

REFET RENDECİ (Samsun) — İnsaf Niyazi 
Bey.... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Adam öldüren 
'saldırganları devlet güvenlik güçlerinin yardımcısı 
sayan onlar, diyen onlar. Dizi dizi yolsuzluk dosya
larının üstünde yatıp uyuyan onlar. Ve şimdi de 
Anayasaya, atama kurallarına göre görevini yapan 
Sayın Cumhurbaşkanına «Yansızlığını yitirdi.» diyen 
onlar. Bunun için... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Şemtürk 
için sıen de demiştin?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunun idin, «Bu 
düşüncenin ve bu bildirinin mantığı yoktur.» dedim. 

Sayın senatörler; 
idinde bulunduğumuz günlerde Hükümet bir sa

vaşım içindedir, halik bir savaşım içindedir.. Her iki
si de bir güçlüğü aşıp bir başka güçlüğün eline dü
şüyor, ağına düşüyor. Ama halk da... 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Ne savaşı 
yahu?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben «Savaşım» 
dedim, «Savaş» demedim. 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, siz kişilere hiitap et
meyin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ama halk da, 
Hükümet de bu güçlüğü aşacaktır. Sermayenin oluş
turduğu bu güçlüğü aşarken, sermaye sahiplerinin 
oluşturduğu bu güçlüğü aşarken, elbette halk da, 
biz de güçlük çekeceğiz. Sermayenin içte, dışta-işbir
liği yapacağını, bize güçlük çıkaracağını daima bili
yoruz ve bekliyoruz. Demirel ve Demirel gibi düşünen
ler Cumhurbaşkanının yasal görevini yapmasını doğal 
saymasa da, biz bu ülkede bu düşünce ve bu kafa sahip
lerinin yaptığı her olayı doğal sayıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, yazılı olduğuna göre 
üç dakikanız kalmıştır, rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Dün de, bugün de ülkemiz, Derriirel kafasında 
olanların yaptıklarının cezasını, yaptıklarının acısını 
çöküyor. Dileriz ki, bu ülke, bu kafada olanların elin© 
bir daha düşmesin. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

kürsüde yapılan konuşma başından sonuna kadar 
Adalet Partisi Başkanlık Divanının Bildirisini hedef 
alarak yapılmış ve tamamen sataşmadan ibarettir. 
Onun için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sayın üyenin talebi 
biraz evvel okundu. Bir bildiri hakkındaki görüşle
rini ve Cumhurbaşkanının kendisine yapılan ithamla
rı cevaplandırmak gibi bir mahiyette kürsüye geldi^ 
ler. Konuşmalarını dinledim. Ben, özellikle sizin ce
vaplandırmanızı gerekecek bir nokta görmedim. (AP 
sıralarından gürültüler) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Söylenmedik laf 
bırakmadı. 

BAŞKAN — Görmedim efendim. Ben görmediği
mi ifade ediyorum. Takdir Genel Kurulun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başka
nım, sataşma var. 

BAŞKAN — Efendim bağırmakla hallollmaz efen
dim. Takdir Genel Kurulun. Ben böyle bir hal gör
medim. Şayet direnliyorsanız, ben Genel Kurulun 
oylarına arz edeyim. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Direnecek bir 

şey yok. Açılkça, ne kafa kaldı, ne göz kaldı, ne akıl 
kaildi, ne mantık kaldı. Hepsi itham idi. 

BAŞKAN — Sayın hatibin üslup tarzı idi efen
dim o. Tutanaklara geçti. Bu itibarla söylüyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Üslup» diyorsu
nuz, herlkesin bir üslup tarzı var. 

BAŞKAN — Öyle gördük. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sataşma var Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben görmüyorum efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz görmüyorsu

nuz; ben grup adına talebinıde ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Hay hay. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Talep ediyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Direnliyorsanız ben oya arz edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Direniyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayısal çoğunlu

ğunuza güveniyorsunuz. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. Yüce Genel Ku

rulun kararına saygılıyım elbette. 

Sayın üyeler, Sayın Ucuza! Adalet Partisine ve onun 
Bildirisine, dolayısıya partilerine, yapılan konuşma ile 
sataşma olduğunu ifade ettiler. Ben Başkan olarak öy
lesine bir durum görmediğimi beyan ettim. Kendileri 
sataşma olduğunda direniyorlar. Sataşma olup olma
dığı, kendilerine söz verip vermeme hakkı Yüce Geme! 
Kurulundur. Sataşma olduğunu kabul eden sayın üye
ler lütfen işaret buyursunlar... İndiriniz efendim. Sa
taşma oduğunu kabul etmeyen sayın üyeler lütfen işa
ret buyursunlar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yanlış bu
yurdunuz «Sataşma» deyince böyle derler «Hakaret» 
deseydiniz belki kaldırırlardı. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Böyle müzakere 
olmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayıyoruz efendim. Lütfen izin veriniz 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sabredin; o sayı
nız da biter bir gün. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Göreceğiz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne oluyor 

seçimler?... Ne oldu belediye seçimleri, muhtarlıklar?. 

7 , 6 ,. 11979 O : 1 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Göreceğiz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Uyur gezer 

hale geldin sen. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Göreceğiz, görece

ğiz. 
BAŞKAN — İndiriniz efendim. 
Yüce Genel Kurul bir sataşma olmadığı hususunda 

iradelerini beyan ettiler. 

2. — Bursa Üyesi Şebip Karamullaoğlu'mın, Ada
let Partisi Başkanlık Divanının Cumhurbaşkanının bir 
tasarrufu nedeniyle yayınladığı bildiri hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bu itibarla, gündem dışı Sayın Şebip 
Karamullaoğlu, buyurunuz efendim. 

Çok kısa lütfen. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Adalet Partisi Başkanlık Divanının, Cumhurbaşka
nımızın bir tasarrufu nedeni ile yayınladığı Bildiri 
üzeride konuşmak istiyordum; fakat... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bakalım. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 

Müsaade buyurunuz beyefendi, acele etme. 
•Burası köy kahvesi değil, konuşuyoruz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ya. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen de Ahmet Ağa 

değilsin. 
BAŞKAN — Sayın Karamulloğlu, çok kısa olsun. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 

Yakışmıyor Sayın Ucuzal size. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Köy kahveci ka
bul ederseniz.... 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Nasıl telakki ederseniz öyle. Nasıl telakki ediyorsanız 
öyle; herkes aynada kendini görür. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, biraz dikkatli olmanızı 
rica edeceğim. Köy kahvesi değil, Cumhuriyet Senato
su. Lütfediniz efendim. Buna hakkınız yek o kadar. 

Buyurunuz efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sizin çok hakkınız 

var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Son söz Yüce Genel Kurulun hakkı
dır beyefendi. 

Buyurunuz efendim. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 

Biraz evvel işaret ettiğim gibi, Adalet Partisi Başkanlık 
Divanının Yüce Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu me
deniyle yayınladığı bildiri üzerinde görüşlerimizi arz 
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•edecektim. Dozu, bazı noktalarda fazla olmakla bera
ber, benden evvel konuşan arkadaşım Niyazi Unsal, 
etraflıca konuyu dile getirdiği için, sizleri fazla meş
gul etmek istemiyorum. Bu nedenle sözlerimi çok çok 
kısa keseceğim. 

Değerlii üyeler; 
Bazı makamlar vardır ki, bunlar üzerinde ileri-geri 

konuşmak, ülkenin bütünlüğü ve birliğini zedeler. Hele 
bizüm gibi, devlet başkanlığını ne sıfatla olursa olsun, 
üzerinde bulunduran bir kurum veya kişi hakkında 
Üleri-geri konuşmak, yasalarımıza ve törelerimize aykı
rıdır. Bu nedenle, Adalet Partisinin yayınladığı bu bil
diri, (Kelimeleri hafifletmek suretiyle konuşuyorum) 
duygusal, dayanaktan yoksun, ciddiyetten uzak bir bil-
diriidir. Umuyorum ki, Türkiye'de Türkiye seçmenlinin 
(büyük bir kısmını oluşituran Adalet Partili arkadaşları
mızın da bu bildiriyi tasvip etmedikleri kanısındayım. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Biz çok mem
nunuz. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
O senlin sözün. O senin sözün. Çık dışarı biraz dinlen. 
(AP sıralarında gürültüler) 

Siz, evvela Devlet Başkanına saygılı olmayı öğrene
ceksiniz. Bu böyle. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Herkas 
her şieye saygılı olacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvelâ memle
kete, millete saygılı olun. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Onun için siz Devlet Başkanını... (AP sıralarından gü
rültüler) 

Devlet Başkanını partizanlığa alet edemezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Ucuza!, size söz vereceğim. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 

Adalet Partisiinin iktidardan uzaklaşmasının ıstırabını 
bu bildiriyle dile getiremezsiniz. Ben bunu söylemek 
i'Sitüyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çalış, Sayın Çalış lütfen ko 
nuşmayın efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Bunu başka parti de yapsa, mensup olmaktan şe
ref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi de yapsa bu
nu, bunun da karşısına çıkarım. Onu söylemek isti
yorum. (AP sıralarından «Daha ne konuşuyorsun?» 
sesleri) 

Konuşmamı dinleyin, dinleyin; acele etmeyin. He
piniz 40 yaşın üzerindesiniz. Ayıp... Dinleyin, ona 
göre çıkın cevap verin. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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Bırak sen şimdi... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 

Bu nedenle koskoca bir siyasi partinin Başkanlık Di
vanı gibi, elit kimselerden oluştuğunu sandığımız, say-. 
dığımız bir topluluğun... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş. 
kan, kendisi yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Ne yapalım öyle söylüyor efen
dim, 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Cumhurbaşkanlığı makamını küçültücü derecede bil
diri yayınlaması, en azından insaf ölçülerini zorla
yan bir bildiridir. Lütfediniz, bazı makamları; istir
ham ederim, günlük politik hırslarımıza, iktidar hırs
larımıza alet etmeyelim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Siz 
ediyorsunuz yahu, 

BAŞKAN — Efendim, öyle söylüyorlar. Müsaa-
da buyurun efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Benim kanaatim bu merkezdedir* 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Karıştıran sizsi
niz. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Çıkar gelirsiniz, aksini iddia edersiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Eliniz kalkıyor, 
söz hakkı vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Sözlerimi kesiyorum-

Bu bildiri, Türk siyasi tarihine olumsuz olarak 
geçecektir ve insafı olan herkes bu bildiriyi ayıpla-
yacaktır. (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Size göre. 

M. ŞEBİP. KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Siz çırpınsanız da, ayaklarımzı yere vursanız da, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Başkanlık makamını 
kim işgal ederse etsin, eftaldır, başımızın üzerinde 
yeri vardır. 

Adalet Partisinin bu bildirisini kınıyor, teessüfle
rimi sunuyorum. Saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Niye bu 
kadar hırslandın?... Sana ne?... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Cumhu, 
riyet Halk Partisinde adam yok muydu?.^ 
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3. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, hububat 
taban fiyatlarının açıklanması hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, hububat fiyat
larının ilanı ve açıklaması sebebiyle gündem dışı ko
nuşma istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

aziz senatörler; 
Hükümet hafta başında tarım ürünlerinin bir kıs

mına ait taban fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya gö
re, başta buğday fiyatlarına yapılan zammın, buğda
yın cins ve kalitesine göre, % 20 ila '% 40 arasında 
değiştiği ifade edildi. En üst fiyat 5 lira olarak, 
makarnalık buğdaya tespit edildi. Ekmeklik buğda
ya gelince; 400 ila 450 kuruş arasında değerlendirildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Verilen taban fiyat, buğdayın elde edilmesi için 

sarf edilen emek, çekilen zahmet, toprak kirası ve 
değeri karşısında, Türk köylüsü ve çiftçisini çok güç 
duruma düşürmüş, ülkenin içinde bulunduğu ekono
mik buhranlar karşısında müstahsil vatandaşı peri
şan hale getirmiş, açıkçası ezmiştir. Vatandaş mah
sulünü yetiştirmek için her türlü girdisini sağlamak
ta bu dönemde büyük zorluklarla, yokluklarla kar
şılaşmış, bu ihtiyaçları zamanında karşılamak ve 
mahsulü kurtarmak için, geçmiş senelere nazaran 
.% 50İÜ fazla masraf yapmıştır. 

Ot ilacından, traktör parçasına; mazotundan, bi
çim ücretine kadar her şeyin fiyatı birkaç misli art
mış veya karaborsadan temin edilmiştir. Mahsule 
% 20 ila % 25 zamlı bir taban fiyatı tespiti, hakika
ten gülünçtür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ak Günler Bildirisinin 25 nci sayfasının başlığı, 

«Kalkınma Köyden Başlayacaktır.» diye başlıyor ve 
devamla; «Cumhuriyet Halk Partisinin halkçı ikti
darı, emeği ile veya üretimi ile ekonomiyi besleyen 
halkı güçlendirecek, Türk ekonomisinin kaynağım 
gürleştirecektir.» diyor ve ilave ediyor: 

«Türkiye gibi nüfusunun büyük çoğunluğu top
rağa bağlı ülkede, kalkınmanın itici güçlerinin ba
şında tarım kesimi gelir.» diyor. 

«Tarım ürünlerinin desteklenme alımlarında aşırı 
eşitlikten doğan adaletsizliğe son verilecektir. Şöyle 
ki; geniş topraklara maddi ve teknik imkânlara sa
hip olduğu için, düşük maliyetle yüksek verim elde 
eden varlıklı çiftçiler, Devletin destekleme alımların
dan, dar imkânlı küçük çiftçilerle aynı ölçüler için-

| de yararlanmakta; böylece varlıklı çiftçiler, varlık
larını daha çok artırmaktadır. Bu sebeple küçük çift
çilere koruyucu bir prim sistemi uygulanacaktır.» den-

I mekte. 
Bu taahhütten bugün (Alınan kararda bahsedil-

I mediği gibi) en ufak eser yok. Hükümetin oluşturdu
ğu buhran ve pahalılık sebebiyle bugün Türk çiftçi
sine, kaynaklar kurusun diye salma salınmıştır. 1977' 
de bir dönüm tarlanın sürülmesi 15 lira iken, bugün 

I 2C|3 liraya sürülmekte. 
I Mazotun litresi 3 lira iken, bugün resmi fiyat 9 

lira, elde edilmesi için karaborsada yer yer 20 lira, 
I 30 lira, 40 liraya satılmaktadır. 

I Bir traktör 110 bin liradan 600 bin liraya çık-
1 mıştır. Bir teneke mücadele ilacı 300 liradan, 5 000 

liraya yükselmiştir. 

I Bir dönümün biçme ücreti ise 15 liradan, 150; li
raya yükselmiştir. Sümerbank'ın 105 liradan satılan 
bir metre kumaşını 975 liraya çıkaran Hükümet, ken
di ürününe % 500 ilâ •% 1 COıO zam yaparken, köy
lünün bir kilo buğdayını 340 kuruştan 440 kuruşa çı
karıyor. Bu maliyetlerle, «Yapıldı» denen '% 20 - 30 

I zam neyi karşılayacak; köylü ne kazanacak, kalkın
maya ne katacak?... Bu kaynak ezilmiş ve yok edil
miş ve yok edilmiştir. Bu yok edilişin, bu ezilişin; 
yani köylünün hiçe sayılmasının sebebi, bu Hükümet-

I tir, Hükümetin tutumudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halen serbest piyasada buğdayın bir kilosu 600 

ilâ 650 kuruş arasında muamele görmektedir. Ser
best piyasa karşısında, hele dünya piyasası karşısın
da bu Hükümetin aldığı fiyat kararına bir ad koy
mak mümkün değildir. 

İstanbul Ticaret Odasının Başı, (Hiç işi kalma
mış demek ki) «Tarım ürünleri taban fiyatını normal 
bulduğunu.» söylemiş; bu beyan, radyo ve televizyon: 

dan günlerce tekrar edilip durulmakta. Bu tüccar ba
şı, İstanbul'un hangi tarlalarında yetişen buğdayın 
maliyetini hesap etti de, hangi köylünün yaşaması
nı nasıl sürdürdüğünü gördü de, bu hususta beyan-

I da bulunur?... Bunu da anlamak mümkün değil. Top-
I rağı saksıda görenlerin, tarlada çektikleri çile ve ıs

tırabı anlaması mümkün değil, 
Değerli arkadaşlarım; 

I Bu konuşmamı, 18 aydır olduğu gibi yine Yüce 
Huzurunuzda Hükümetin bulunmadığı yerde yapıyo-

I rum. Bu Yüce Meclise, bu Hükümet ilgi göstermi-
I yor. Görevden kaçıyor. Hükümet duysun diye, ilgi-
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lensin diye de yapmıyorum bu konuşmayı, sadece siz 
duyasınız, milletinizin dertierine siz sahip çıkasımz 
diye arz ediyorum. (AP sıralarından, «Maliye Baka
nı burada.» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen.,. (AP sıralarından, «IMF 
burada.» sesleri) 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bir hesabı var
dır, bu gündem dışı konuşma için gelmemiştir de
ğerli arkadaşlarım. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Ne hesabı?... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bir hesabı var
dır, bu gündem dışı konuşma için gelmemiştir de
ğerli arkadaşlarım.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Ne hesabı?... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — IMF var. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tabii, tabii, Yal

nız... 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ne hesa

bı?... Vazifesini yapmaya geldi. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Keşke herkes bu 

Yüce Senatonun altındaki vazifesini yapsa, memnun 
olacağız. Esen rüzgâra göre, dalgalara göre vazife 
yapmak, vazife değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yıllarca bu kürsüden, Cumhurbaşkanımıza... 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal; taban fiyatları hak

kında rica edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dile, alınmaya
cak şekilde söz söyleyen kişilerin, Kontenjan Sena
törü Sayın Kemal Şentürk arkadaşımızın tayini se
bebiyle bu kürsüden Cumhurbaşkanına dil uzatan
lar... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal; bir ricada bulunmuş
tum... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sonra, milli bü
tünlüğün tarafsız olduğunu söyleyen kişinin... 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kesmeden bera
berce şey konuşalım... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — ... Burada gelip, 
kendi diliyle, «Falanlara konuşma hakkı tanınsın.» 
diyenlerin, Mao'yu 20 nci asrın lideri olarak ilan 
edenlerin, bu kürsüye gelip, Atatürk ilkelerinden bah
setmesini yadırgıyoruz, kendilerine iade ediyoruz bu 
tutumlarını... 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır efen
dim. 

4. — Bitlis Üyesi Kâmran Înan'ın, Cumhuriyet 
Senatosu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/474) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir önerge var, ıttılaınıza sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinden istifa ettiğimi 

yüksek bilgilerine derin saygılarımla arz ederim. 
Bitlis Senatörü 

Kâmran İnan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İşitme

dik efendim, ne idi?... 
BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu üye

liğinden bir istifa vardı, Sayın Kâmran înan'ın, onu 
okutturduk. Sonra zabıtlardan okursunuz efendim. 

5. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşları
nın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının bir beyanı* 
na dair önergesi. (4/473) 

6. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşları
nın, Kıbrıs konusundaki önergesi. (4/472) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Geçen Birleşim, İçtüzüğün 131 nci maddesi uya

rınca, Adalet Partisinden Sayın Cahit Dalokay ve 
dört arkadaşının vermiş olduğu talepler vardı, bura
da okuttuk,) 

Sayın Dışişleri Bakanlığına hemen bilgi verildi ve 
ben bugün öğleden evvel Özel Kalemlerine de, bel
ki unutulur veya meşgaleleri varsa gelsinler diye 
bilgi verdim. 

Sayın Dışişleri Bakanı buradalar mı efendim?... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tahran'a gidiyor, 

Tahran'a... 
BAŞKAN — Sayın Köker; lüzum yok, ben ta

kip ediyorum dikkat ediyorsanız, 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; rad

yoda haber verdi. 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkan, 

görevini yapıyor^ 
BAŞKAN ..=-7 Efendim, anlamadım?.,» 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkan, gö

revini yapıyor, dedim. 
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakam yokmu efen

dim?... Sayın yöneticiler ve sayın grup yetkilileri, Sa
yın Bakan yok mu?... 

Böylesine bir açıklamada, Sayın Dışişleri Bakanı
nın bilgimiz üzerine gelmesi zorunluluğu vardır; ama 
kendilerinin bir mazeretleri varsa, bize intikal et
medi, 
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Sayın Dışişleri Bakanının bulunmadığı anlaşılmış
tır; tutanaklara geçmiştir, gereği yapılacaktır efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne zaman Sa
yın Başkanım?... 

BAŞKAN — Ben ne yapabilirim efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Anayasayı yeri

ne getirsinler Sayın Başkan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biraz önce 

«Yok» dediğim zaman, «Var» dediniz. 
BAŞKAN — Kime «Var» dedim efendim; ama 

rica ederim... 
Şimdi, gelecek Birleşim... 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Ne bağırıyor

sun otursana yerine, 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Siz çalışacaksınız, 

vazifeniz, 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Ne bağırıyor
sun, O'nun da vazifesi değil. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benim mi va
zifem?.... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bunun tartışmasını 
yapmanıza lüzum yok efendim. Lütfen müsaade bu
yurun ben söyleyeyim efendim; bunun tartışmasına 
lüzum yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yiyecek yok, 
içecek yok, hiçbir şey yok; Hükümet yok, ne ola
cak yani?... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Yoksa yok, ne 
yapalım yani?... Beğenmiyorsan çek git. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet geldiği zaman 
gerekli açıklama yapılacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 21111; C. Senatosu : 
2/158) (S. Sayısı : 934) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Öncelik ve ivedilik teklifi olan iki tezkere var; 

okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz «492 sayılı Harçlar Kanununun 

34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifinin» Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altı
na almıştır. 

Adı geçen teklifin Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınarak gündemdeki bütün işlere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılar imla., 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkam 
Trabzon 

Hasan Güven 

BAŞKAN — Sayın Hasan Güven?.., Burada
lar. 

(1) 934 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Hükümet temsilcisi?... Buradalar. 
Efendim, hâkimlerin bugüne kadar ıstırabını çek

tikleri Harçlar Kanunu vardı ve Komisyonda görü
şülmüş gelmiş, dağıtılan kâğıtlar meyanmda da Yüce 
Kurula arz edildi. Bir veya iki maddelik bir teklif
tir. İzin verirseniz bunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin öncelikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesi üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmeden evvel raporun okunup 
okunmamasını oylarınıza sunacağım. Raporun okun
masını kabul eden sayın üyeler... Yok. Raporun okun
mamasını kabul eden sayın üyeler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.., 
Yok. 

Maddelerin okunmasına geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
Madde 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 

34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

— 836 — 
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Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak 
için makamından uzaklaşma durumunda olan hâkim
ler, Cumhuriyet Savcıları ve icra, iflas memurları ile 
yardımcılarına, adli tabiplere, adliye başkâtipleri ile 
başkâtip yardımcılarına, kâtiplere, mübaşirlere ve hiz
metlilere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda 
yol tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkeme
nin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her iş için, 
1 nci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev 
yolluğunun 1/2'si, 

2„ Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahke
menin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her iş 
için, 1 nci derece Devlet memurunun aldığı geçici gö
rev yolluğunun 2/3'ü, 

3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınırları için
de, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan 
her iş için, 1 nci bent hükmü, belediye sınırları dışın
da olan her iç için, 2 nci bent hükmü uygulanır. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş 
olursa, mümkün oldukça işler aynı günde yapılır, iş 
bir günde tamamlanamadığı takdirde her gün için bir 
iş üzerinden ve yukarıdaki bentler gereğince tazminat 
verilir. 

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alına
cak yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı ise yuka
rıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek 
hesaplanır. Adliye başkâtipleri ile başkâtip yardımcı
ları ve kâtipler için bu miktarın 2/3'ü, mübaşirler ve 
hizmetliler için 1/2'si ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından 
işin yapılmasından önce, emaneten makbuz mukabi
linde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işle
nip keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir tu
tanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye geri verilir. 

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

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyondan bir sualim var, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun, 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bugün normal 
olarak birinci derecede bir Devlet memurunun aldığı 
maaş üzerinden yolluğu kaç liradır? Burada baz ola
rak ahnacak rakam hangisidir ve nedir? 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, soruyu anladınız; lütfen açıklar 

mısınız? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Birinci derecede bir 
Devlet memurunun geçici görev yolluğu 190 liradır. 
Bu rakam her bütçeyle değişmektedir. Örneğin ge
çen yıl 150 liraydı. Gelecek yıl da ekonomik koşul
lara ve hayat pahalılığına göre değişecektir. 

BAŞKAN — Oraya bağlı diyorsunuz?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ona göre ayarlana
caktır. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederiz. 
Birinci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?„. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden iti

baren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Lehte 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu kanun teklifini sevk etmiş olanlara teşekkür
lerimi arz ediyorum. Zira, senatörlükten evvel yap
tığım hizmetler sırasında, bilirkişi olarak bir çok iş
lere çağrılıyorduk. Bir çok başkâtip, icra memuru 
veyahut da hâkimlerle beraber keşif için gittiğimiz
de; yapılan keşif sonunda bilirkişi olarak -bize bazı 
ücretler veriyorlardı tabiatıyla. Bu, mahkemenin tak
dirine bağlı olarak bize verilen bilirkişi ücretleriydi. 
Şöyle ki : 

Çok da olmasa, 200 - 250 - 300 Ura gibi paraları 
bilirkişi olarak ben çoğu zaman almışımda*. Ancak, 
bu arada, aynı iş için, aynı müddet sarf etmek sure
tiyle gittiğimiz o bilirkişi işlerinde, mahkeme heye
tinin, hatta hâkimlerin de zannederim, bizim sarf et-
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tiğimiz mesai müddeti karşılığında zannederim o za
man (1970 - 1972 seneleri arasında) 7,5 - 10 - 12,5 
lira gibi, hakikaten çok komik miktarlarda para al
dıkları benim de içimi sızlatmaktaydı. Bu sebeple, 
bilirkişi işlemini, keşfi bitirip dönünce, biz o müba
şire 10 - 15 lira gibi bir ücret de veriyorduk. Tabii 
almıyorlardı çoğu zaman; fakat bazen de, o günkü 
koşullarda dahi ekonomik güçlüklerin vermiş oldu
ğu zorluklarla, geçimlerini sağlayabilmek için bu pa
raları da alanlar oluyordu. 

Bu kanun öyle zannediyorum ki, bu gibi halleri 
önlemiş olacaktır. Bu kanunu düşünmek ve bu yasa 
teklifini yapmak suretiyle getirmiş olana tekrar te
şekkürlerimi arz ediyor, sizleri saygıyla selamlıyo
rum. 

Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Teklifin lehinde bir saym üye konuştu. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teklifin aleyhinde?.. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Hayır, madde 

üzerinde, 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Bir lehte, 

bir aleyhte; tümü üzerinde konuşturuyoruz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben maddeyi 
görüşüyoruz zannettim. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Değil efendim. 
Sayın üyeler; 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun. 

2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/246; C. Senatosu : 1/638) (S. 
Sayısı : 928) (1) 

BAŞKAN — Sıra Sayısı 928'de, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının, Gelen Kâğıtlar
dan gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı için öncelik ve ivedilik teklifi vardır, 
okutuyorum efendim. 

(1) 928 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

\ Sayın Komisyon ve Hükümet yetkilisi buradalar. 
I Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
I 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddele-
I rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
I Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere da-
I ğıltılmıştır. 
I Anılan tasarının önemini ve biran önce yasalaş-
I masına duyulan gereksinmeyi gözönüne alan Komis-
I yonumuz, Genel Kurulda, tasarının öncelik ve ivedi-
I likle görüşülmesi hususunda istemde bulunmasını da 
I kararlaştırmıştır. 
I 928 Sıra Sayısıyla basılan tasarının, Gelen Kâ-
I ğıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki bütün işle-
I re takdimen, görüşmeleri bitinceye kadar, öncelik ve 
I ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla. 
I Anayasa ve Adalet Komisyonu 
I Başkanı Yerine Sözcü 
I M. Fahri Dayı 

I BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesini 
I oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I Tasarının ivedilikle görüşülmesi üzerinde söz iste-
I yen sayın üye? Yok. 
I İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 

I Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 

I Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
I Madde 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
I 179 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

I «Madde 179. — Bir kimse diğer bir kimseyi gay-
I rimeşru surette kişi hürriyetinden mahrum ederse bir 
I yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin liradan az ol-
I mamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

I Eğer suçlu bu fiili işlemek için yahut işlediği za
manda tehdit veya kötü muamele eder veya hile kul-

I lanır yahut bu fiili öc alma kastıyla veya dini veya 
I milli bir maksatla yahut 499 ncu maddedeki haller 
I dışında maddi çıkar sağlama kastıyla veya siyasi veya 
I ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından kaynakla

nan her hangi bir amaçla işler yahut mağduru asker-
I likte kullanılmak üzere yabancı bir ülkeye teslim 
I ederse verilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar ağır 

hapis ve on bin liradan az olmamak üzere ağır para 
1 cezasıdır. 
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin silahla veya . 
birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 
ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Madde 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
188 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya 
işlemesine müsaade etmek ya da o şeyi işlememeye 
mecbur etmek için diğer bir kimseye zor kullanır ve
ya onu tehdit eder veya yetkisi olmadan Veya yasa
lara aykırı olarak bir konuda bilgi vermesini veya 
inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklama
sını isterse altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin li
radan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

Bu kimse tasarladığı sonucu elde etmişse hapis ce
zası bir yıldan iki yıla ve ağır para cezası iki bin li
radan beş bin liraya kadardır. 

Birinci fıkradaki eylemler silahla ya da kendini 
tanınmayacak bir hale koyarak ya da bir kaç kişi ta
rafından birlikte ya da imzasız bir mektup ya da özel 
işaretlerle ya da var olan veya var sayılan gizli bazı 
örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden yararlana
rak işlenmiş ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Bu suretle istenilen sonuç ekle edilmişse beş yıl
dan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ay
rıca beş yıl genel güvenlik gözetimi altında bulun
durulabilir. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinin 
görülmesine ayrılan yapılara veya eklentilerine giril
mesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üze
rinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek 
engel olursa, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, her türlü eğitim ve 
öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu olarak 
oturdukları yurt veya benzeri yerlere veya bunların 
eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına ki
şiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başka
larını tehdit ederek engel olursa yukarıdaki fıkrada 
gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen hal dışında eğitim ve 
öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilme
sine haksız eylem ve davranışlarıyla neden olanlara 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki iki fıkrada gösterilen eylemler suçun 
işlendiği eğitim veya öğretim kurumlarının öğrencisi 
olmayan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yer
lere yetkili makamlarca kabul edilmiş bulun
mayan ya da öğrenci olmadığı halde bu gibi yerler
de kalan kişiler tarafından işlenirse verilecek ceza, 
altıncı fıkradaki halde üç yıldan beş yıla, yedinci fık
radaki halde ise bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Yukarıdaki son dört fıkrada gösterilen eylemler, 
silahla veya kendini tanınmayacak hale koyarak ya 
da bir kaç kişi tarafından birlikte veya var olan veya 
var sayılan bazı gizli örgütlerin oluşturdukları tehdit 
gücünden yararlanarak işlenmiş ise beş yıldan sekiz 
yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş yıl 
genel güvenlik gözetimi altında bulundurulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının 2 nci maddesiyle 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 188 nci maddesi değiştirilmekte. 
Ne var ki, bu 188 nci madde, 192 nci madde, 495 ve 
498 nci madde uygulamada bir karışıklığa meydan 
vermektedir. 

Şimdi hazır tasarı elimizdeyken, bir değişikliğe 
gitmeden bu kargaşalığı önlemek için benim istirha
mım Komisyonun veya Bakanlığın bir açıklamada 
bulunması gerekmektedir. Şöyle ki : 

Bir misal olarak arz edeyim; bir evli erkeğin 
başka birisine yazdığı mektubu eline geçiren kişi, o 
mektubu basın yoluyla açıklamaya kalkarsa 192 nci 
maddedeki unsurlar teşekkül ettiği için 1 yıldan baş
lar hapis cezası. Halbuki bu mektubu eline geçiren 
kişi, sadece mektubun sahibine bir tehdit, bir şan
taja başvurarak; «Elimde mektubun vardır, işte şu 
kadar para vermediğin takdirde veyahut şu işi yap
madığın takdirde bu mektubu eşine göndereceğim.» 
gibi bir tutumunr içerisine girdiği zamaa, Türk Geza 
Kanununun 495 nci maddesine göre 15 yıl hapis, 
498 nci maddesine girdiği zaman 20 yıl hapis. 

Şimdi, dört madde; 188 nci madde 6 aydan baş
lar, 192 nci madde 1 yıldan başlar, 495 nci madde 
15 yıl, 498 nci madde de 20 yıl mahkûmiyet cezası 
verir. 

Onun içdn meseleye vuzuh vermeik ve 188 nci 
madldaye bir açılklılk getirerek unsurlarını iyi tespOt 
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ödersek,; böyle talibiıka'tltafkli kargaşalığı önlemiş olu-
roız. 

Çüntkü değerli arflcadaşlanım; o mıefktup bir gaze-
Dekte yayınlansa herlkes duyacalk yahut gazelteyi oku
yan yüzlerce, binlerce kişi duyacalk. Bunun ver
diği ceza bir yıl, Mektubu ekinize göndereceğim» 
dedliği, töbJdöt etltliğü zaman sadece eşi duyacaktır bunu; 
yani eşlinin dışımda kim duyarsa duysun ceza bir yıl
dan başlar. Hiç kiimıseniin duymadığı yerde eşi du
yacalk aluiflsıa ceza 15 ilâ 20 sene gibi çok ağır süreye 
ulaşmalkıtadır. 

Bu balkumldan gerek, Balkanlığın, gereik Bakanlık 
Tömısilüiisıinliıı, gereklse Komtiısyonun hiç olmazsa 'kür
süden bir açılklama yaparalk bir vuzuh sağlamasını 
fc/tlirfaam dtonıök için huzurunuza geldim. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür öderiz efendim. 
Başkaca söz isiteyen sayın üye?.. Kö'mCsyon bu hu

susta bur açıklama yapacak, mı efendim?.. Buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ, 
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (ManÜsa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Halen müzakere dtmekıte bulunduğumuz Tasarı
nın 188 nci maddesi, kişi özgürlüğünü korumaya 
oıalüuf bir madldddir. 192 nci maddeyle elbettelki un
surlar balkıımıodan bir ilişkisi yokjtütr. Sayın Ucuzal'ın 
bahisöiltiği 495, 498 nci maddeler mal aleyhine işlen
miş suçlan teşkil etmekitedir ki, bu maddeyle eibeüte 
bir ilişiği yoktur. Bu bakımdan, unsurlar birbirinden 
aynidir, 'blinîsli münhasıran kişi özgürlüğünü koruma 
gayesine matuf olan 188 nci maddedir. Diğer 192 nci 
madde, biraz evvel Sayın Ucuzal'ın bahsettiği mek
tupla ifşaat veya tehdit eltaeik suretiyle almadır; 
495, 498 nci maddeler ise, Ceza Kanunumuza göre 
mal aleyhine işlenimliş suçlarıdır, unsurları başkadır. 

Komisyon olarak izahaitnmız budur. 

'BAŞKAN — Teşelkkür ederiz efendim. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başıkan, 

Komisyondan bir sual sorahilirmiyiz efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Bu maddenin 
son fıkrasında «'Bir kaç kişi tarafından» tabiri kul-
lamlmakftadır. İki veya daha ziyade kimselerin bir 
araya gelmelerine gruplar denir. Bu birkaç kişiye 
dilci dahili miildir?.. Burada ikiliden fazla mı Oıacaıv, 
ıiki dahil mildir? 

IBAŞKAN — Yerleşmiş içtihatlar bildiğim kada
rıyla ikilden fazladır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Devamla) — Hali 
hazırdaki uygulamada ikiden fazla, yerleşmiş içtihat
lar ve Kanunumuzun diğer maddelerinde de «Birkaç 
kişi» deyimi geçtiği için onun için bu maddede de-
ğişiMilk yapmak lüzumunu görmedik, yerleşmiş içti
hatlara göre ikiden fazla. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Üç olacak yanli. 
karışıklıklara meydan veriyor o balkımdan söyiü-
yoırum. İki kişi, birlkaç kişi sayılabilir mi? 

BAŞKAN — Geçmiiş uygulama gibidir diyorlar, 
eski maddeci aynı aldık diyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Devamla) — 
Geçmiiş uygulamaların aynı olaraik ikilden fazla olu
yor. 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yo'k. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 765 sayılı Tüıik Ceza Kanununun 
235 nci maddesi aşağıdaki biçimde değlştirilLrnıiştlir : 

«Madde 235. — Memurlardan biri görevini 
yaptığı sırada görevine ilişkin olaraik kamu adına 
kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip 
de ilgili daireye bildirmiede ihmal ve gecilkıme gös
terirse dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine 
göre ayrıca süreli veya süresiz memuriyeijlen mah
rumiyet cezası da eklenir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise ve
rilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve 
'her halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası 
da hütkmıolunur.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoik. 

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

Madde 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
253 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir : 

«Her kimse bir rütbe veya memuriyeOin veya btr 
mesleğin resmi elbisesine yatklisıi olmaiksızın a cılktan 
açığa giyer veya halkkı olmayan nişan veya madalya
ları taikarsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve ilki bin 
liraya kadar ağur para cezasıyla cezalandırılır. Böyle 
bir elbise giyerek elbisenin belirlediği meslek ve me
muriyetle ilgili şer yapanlara altı aydan iki yıla ka
dar hapis ve bin beş yüz liradan üç bin liraya kadar 
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ağır para cezaisi veı-ilir. Bu elbisemin sağlayacağı ko
laylık, ve olaniaiklardan yararlanaralk bir oürüim işlenir
se, yalnız bu eyi'arnlden öeüııli yulkar.dall:)l cezalar üçte 
'biriden yarıya kadar artırılarak hiikmıolunur.» 

•BAŞKAN — Maldde üzeninde söz isteyen sayın 
üye?.. Yclk. 

'Maddeyi oyla; .niza sunuyc,u'm: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiş^r, 

'Madde 5. — 765 saydı Tüılk Ceza Kanununun 
254 nöü rn|a)dldösinin ikinci fılkraisı aşağıdalki biç'md'e 
değlştir!italşCir. 

!«?Byleım silahla bir kişi tarafından işlenmiş ise iki 
yıldan beş yıla kadar; hapis cezası verilir. Eylemin 
iki veiya dalha çolk silalhlı kişiler tarafınldan anlaşaratk 
birilikte veya silateız ve anlaşma oimaJsa bile toplan
mış betşiten çak, kişiler tarafından işenme's! halinde ve-
rifcceik ceza beş yıldan az olamaz.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye,.. Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul cfdıilmjlş'JÂr. 

Madde 6. — 765 sayılı Tüılk Ceza Kanununun 
258 nci mdddesinin ikinci fılkrası aşağıdalki biçimlde 
değişjtirifaişltir. 

'«ıByl'elmı silaihla bir kişi tarafınldan işlenm'şse Oki 
yıldan üç- yıla kadar hapils cezası verilir. Eylemin iki 
veya dalha çolk silahlı kişiler tarafınldan veya silahsız 
olsa bile toplamış beşten çolk, kişiler tarafından işlca-
ımesi halinde Verİlecelk ceza üç yıldan beş yıla kadar 
Ihapis cezasıdır. 

İBAŞKAN — Maldde üzerinde söz isıteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Madldeyü oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler. 
Kalbul etmeyenler... Maldde Kabul edilmiştir. 

'Maidde 7. — 765 sayılı TüJk Ceza Kanununun 
264 ndü maiddesi a'şağıdalki biçimde değ'şJir'il'rriigiir: 

«Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden ru:h^ 
sat almaikisızın dinamik veya bomba veya buna ben
izler yılkıcı velya öldürücü akit veya barut ve benze:! 
ateşli eeza yapar veya bunları yabancı bir ülkeden 
Tüıfcjiyte'yte sdkar veya sdkfmaya aracı olur veya tri'ice 
içinde blir yerlden diğer bir yere götürür veya yollar 
veya götürmeye bilerdk aracıhık öderse, beş yıldan se
kiz yıla kadar hapsiolumur ve kendisinden on be, t in 
liraldan altimış blin liraya kadar ağır para cezalı alı
nın 

iBiırinci fıkradaki eylemleri istemek aırnaeı ile ie-
şdkjkıül Vücuda geil'irenlerîe yöne'tenfer veya teşekküle 
ımensup olanlar tarafınldan sözü geçen fıkrada yazılı 

suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan on beş y ia 
kadar ağır hapis ve elli bin liraldan yüz bin liraya ka
dar ağır para cezası hülkimjolunur. 

'İlkine: fılkradaiki hal dışında, iki veya daha çok 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları 
işlem'eieri hal"nde selkliz yıldan on :ikli yıla kadar ağır 
hapis ve- yi,mi beş bin liradan >e:..n,iş beş bin liraya 
kadar ağır para cezası hüikrrJol.ınmr. 

'Birinci fıkrada yazılı eylemle;!! işlemek amacıyla 
(ilki veya dalha çok kimselerin önceden anlaşıp birleş
meleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulundu
ranlar veya satanlar veya satmaya çalışanlar veya 
alanlar üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis, on bin li
radan yirmi bin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu şeylerin cins ve miktar itibarıyla va
hamet göstermesi halinde beş yıldan sekiz yıla ka
dar ağır hapis ve yirmi beş bin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. Mahkemece 
bunların cins ve miktarının önemsiz sayılması ve fa
ilin meslek kişilik ve ahlaki eylemleri yönünden teh
likesiz sayılması halinde hükmolunacak ceza bir ay
dan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya 
kadar ağır para cezasıdır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meekûn yerde veya 
çevıesnde ya da halkın gelip geçtiği bir yerde ateş
leyenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, eylemleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beş yıl
dan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve on bin lira
dan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar. Suçun halkın toplu olarak bulunduğu yer
lerde veya kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış 
binalarda işlenmesi halinde, suç daha ağır bir cezayı 
gerektirse bile ayrıca eylemden dolayı aynı cezaya 
hükmolunur. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek 
biçimde her ne amaç ve nedenle olursa olsun, mes 
kûn bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi 
veya genel yapılara ya da her türlü taşıt araçlarına 
ya da halkın toplu olarak bulundukları diğer yerlere 
silahla ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştursa 
bile ayrıca iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 
beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı eylemler, iki veya 
daha çok kişi tarafından birlikte veya taşıt aracı ve
ya suçun icrasını kolaylaştırıcı başkaca araçlar kul
lanarak işlenirse cezalar üçte birden yarıya kadar 
artırılarak hükmolunur.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul ediJmiiştir. 

Madde 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
5 nci babının 2 nci faslının başlığı ile 313 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler» 

«Madde 313. — Her ne suretle olursa olsun cü
rüm işlemek için teşekkül meydana getirenlerden her 
b ri yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı 
iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla ceza
landırılır. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya pa
nik yaratmak ya da siyasi veya sosyal bir görüşten 
kaynaklanan amaçla ya da ammenin selameti aleyhi
ne cürümlerle kasten adam öldürmek veya yağma ve 
yol kesmek ve adam kaldırmak cürümlerini işelmek 
için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıldan 
sekiz yıla kadar ağır hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya 
genel yollarda veya meskûn yerlerde içlerinden iki 
veya daha ziyadesi silahlı olarak dolaşır veya buluş
ma yerlerinde ya da emin bir yerde silah saklarsa 
birinci fıkradaki halde üç yıldan al:ı yıla, ikinci fık
radaki halde yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis ce
zası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fık
ralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar artırılır. 

Bu maddeye göre tayin olunan ceza sürelerine eşit 
bir süre il; genel güvenlik gözetimi altında bulundur
maya da karar verilir. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla 
kirr.:enin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında bir
leşmesiyle oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hü
kümler saklıdır..» 

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

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlînrşiir. 

Madde 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
314 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca mey
dana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve 
isteyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut si
lah ve cephane tedarik veya başka yollardan yardım 
edenlere, başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıl

dan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu yar
dım dernek, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına 
veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro 
veya eklentilerinde ya da öğrenim kurumlarında veya 
öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde ya
pılırsa yukarıdaki cezanın iki katı hükmedilir. 

Bu suretle usul ve füruundan olan hısımlarından 
veya kan veya koca veya kardeşinden birine barına
cak yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan 
k'şi hakkında bu cezalar yarısından üçte ikisine kadar 
azaltılır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Emmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
315 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 315. — 313 ncü maddede sözü edilen te
şekkül mensuplarının teşekkülün devamı süresince ve
ya meydana ge!;ş amaçları gereği olarak işledikleri 
cürümlerden dolayı 78 nci maddenin uygulanmasın
dan hâsıl olacak ceza üçte birinden yarıya kadar ar-
tınlır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
j üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
i Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
| Madde 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
j 384 ncü maddesinin I, II ve III sayılı bölümleri aşa-
| ğıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
j «1 - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle ve-
| y? hileyle kara ulaşım aracının hareket eimesini en-
! gelleyen, ettirmeyen veya hareket halinde bulunanla

rı durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere 
genderten kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş kara 
ulaşım aracı hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha fazla kişi tara
fından birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.» 

«II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle 
veya hileyle deniz ulaşım aracını hareket ettirmeyen 
v,;,ya hareket halinde bulunanları durduran veya git
mekte olduğu yerden başka bir yere götüren veya 
gönderi en kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş deniz 
ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla ka
dar hapis cezası verilir. 
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Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafın
dan birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.» 

«III - Her kim bir uçağı kaçırır veya hareket et
mesine engel olur veya bu eylemlere teşebbüs ederse 
üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalan
dırılır. 

Kaçırılan veya hareketi engellenen veya bu ey-
Lmlere teşebbüs edilen uçak halkın yararlanmasına 
arz edilmiş ise dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Kaçırma veya hareketi engelleme veya bunlara 
'teşebbüs eylemleri zorla veya tehditle veya hileyle 
işlenirse birinci fıkrada yazılı durumda dört yıldan 
altı yıla, ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan 
yedi yıla kadar ağır hapis cezası verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayrn 
üye?.. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul)' — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Yerimden 

arz edeyim müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Hü
kümet ve Sayın Komisyondan bir istirhamım var. 

Buradaki cezaların, tayyare kaçıranlara ait olan 
kısmı kanaatimce önleyici değildir. Tayyare iki yan
lıdır; birçok yönlerden fevkalade pahalı ve man :vl 
yönden de bütün dünya çapında büyük tesirler yara
tan (yalnız, bu, şahsıma ait değildir) bir kaçırma du
rumu bir fiildir. Binaenaleyh, bu böyle normal her
hangi bir kaçırma veya bir dolandırıcılık vakası gibi 
addedilmiş bir durum olmuyor. Bunun hakkında çek 
ağır cezalar vermeli ki, bütün dünyada alıp yürü
yen, ister siyasi, ister başka maksatlarla tayyare ka
çırma olaylarını biraz önleyici tedbirler tesirli olsun. 

Benim temennim bu; inşallah başka bir vesile ile 
bu husus dikkat nazara alınır; bu yöndedir maruza
tım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, buyu
run. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, «Tayyare» nedlir? 

BAŞKAN — «Uçak» efendim. Sayın Nalbantoğ-
l'u, lüzum yok bu tip esprilere. 

Sayın Komisyon, konuyu anladınız; «daha hafif 
görüyoruz»1 diyorlar. «Acaba şiddetlend'ir'ci, başka 
yerlerde müeyyidelerimiz var mıdır?» diyorlar, en 
azından tatmin olmak isterler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
Uçakların kaçırılması ile ilgili fıkra 1490 sayılı Yasa 
ile yeni değişmiş idi. Bu nedenle ceza bakımından 
bir artırma bahis mevzuu olmadı. Zannediyorum 
1977'des çıkan bir yasa 1490 ile değişti. Aradan kısa 
bir süre geçtiği için, bu maddenin bu fıkrası üzeren
de ceza bakımından fazla durulmadı, bir dil bakı
mından duruldu. Esas, bu madde ile getirilen en mü
him husus, bugüne değin olmayan kara ulaşım vası
talarına karşı ve bunların kaçırılması ile ilgili husus
tur. Uçaklar hakkında dediği gibi, ceza bakımından 
pek bir değişiklik yoktur, yalnız dil bakımından var
dır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz. 
Efendim, Sayın Komisyon derler ki, çok kısa za

man evvel bu madde değişmiş ve cezalar gelmişti, 
süratle yenliden artırmayı pek çabuk bulduk ve di
ğerleri üzerinde daha çok duruldu, dediler. Her hal
de ilerisi için birtakım üyelerimizin temennileri veya 
teklifleri olur; düşünülür, derler. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. Ben bilhassa zabıtlara geçmesi için istirham 
edeceğim. 

Hakikaten fevkalade önemli bir husustur bu ha
vayollarında olacak olan hususlar. Çünkü en ufak 
bir hadiseden yüzlerce kişiye birden müessir oluyor. 
Manevi yenden de her yerde, her memlekette büyük 
bir facia teşkil ediyor. Bunu ayırmak lazımdır â'ğsc 
suçlardan. Bunları dikkat nazarlarına tekrar arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz; sözleriniz tuta
naklara geçti, ilerisi için muhakkak kli bir irşat olur 
efendim; sağolasınız. 

Maddeyi dinlediniz. Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayım üyeler; izin verirseniz Divan Üyesi arkada
şımız okumalarını oturarak yapsınlar. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir; teşekkür erlerim. 

Madde 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
516 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa 
olsun diğer bir kimsenin taşınır veya taşınmaz ma
lini yıkar veya yok eder veya bozar ya da bunlara 
zarar verirse zarar görenin şikâyeti üzerine bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
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Eylem : 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir me

murun zararına, 
2. Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493 ncü 

maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen araç
lardan biri. ile, 

3. Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir 
din ve mezhebin ibadetine ayrılmış yapılara veya 
bunların eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya 
veya parçalarına ya da askeri yapılar, depolar, ter
saneler, fabrikalar, gemiler ya da anıtlar veya hey
keller veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklenti
leri. 

4. Setler ya da felaketlere karşı kamunun korun
ması amacıyla yapılmış koruma araçları ve diğer ya
pı ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işa
retler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal ve
ya yapay su yatakları ve bu tür diğer yapılar, 

6. Dikilmiş bağ çubukları veya meyveli ağaç ve
ya fidanlar ile gezi yerleri veya alanlardaki ağaçlar, 

7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak 
motorlu taşıt araçları, 

Üzerinde işlenürse failin göreceği ceza, eylemin 
özeliğine veya meydana gelen tehlikenin veya zara
rın ağalığına veya yıkılan veya bozulan veya zarar 
verilen şeyin önemine veya değerine göre bir yıldan 
yedi yıla kadar hapis ve üç bin liradan yirmi beş bin 
liraya kadar ağır para cezasıdır. Ancak, 7 nci bentte
ki halde hapis cezası üç yıldan az olamaz. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şi
kâyete bağlı değildir.» 

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

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

Madde 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
517 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen 
eylemler Hükümete karşı şiddet veya karşı gelme 
amacı ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle iş
lenirse, eyleme katılanlar hakkında verilen ceza bi
rinci fıkradaki hallerde üçte bir, ikinci fıkradaki hal
lerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adına kavuşturma yapılır.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi, «...işle

nirse, eyleme katılanlar hakkında verilen ceza birin
ci fıkradaki hallerde üçte bir, ikinci fıkradaki hal
lerde ise yarı oranında artırılır.» diyor. Hangi ceza 
efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sorunuz, yalnız han
gi ceza olduğu için miydi?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Hangi ceza oluyor Sayın Komis

yon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ M. FAHRİ DAYI (Manisa) — 516 nci mad
denin birinci ve ikinci fıkrasındaki durumlar. 

BAŞKAN — 516 nci maddeymiş cevabı efend'im. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAHRİ DAYI (Manisa) — Efendim, «Yu
karıdaki maddede» deniliyor. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederiz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizdeki kanun teklif ve tasarıları da gö

rüştük. Şimdi, gündemin «Tüzük gereğince bir defa 
görüşülecek işler» bölümündeki araştırmalar kısmı
na gsçiyoruz ve bir numaradaki araştırma önergesin
den başlıyoruz. 

Sayın Hayri Öner? Yok. 
Olmadıklarına göre gelecek birleşime erteliyoruz. 
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4. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner? Yok. 
Gelecek birleşime bırakıyoruz. 
5. — 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. 
Bunu da gelecek birleşime tehir ediyoruz. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner? Yoklar. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
SADETTİN DEM İ RAY AK (Aydın) — Hükü

met de yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bunlarda Hükümet aramıyoruz Sa

yın Demirayak. 

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

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Süreyya 
Öner? Yok. 

Olmadığına göre bunu da gelecek birleşime bıra
kıyoruz. 

8. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı: 
813) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı Sa
yın Şükran Özkaya? Buradalar. 

Buyurun Sayın Özkaya. Komisyonunuzun rapo
runu görüşeceğiz efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu rapor daha evvelce dağıtıldı, 31.5.1978'deSa

yın Genel Kurulun tüm ıttılaına geçti. 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarıyla 
belirtmek üzere Araştırma Komisyonu kurulmuş ve 
raporunu da vermiştim. 

Üzerinde söz isteyen sayın üye? 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabii Üye) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

Dosya Sayın Senato Başkanı tarafından Hükü
mete. tevdi edilmiştir. Dosya oradadır. O bakımdan, 
gelecek oturumda ancak konuşabiliriz. Dosya burada 
yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, rapor bizde. 

ARAŞTİRMA KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabii Üye) — Bütün 
dosya evrakları Hükümettedir ve Senato Başkanı ta
rafından verilmiştir. Bu sabah kendisinden istedim, 
getirtecekler dosyayı. 

BAŞKAN — İleri sürülen mazeret yerinde görü
lüyor, bu itibarla bu raporun görüşülmesini dosya 
geldiği zaman... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Rapor 
elde. 

BAŞKAN — Hayır efendim, dosya olmadığı için 
görüşme olanağı bulamıyoruz. Bu itibarla gelecek 
birleşim görüşmesi yapılacaktır. 

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

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı Sa
yın Kemâl Sarıibrahimoğlu? Yoklar. 

Araştırma Komisyonu Sözcüsü Sayın Suphi Gür-
soytrak? Yoklar. 

Bunun da görüşülmesi gelecek birleşime bırakılı
yor. 

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

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı Sa
yın Suphi Gürsoytrak? Yoklar. 

Araştırma Komisyonu Sözcüsü Sayın Hikmet Sa
vaş? Yoklar. 

Gelecek birleşime bırakılıyor. 

11. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak 
üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı Sa
yın Talât Doğan? Yoklar. 

Araştırma Komisyonu Sözcüsü Sayın Şaban De-
mirdağ? Yoklar. 

Bunun da görüşülmesi gelecek birleşime bırakılı
yor. 
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12. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (1) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı Sa
yın Şükran Özkaya? Burada. 

Rapor 15 . 2 . 1979 tarihinde sayın üyelere dağı
tılmış. 

Rapor üzerinde söz isteyen saym üye var mı? Yok. 
Araştırma işlemi tamamlanmıştır efendim. 
13. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 

Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) . 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın 
Suphi Gürsoytrak? Yoklar. 

Başkanvekili Şerafettin Paker? Yoklar. 
Görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 
14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DEK deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. 
(10/80) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi? Yoklar. 
Bu itibarla, gelecek birleşime bırakılmıştır. 
15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 

Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

BAŞKAN — Sayın Baha Akşit? Yoklar. 
Bu itibarla gelecek birleşime bırakılmıştır. 
16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Unsal'm, THY'nm, yurt içi ve yurt dışında sür
dürdüğü işlemleri hakkında Senato Araştırması iste
yen önregesi. (10/84) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal? Yoklar. 
Bu itibarla, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu? Yok
lar. 

Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

(1) 883 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Münir Daldal? Buradalar. 
Önergeniz hakkında açıklama yapma lüzumunu 

hissediyor musunuz? 
MÜNİR DALDAL (İzmir) — Hayır Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, daha evvelce okundu

ğu için ayrıca önergeyi okutmuyorum. Bir komisyon 
kurulması sözkonusudur. Araştırma Komisyonu ku
rulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun 11 veya 15 üyeden olması sözkonu
sudur... 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — 11 üye. 

BAŞKAN — 11 üyeden olmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak 
üzere iki ay süreli olmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekirse Komisyon üyelerinin Ankara dışına da 
gidebilmeleri hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Daiokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/87) 

BAŞKAN — Sayın Dalokay? Buradalar. Konuş
ma, açıklama lüzumunu hissediyorlar mı? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Önergem sarih
tir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge açık olarak yazılmıştır. Bu 
itibarla araştırma komisyonu kurulması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üye sayısı 11 veya 15 olması hususuna geliyo
ruz... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — 11 üye. 

BAŞKAN — 11 üyeden oluşmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak 
üzere iki ay olması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekirse Komisyon üyelerinin Ankara dışına gi
debilmeleri hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 
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20. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'm, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

BAŞKAN — iki sayın üye de burada olmadıkla
rına göre gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Sayın üyeler; 
Araştırma önergeleri ve raporlar bitmiştir. Bun

dan sonraki 19 ncu sırada başlayıp, gündemin 46 
ncı sırasına kadar devam eden maddeleri Dilekçe 
Karma Komisyonları ile ilgilidir. Dilekçe Karma 
Komisyonları raporlarının ve tümünün görüşülmesi 
ilgili bakanın Genel Kurulda bulunmasına bağlıdır. 

Sayın Karamullaoğlu, bir şey mi talep edecekti
niz? 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkanım, sözünüzü kesmek istemiyorum; ama 
belki oturumu kapayacaksınız, kapatmadan evvel bir 
noktayı arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ben şunu bağlayayım, zatıâlinize 
söz vereceğim. Tahmin ederim aynı konudadır, her 
halde görüştüğümüz konu üzerindedir. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha
yır efendim, yalnız bugünkü durumla alâkalı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bu itibarla Hükümetten bir üye veya sorumlu ba

kan da olmadığına göre, bizzarur görüşmeleri bitir
me durumuna geliyoruz. 

Sayın Karamullaoğlu, önemli bir şey mi var? Bu
yurunuz, sayın üyeler de dinlesinler. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkanım, yasal ve tüzükle alâkalı maddelerin, 
bugün bilhassa işaret buyurduğunuz Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlarının görüşülmesinde Hükümetin 
veya Komisyonun bulunup bulunmamasına cevaz 
verip verilmediğini hatırlamıyorum. Yalnız, aylar
dan, günlerden beri bu maddeler gelip gelip gidiyor. 
Bu suretle hem Genel Kurulumuz zahiri de olsa ça-
lışmazmış gibi bir izlenim bırakıyor. Bu nedenle yıl
lardan beri sürüncemede kalan bu Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlarını biran evvel neticeye bağlamak 
için, eğer yasa ve tüzüklerimiz cevaz veriyorsa ona 
göre hareket edilmesi veyahut da bu düğümü çöz

mek için Başkanlık Divanınca gerekli önlemlerin alın
masını istirham ediyorum; bu bir. 

İkincisi de; belki gereksiz gibi görünüyor; ama 
Genel Kurulumuzun saatleri ne şekilde çalışıyor, me
rak ediyorum? Saat dört mü, beşe yirmi mi var bil
miyorum. 

Muhterem Başkanlık makamının arkasındaki sa-
satte ne akrep var, ne yelkovan var. Bunlar basit iş
ler; ama istirham ediyorum, çalışmalarımızı düzene 
sokmak için gerekli olan bu saatlerin ayarlanmasını, 
eğer mümkün değilse, bu saatlerin kaldırılmasını da 
bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başka

nım, ben de arz edeyim; bu asansörleri bile yaptır
mıyor bugünkü başkanlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Takdir buyurursunuz Başkanlık Divanında otu

ran arkadaşınızın görevleri sınırlıdır. Gereği yapıl
mak üzere ilgililere gerekli talimatların verileceğin
den müsterih olabilirsiniz. 

Ancak, Sayın Karamullaoğlu, bahsettiğiniz konu
nun birinci paragrafı, özel bir kanunla görüşmeye 
tabi olan Dilekçe Karma Komisyonu raporlarında 
bakan veya temsilcisinin mutlaka bulunması ve din
lenmesi şartı vardır. Bu itibarla Hükümet üyesi ba
kan veya temsilcisi olmadan Dilekçe Karma Komis
yonu raporlarının üzerinde bir işlem yapamıyoruz. 
Ancak, bunu da Divanda görüşüp Hükümetin ilgili 
üyelerine en azından burada temsilci bulundurmaları 
hususunun da sağlanması yoluna gidileceğinde müs
terih olunuz efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
koridorda gezen bakan niçin buraya gelmez anla
mıyoruz ki, bu nasıl lâubalilik?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Görüşmelerimiz, gündemde görüşülecek başka 

madde kalmadığı için bitmiştir. Bu itibarla, 12 Ha
ziran 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.37 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin 
yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Bütçe

siyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri hiz
metlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandırıl
masına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Ticaret Bakanlığı 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Dosya No. : 1/361 

7 . 6 . 1979 

İlgi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarihsiz ve 01086-06.212.00248 sayılı yazı-

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızca, ülke çapında iç ve dış tica
retin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bü
tün yurtta ticaret müdürlüklerinin kurulması karar
laştırılmış ve bu ilkeden hareketle Balıkesir ilimizde 
de 1978 yılının Kasım ayında İl Ticaret Müdürlüğü 
kurulmuştur. Bu müdürlüğün bina gereksimini kar
şılamak üzere de, 1977 mali yılı Bütçesinin çıkma
sından sonra, gerekli teşebbüslere girişilmiştir. Ha
len biri müdür diğeri müdür yardımcısı olmak üze
re iki personel pamuk eksperliği binasında görev yap
maktadır. Müdürlüğün gereksinimlerinin karşılan
ması için de ilk altı aylık ödenek gönderilmiş ikinci 
altı aylığın havalesi de programa alınmıştır. 

Ayrıca, önemli ihraç ürünlerimizden olan pamuk 
ve zeytinyağının halen sürdürülen kontrollarmın da
ha da titizlikle yürütülebilmesi amacıyla Balıkesir'de 
mevcut 4 personelli pamuk eksperliği teşkilatımıza 
bir eksper daha atanmış ve bir diğerinin atanması 
için gerekli işlemlere girişilmiştir. 

2. Üreticinin emeğinin değerlendirilmesi ve iç 
piyasada fiyat istikrarının sağlanarak desteklenen 
ürünlere bağlı ekonomimizin dengeli bir şekilde geliş
mesi ve tarımda kendi kendine yeterli hale gelerek, 
aynı zamanda tarımsal üretimin döviz kazandırıcı 
ve elde edilen olanaklardan gelişmekte olan sanayii
mizin istifade etmesini sağlayıcı ve bu gelişim içeri
sinde tüketim mallarının fiyatlarının kontrol altına 
alınması hedeflerini taşıyan Devlet Destekleme Alım
ları Politikasının yürütülmesi ile görevlendirilen Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinden İzmir Pamuk 
ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
ile Devlet Destekleme Alımları kapsamı dışında faa
liyetini sürdüren Marmara Zeytin Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğince, 1979 yılı yatırım programlarına 
göre bağlı kooperatifleri aracılığı ile Balıkesir iline 
götürülecek hizmetler aşağıda belirlenmiştir. 

a) İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği : 

— Havran Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifine 
keşif bedeli 1 400 000 lira olan 200 Ton/yıl kapasi
teli siyah zeytin salamur tesisi, 

— Ayvalık Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifine, 
keşif bedeli 50 000 000 lira olan zeytinyağı işletme
si, alım yeri, pirina eksraksiyonu ve bölge yemeklik 
zeytinyağı deposu, 

— Edremit Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifine, 
keşif bedeli 1 400 000 lira olan zeytinyağı işletmesi 
tevsiatı ve işçi sosyal tesisi, 

b) İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği : 

— Altınova Pamuk Tarım Satış Kooperatifine, 
5 556 000 lira bedelle ihale edilen 24 çırçırlı ve 5 600 
ton yıl kütlü pamuk işleme kapasiteli çırçır fabrikası 
ile 500 m2'lik depo. 

— Burhaniye Pamuk Tarım Satış Kooperatifine, 
2 665 500 lira bedelle ihale edilen 32 çırçırlı ve 7 500 
ton yıl kütlü pamuk işleme kapasiteli çırçır fabrikası. 

c) Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği : 

— Erdek Zeytin Tarım Satış Koperatifine, yakla
şık 50 000 000 liraya mal olacak ve 1978 yılı içinde 
inşasına başlanan ve 1979 yılı içinde tamamen ikmal 
edilmiş olacak 7 500 tonluk zeytin deposu, 

— Edincık Zeytin Tarım Satış Kooperatifine, bir 
zeytin deposu inşası için Edincik Belediyesi ve İmar 
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îskân Bakanlığı nezdinde sürdürülen temaslar sonu- I 
cunda belediye tarafından tahsis edilecek arsa ile 
ilgili sorunlar çözümlenmeye çalışılmaktadır. 

Bilgilerine sunulur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coş
kunun yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu I 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 5 . 6 . 1979 

Sayı : ÖZK-03-594 

Konu : Sayın Hikmet As
lanoğlu'nun soru önergesi ı 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 . 5 . 1979 günlü soru önergesi. 
Balıkesir Senatörü Sayın Hikmet Aslanoğlu tara

fından istenilen 1979 mali yılında Bakanlığımızca 
Balıkesir iline ilişkin yapılacak hizmetlerle ilgiü yanıt 
ilişikte sunulmuştur. j 

Bilgilerinize arz ederim. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı i 

Balıkesir İli - Turizmle İlgili Çalışmalar : j 
A) Planlama Çalışmaları : j 
1. 1977 yılında başlanan Ayvalık 1/25.000 ölçek- j 

"li çevre düzeni planlı çalişmalan tamamlanmış ve 

plan onanmak üzere İmar ve iskân Bakanlığına ile
tilmek üzeredir. 

2. 1978 yılında, belediyesinin istemi üzerine, Ba
kanlığımız, İmar ve İskân ve Kültür bakanlıkları ile 
belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 
başlanılan Ayvalık Kenti Koruma İmar Planı Çalış
maları sürdürülmektedir. 1979 çalışma programına 
göre; 1/5.000 ölçekli nazım imar planı 1979 mali yılı 
sonunda tamamlanacaktır. 

3. 1/25.000 ölçekli Ayvalık çevre düzeni planının 
İmar ve İskân Bakanlığınca onanmasından sonra, 
anılan plan kapsamında bulunan Badavut ve Sarım
saklı Tümleşik Turizm Alanlarının (Organize Turizm 
Bölgesi) ayrıntılı plan ve projelerinin hazırlanmasına 
başlanacaktır. (IV. BYKP'nı ilkelerinden olan tüm
leşik turizm alanlarının geliştirilmesinde uygulanacak 
Yönetmelik hazırlıkları da Bakanlığımızda sürdü
rülmektedir.). 

B) Özendirme : 
1. Balıkesir İli Kapsamında yeralan turizm yer

leşme merkezlerinden Ayvalık; iç ve dış turizmin, 
Akçay ve Ören iç turizmin geliştirileceği merkezler 
olarak 1979 Yılı Kredi Politika ve İlkeleri kapsamın
da turizm yatırımlarının özendirileceği merkezler 
olarak belirlenmiştir. 

C) Alt-Yapı Çalışmaları : 
Gönen içme suyu proje-uygulama çalışmaları, 

Turizm Sektörü Yatırımları kapsamında, İller Ban
kası Genel Müdürlüğünün 1979 Yatırım Programın
da ele alınmış bulunmaktadır. 

D) Üst-Yapı Uygulama Çalışmaları : 
Bakanlğımızca hazırlanan ve 1976 yılında onanan 

Gönen Termal Su Şehri planı, uygulama çalışmaları 
ile ilgili olarak, Bakanlığımızca, iki noktada sondaj 
yaptırılmış ve biri 15 İt/sn., diğeri 18 İt/sn. lik debiye 
sahip iki kaynak kullanıma hazır duruma gelmiştir. 
Plana göre, geliştirilecek Ana Kür Merkezi kurulma
sına yönelik çalışmalarla ilgili olarak, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, SSK, Emekli Sandığı İstanbul 
Üniversitesi, Belediye ve Bakanlığımız arasında ge
rekli eşgüdüm sağlanmış, çalışmalar halen sürdürül
mektedir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

73 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 6 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

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 
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. — 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) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

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

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

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi ; 29,8.1978) 

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

9. — 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) 

10. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 

bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

11. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

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

14. — 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) 

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

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesü. (10/87) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'm, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 



19. — 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) 

20. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kan;) 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 kararm tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 .v4 . 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) 

21. — 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) 

22. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 - 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı 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) 

23. — 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. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

24. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri üner'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) 

25. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'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 ve 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) 

26. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftahk 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 : 19 . 3 . 1979) 

27. — 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 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka* 
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 2 1 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3r5.197a 



ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

28. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon"ım (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 Komis
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) 

29. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı 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
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
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) 

30. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
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 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) 

31. — 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) 

3 — 

32. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu îzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zeküye Gülsenlin Dilekçe 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 tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

33. — 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 nd maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

34. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'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) (Dağrtma tarihi : 19.3.1979) 

35. — 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 Ishak 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 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

36. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 saydı 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 î 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

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

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

39. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın I 
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) 

40. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel I 
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- j 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel I 
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) | 
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! 41. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
j Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
! 22 .7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve-
j lindeki 4257 sayılı Ahmet Barmdırır'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 
I Başkanlığının 8 . 2 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tez-
| kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 67ö'e 2 nci 
I ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 s 1979) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31.5.1971 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 : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

43. — 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) 

44. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık 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 sayılı 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) 

45. — tzmir 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 
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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) 

46. — 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 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Topiant, i8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 883 

TC Ziraat Bankasının Açtığı Krediler ve Bunlara Bağlı Harca
malar Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko

misyonu Raporu. (10/69) 





İ Ç İ N D E K İ L E R 

I - Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
II - Komisyonun kuruluşu 

III - Araştırma önergesi 
IV - Araştırma Komisyonu Raporu 
1. Banka kaynakları, Zirai ve Ticari Kredileri 
2. Tarımsal Kredilerin yetersizliğinin nedenleri 
3. Tüm kredilerin ekonomik kesimler arası dağılımdaki bozukluklar ile kalkınma amaçlarından uzak

laşma nedenleri 
4. TC Ziraat Bankasında Yasa ve yönetmelikler ile bankacılık usullerine aykırı işlemler 
a) Profesör Fahri Armaoğlu ve doçent Mukbil Öz yörük'ün banka ile ilişkileri 
b) TC Ziraat Bankası personel vakfı tarafından satın alınan ve kirası peşin ödenerek TC Ziraat Bankası 

Genel Müdürlük makamına tahsis edilen iki lüks oto hakkında , 

c) TC Ziraat Bankası merkez ihtiyacı olarak gösterilen ve satın alınan Murat 131 otoları hakkında, 
d) Ankara'daki makam konutunu tadil, bu konutun ve Tarabya'daki makam dinlenme evinin yeniden, 

Genel Müdür makam ve çalışma Özel Kalem Müdürü, Yönetim Kurulu toplantı salonu, Genel Müdürlük 
kat holünün döşenmesi hakkında, 

e) Ticari Krediler konusu, 
1) Alaaddin Ceceli ile ilgili, 
2) Paktaş Pamuk Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile olan kredi ilişkileri, 
3) Berdan Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile olan Ticari Kredi ilişkileri, 
4) Mustafa ve Ünal Sabuncu adlı firmanın ticari kredi ilişkileri. 
f) Davut Akça ve beraberindeki iki görevlinin yurt dışı gezisindeki aldıkları yolluklarla ilgili. 

Not : Araştırma Komisyonunun her türlü doküman yazışmaları ve ifade tutanakları Cumhuriyet Senatosu 
Komisyonlar şefliğindedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 883) 
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KOMİSYONUN KURULUŞU 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.4 . 1978 tarihli 49 ncu Birleşiminde «TC Ziraat Bankasının 
açtığı Krediler ve bunlar hakkında araştırma» Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

Bu konuda Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, Komisyon Başkanlık Divanının teşkili ve göreve başlaması 
hakkındaki 8 . 5 . 1978 tarihli yazıları Komisyon üye terin© bildirilmiştir. 

11 üyeden oluşan Komisyonumuz 9 . 5 . 1978 tarihinde 2 nci kat 244 numaralı salonda toplanarak Baş
kanlığa Tabii üye Mehmet Şükran Özkaya, Sözcülüğe Aydın üyesi Metin Taş ve Kâtip üyeliğe Sivas üyesi 
Temel Kitapcı'yı seçmiştir. 

Bu tarihten itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden önergede 
belirtilen sorulara yanıtlar ve dokümanlar istemiştir. 

Komisyonumuz 6 . 6 . 1978 tarihli 2 nci toplantısında, gelen yanıtlar üzerinde gerekli incelemeleri yapıp 
konunun TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde incelemeler yapmasına, yetkili 'kişilerin dinlenmesine ka
rar vermiştir. 

13,14,16,22 Haziran ve 18,28 Aralık 1978 tarihinde toplanan Komisyonun gerekli incelemeleri yaparak 
kuruluşla ilgili konular ve temenniler raporda belirtilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 1.1. 1979 

Karar No. : 3 
Esas No. : 10/69 - 5771 -12696 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 23 . 11 . 1978 gün ve 5777- 12696 - 10/69 sayılı yazınız.. 
Anayasa'nın 88 nci, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca, «TC Ziraat Ban

kasının açtığı Krediler ve bunlara bağlı harcamalar» hakkında, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
20 . 4 . 1978 tarihli 49 ncu Birleşiminde kurulan Araştırma Komisyonumuz, 1 . 1 . 1979 günü çalışmaları
nı tamamlayarak raporunu hazırlamış bulunmaktadır. 

Söz konusu rapor, Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere ilişikte arz olunur. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Tabii Üye 

M. Şükran Özkaya 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçede yazdığım nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara bağlı 
harcamalar üzerinde Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve Anayasanın 88 ncd maddeleri uyarınca Araş
tırma açılmasını arz ve teklif ediyorum. , 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 883) 
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Gerekçe : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası öncelikle çiftçilerin tarımsal kredi ihtiyaçlarım karşılamak için ku

rulmuştur. Ne var ki, son yıllarda bu kuruluş amacından tamamen saptırılmış, krediler partizan düşünceler
le başka işlere akmaya başlamıştır. Örneğin, ticari krediler son bir yıl içinde büyük artışlar göstermiş ve 
toplam kredi tutarının % 68'ine ulaşmıştır, 

Buna karşılık tarımsal krediler % 9,5'ta kalmıştır. Her iki kredi yüzdesini paraya çevirdiğimiz zaman, ti
cari kredilere 138 235 424 000, tarımsal kredilere ise 19 273 000 000 lira kredi açıldığım görürüz, 

Her şey bir yana, verdiğimiz bu iki rakam bize Ziraat Bankasının kuruluş nedenine ne denli ters çalış
tığını kanıtlar. 

Asıl işi ve kuruluş nedeni çiftçinin tarımsal kredilerini sağlama ve tarımsal gelirlerin iyi değerlenmesini 
destekleme olan bir bankanın bunu yapmayarak günbegün ticari kredileri artırması ve partizan ticaretçileri 
desteklemesi üzerinde durulacak bir noktaya gelmiştir. 

Örneğin, Kasım Ekenler'e ait 1181 Berdan - Tarsus kayıtlı ticari kredi bir sene içinde 13 milyondan 
136 milyona, 1609 Pektaş - Adana'ya ait ticari kredi 93 milyondan 375 milyona yükseltilmiş, hiç ticari 
kredisi olmayan Alâattin Ceceli'ye bir kalemde 39 milyon lira kredi açılmıştır. 

Ticaret Sicilindeki kayıtlara göre, bu şekilde açılan 138 milyar lira krediden, 320 bin civarında aile ya
rarlanmaktadır. Tarım kesiminde açılan 19 milyar liralık krediden ise 7,5 mıilyon çiftçi ailesi yararlanmak
tadır. 

Bu da gösteriyor ki, Ziraat Bankası 7,5 milyon çiftçi ailesini değil, 320 bin ziraat ve sanayi ailesini 
desteklemektedir. Birinin kredisi kısıldıkça kısılmış, diğerinin ki alabildiğine yükseltilmiştir. 

Ziraat Bankasının kuruluş nedenine ters çalıştığını gösteren neden sadece bu değildir. Bankanın elin
de halkın küçük tasarruflarından oluşan 98 milyar lira vardır. Bu paradan halk yararlanamaz, kredi ala
maz. Çok zor koşullarla ve bir işe yaramayacak ölçüde bu paradan sağlanan kredi toplamı 336 milyon 
liradır. Çok düşük faizlerle halktan topladığı 98 milyar liradan, halka 336 milyon kredi açan Bankanın 
tutumu yasal sayılamaz, 

Bu tutum, Ziraat Bankasının halktan ne denli koptuğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Çiftçiye ve halka en acil gereksinmeleri için bile kredi açmayan Banka, bazı durumlarda çok cömert 
davranmaktadır. Örneğin, Genel Müdürün İstanbul'a geldiklerinde binmesi için yıllığı 1 150 000 liraya oto 
kiralıyor. Bu şekilde kiralamalarla bazı taraftarlara yılda 10 milyonun üstünde otomobil kira parası öde-
yebiHyor. Genel Müdüre, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu ile Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ü yüksek ücretlerle özel 
danışman tutuyor. Yurt dışı gezilerde günde 150 dolar ödeyebiliyor. Makam odalarının donatımı için mil
yonları bir çırpıda harcıyor. Bunların yapılmasında, alınmasında ve harcanmasında hiç bir usule uymuyor. 

Ama tarımsal kredilerin artırılması ve geliştirilmem; için hiç bir yaklaşım düşünmüyor. A. P.'li bir par
tizanın ticari kredisi bir çırpıda 13 milyondan 136 milyona, diğerininki 93 milyondan 375 milyona çıkarı
lıyor. Bu şekildeki ödemelere 138 milyar bulunuyor, ama tarım kesimindeki 7,5 milyon ailenin kredisi aym 
yerde sayıyor,. 

320 bin ticaret ailesinin 138 milyar lira kredi kullandığı Türkiye'de 7,5 milyon tarım ailesi 19 milyar 
kredi kullanarak yaşayamaz. Ziraat Bankası, 7,5 milyon çiftçi ailesinin yaşamım sağlamak için kurulmuş
tur. Onun girişimlerini destekleyecektir. Bugün tam tersine, ticari kredilerle çiftçi ailelerini güç duruma 
sokmaktadır. Banka kaynakları, çiftçi ailesinin hatta tüm toplumun yararına değil zararına kullanılmak
tadır. 

Bankanın açtığı kredilerle çiftçinin elinden düşük fiyatlarla alınan mal, sonunda yüksek fiyatlarla halka 
ve bizzat malı yetiştirene satılıyor. Bunun nedeni, kredi düzenindeki bozukluktur. Bu bozukluğun öncü
lüğünü başta Ziraat Bankası yapmaktadır. 

Konunun aydınlanması için araştırma yapılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 883) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASININ AÇTIĞI KREDİLER VE BUNLARA BAĞLI HAR
CAMALARA DAİR SENATO ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

(10/69) 

Cumhuriyet Senatosu 
Esas No. : 10/69 - 5771 -12696 1 . 1 . 1979 

Karar No. : 3 

Sayın Senatör Niyazi Ünsal'm 25.7.1977 tarihli önergesi «TC Ziraat Bankası ve Yetkileri Hakkında» açılan 
araştırma üzerine, Komisyonumuz adı geçen banka yetkililerinin yazılı ve sözlü bilgilerine başvurmak, belgeleri 
ve dosyaları incelemek suretiyle çalışmalarını 28.12.1978 günü tamamlamış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. 

1. KANKANININ KAYNAKLARI, ZİRAİ VE TİCARİ KREDİLERİ : 
TC Ziraat Bankasının ticari ve zirai krediler tutarının dağılım biçimi ekteki cetvellerde yansıtılmıştır. 

(Tablo : 1, 2) 
Ancak, kredilerin ekonomik kesimler arası dağılımı kalkınma amaçlarına uygun olmadığı, kredi düzeninin 

bozuk ve tarımsal kredilerin yetersizliği de bir gerçektir. (Tablo : 3-7) 

2. TARIMSAL KREDİLERİN YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ : 
Ekli Tablolarda tutarları açıklanan tarımsal kredilerin ülke tarımının yapısına, gereksinimine ve kalkınma 

planları doğrultusunda yatırımların gerçekleştirilmesi çabasına göre, çok yetersiz olduğu açıktır; yetersizliğin bir 
kısım nedeninin, banka ve kredi düzenimizdeki bozukluktan doğduğu; bu bozukluk içinde TC Ziraat Bankası 
kaynaklarının özel fonlarla ya da tarımsal kredi vermeyen diğer bankaların plasmanlarından oluşturulan 
fonlarla desteklenmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Yeni ve gerçekçi bir banka ve kredi düzeni kurulun
caya kadar, bu yetersizliğin sürmesi doğaldır. Durum uzun bir süreç içinde gözlendiğinde, yetersizliğin ve 
bozukluğun yıldan yıla daha olumsuz bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Örneğin, 
Özel kesim finansman bankalarının tüm kredi hacmi içindeki, çiftçiye verilen tarımsal kredilerin yeri her 

geçen yıl düşmektedir. Tablo : 2 tetkik edildiğinde, tarımsal kredilerin genel krediye oranı, 1969'da % 21,9 
iken 1977'de % 11 dolaylarında kaldığı görülmektedir. Diğer yönden, tarımsal kredilerde var görünen artış
ların da fiyat yükselmeleri nedeniyle, kredilerin alış güçlerindeki düşmeler karşısında gerçek olmadığı açıktır. 
1973 sabit fiyatlarına göre çiftçiye verilen tarımsal kredilerin : 

1973 yılında 10,7 milyar lira, 
1974 yılında 9,7 » » 
1975 yılında 10,5 » " » 
1976 yılında 11,399 » » 
1977 yılında 9,6 » » 

olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır. Yine aynı şekilde TC Merkez Bankasının, TC' Ziraat Bankası
na verdiği tarımsal reeskont ve avanslar da, Merkez Bankasının genel kredi hacminde gittikçe küçülmüştür: 
1969 yılında tüm avans ve kredilerinin % 14,1'ini çiftçinin kredi gereksinimlerinin karşılanması için ayıran 
Merkez Bankası, bu oranı her yıl gittikçe azaltarak 1977 yılında % 2,2'ye düşürmüştür. 

Tarımsal kredinin yetersizliğini, genel kredi dağılımının bozukluğunu, bankalar ve kredi düzeninin en kı
sa zamanda yeni bir bankalar yasası çıkartılarak düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyarken; yeni düzen kurulun
caya kadar, tarımsal kredilerin çoğaltılması için ivedi önlemler alınması gerektiğini, bu ~ arada, TCZiraat 
Bankasının tarımsal kredi kaynaklarının çoğaltılmasının bir zorunluk olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, 

a) Merkez Bankasının Ziraat Bankasına yaptığı zirai reeskont ve avansları artırması gerekmektedir. 
b) Maliye Bakanlığının, bütçeye karşılıklarını koymak koşuluyla, TC Ziraat Bankasına olan 21 milyar 

lira dolaylarındaki (13,2 milyarı eski yıllar destekleme kredilerinden, 7,7 milyar lira dolaylarındaki 1977 des
tekleme kredilerinden doğan) borçlarını ödeyerek bu kaynakların biran önce tarımsal alana kaydırılma
sı sağlanmalıdır. Öte yandan bankanın gelirlerinin ve kaynak yaratma olanaklarının bu alacakların doğur
duğu kısıtlamalardan kurtarılması gerekmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 883) 
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c) 301 sayılı Yasa ve 1211 sayılı Yasanın 40 ncı maddesi gereğince, mevduat munzam karşılıklarının 
% 20'sinin TC Ziraat Bankasının doğrudan doğruya çiftçiye ödünçleme yapmasını sağlayacak biçimde kul
landırılması gerekir. Bu orandaki (10 milyar lira dolaylarındaki) kaynağın T. Zirai Donatım Kurumu gübre 
finansmanında kullanılması yolundaki uzun yıllardan beri süregelen uygulamaya son verilmesi ve T. Zirai Do
natım Kurumu gereksinimlerinin, diğer bankalar, Hazine veya Merkez Bankası tarafından karşılanması yol
larının aranması zorunluluğu vardır. 

d) Yeni bankalar yasası çıkartılıncaya ve yeni banka kredi düzeni kuruluncaya kadar, diğer bankala
rın kaynaklarının % 20"si ile 15'i arasındaki bölümün Merkez Bankasında bir tarımsal fonda toplanması; ta
rımsal fonda toplanan bu kaynağın Maliye, Ticaret, Köy işleri ve Kooperatifler bakanlıkları temsilcileriyle koope
ratiflerin merkez birlikleri temsilcilerinden oluşan bir kurulun danışmanlığında TC Ziraat Bankasının pro
jeli tarımsal yatırım kredilerinde kullanması biçiminde yeni bir kuruluşun oluşumu gerekmektedir. Tarım ke
siminin kredi yetersizliğinden doğan üretim ve gelir düşüklüğünün giderilmesi, üretimin ve tarımsal gelirin 
artırılması, tarımsal yatırımların çoğaltılması, bu önlemlerle yeni bir işlerlik kazanacaktır. 

3. TÜM KREDİLERİN EKONOMİK KESİMLERARASI DAĞILIMDAKİ BOZUKLUKLAR İLE 
KALKINMA AMAÇLARINDAN UZAKLAŞMA NEDENLERİ : 

Yalnız, tarımsal kredilerin yönünden değil, diğer ekonomik kesimler yönünden de genel kredilerin da
ğılımında bozukluk bulunduğu ve bunun ekonomiyi olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Merkez Bankası 
ve TC Ziraat Bankasının ayrı ayrı yaptıkları araştırmalara göre, özel kesim finansman bankalarının( Merkez 
Bankası, İller Bankası ve Devlet Yatırım Bankası ayrık diğer bankaların) verdikleri krediler ekli tablolarda 
görülmektedir. (Tablo : 3, 4, 5), 

Tabloda, kredilerin ekonomik kesimler arasındaki dağılımının ekonomik yapıya ters düştüğü vurgulanmak
tadır. Fakat, kredilerin ekonomik kesimler arası dağılımı ile, ulusal işgücünün, dışsatımın, ulusal gelirin kar
şılaştırılması ile kredi dağılımındaki dengesizlik ve bu dengesizliğin olumsuz etkileri belirgin bir biçimde ser
gilenmektedir (Tablo : 5), 

Özel kesim finansman banka kredilerinin dağılır/, biçimi, işgücü yönünden ters orantılı olarak özetlene
bilir. İş adamları kesimine ulusal gelire katkılarının 1,5 katı kredi verilirken, tarım kesimine ulusal gelire kat
kısının 4/10'u (0,4)'ü kadar, konut ve imar kesimine 1/4'ü civarında kredi verilmiştir. Kredinin kullanılması 
kredi alıcısını ek gelirlere ve büyüme olanaklarına kavuşturur. Böylece, iş adamlarına daha çok, tarım ke
simi çalışanlarına daha az gelir kaynağı sunulmuş olmaktadır. Bunun sonucu olarak tarım kesiminde çalışan 
birim işgücü 1/5 — 0,2 birim pay alırken, iş adamları 3,2 pay almışlardır. Kredi dağılımındaki bozukluk, 
ulusal gelirin dağılımını olumsuz etkilemektedir. Ulus? 1 gelir dağılımının düzeltilebilmesi için, kredi dağılımı
nın ve düzeninin de düzeltilmesi zorunluluğu ortadadır. 

Kredi dağılımındaki bozukluğun bir nedeninin de banka ve kredi pazarına, özel bankaların egemen olmaları 
buna karşı mevcut bankalar yasasının yarattığı düzen içinde Devletin, özel banka kredilerini belli kesimlere 
yönlendirmek olanağından yoksun bulunması şeklinde özetlenebilir. Bu sayılar, banka ve kredi pazarına özel 
bankaların egemen oluşunu kanıtlamaktadır. (Tablo : 6, 7) 

Gerçekte, yasalarla kurulmuş bankaların, kuruluş yasaları gereğince pazar dışına verdikleri (Tarım, konut, 
mali ve bazı) kredilerin tutarları düşüldüğünde Türkiye kredi pazarına yasalarla kurulmuş bankaların değil, 
özel bankaların egemen oldukları tabloların tetkikinden görülmektedir. (Tablo : 8) 

Bütün bu veriler, ülkenin yeni bir bankalar yasarına gereksinimini kanıtlarken; yeni bankalar yasasının 
yaratacağı yöntemin, kredinin ekonomik kesimler arasında dağılımının ulusal amaçlara ve ulusal ekonominin 
yapısına uygunluğunu sağlayacak biçimde bir üst kuruluşa kavuşturulmasındaki zorunu da ortaya koymakta
dır. 

4. TC ZİRAAT BANKASINDA YASA VE YÖNETMELİKLERLE BANKACILIK USULLERİNE 
AYKIRI İŞLEMLER : 

a) Profesör Fahir Armaoğlu ve Doçent Mukbil özyörük'ün Banka ile İlişkileri : 
Profesör Fahir Armaoğlu Ziraat Bankasının % 33 ortaklığı bulunan Başak Sigorta ile «Hizmet mukave

lesi» yapmıştır. 
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Ancak, Profesör Fahir Armaoğlu'nun Başak Sigortada çalışmadığı, fakat çalışıyor gibi ücret aldığı Ba
şak Sigortanın bu konudaki yazısı ile TC Ziraat Bankası Genel Müdürü Davük Akça'nın yayınladığı 
12,10.1976 tarihli sirkülerden ve Komisyonumuza verdiği açıklamadan anlaşılmıştır. 

Genel Müdür Davut Akça'nın 12.10.1976 tarihinde TC Ziraat Bankası birimlerine yayınladığı sirkülerde: 
«Profesör Fahir Armaoğlu'nun 1 Ekim 1976 tarihi itibariyle Genel Müdür Özel Müşaviri unvanıyla gö

reve başladığını, kendisinin doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlı ve sorumlu olacağını, bütün ünitelerin 
kendisine yardımcı olmaları ve istediği her türlü bilgiyi sunmaları gerektiğini» emretmiştir. 

Genel Müdür Davut Akça'nın bilgisine başvurulduğunda, olayı doğrulamış ve Sayın Profesör Armaoğlu' 
nun Genel Müdür Özel Müşaviri olduğunu belirtmeye özen göstermiştir. Davut Akça, «Profesör Fahir Ar
maoğlu'nun banka mevduatının artırılması çalışmalarına katıldığını, bu konuda raporlar verdiğini, TC Ziraat 
Bankasının Metod ve Organizasyon Müdürlüğünün isiah edilmesi ve İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü ku
rulması için çalışmalar yaparak raporlar hazırladığını; adı geçen müdürlükleri de buna göre kurulup faali
yete geçirildiğini» bildirmiştir. 

Sayın Profesör Fahir Armaoğlu'nun bu konularda!:i çalışmaları TC Ziraat Bankasının resmi belgelerinde 
de görülmektedir. 

Sayın Profesör Armaoğlu adı, TC Ziraat Bankasının bazı işlemlerine ait belgelerin altına yetkili banka 
personelinin adlarıyla birlikte yazılmıştır. 

Profesör Fahir Armaoğlu ve Mukbil Özyörük'ün atamalariyle ilgili Başak Sigorto Yönetim Kurulu üye
lerinin ifadelerine başvurulmuştur. Üyeler, Necati Polat, Sezai Şen ve Mustafa Bozbağ ortak görüşlerini şu 
noktalarda toplamışlardır : 

«TC Ziraat Bankasının bütün şube ve acentelerinin, Başak Sigortanın acentesi olduğunu, 1970'de Personel 
Yasası çıkıncaya kadar bu işle uğraşan personelin prim aldığını, yasanın tatbiki ile beraber bunların kalktı
ğını, dolayısıyla sigorta miktarının değiştiğini» özetlemişlerdir. Ayrıca, «sigorta miktarını yükseltebilmek, özel
likle sigorta tarifelerinin ve primlerinin saptanmasında, bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlarla ilişkilerde, adı 
geçen şahısların, faydalı olacakları kanısını taşıdıklarından, TC Ziraat Bankası Genel Müdürünün önerisi ile 
danışman olarak şirketçe istihdamına karar verdiklerini» eklemişlerdir. 

Sorulan sora üzerine, üyeler; «adı geçen şahısların. TC Ziraat Bankası Genel Müdür özel danışmanı olma--
yıp, Başak Sigorta danışmanı olduklarını»1 belirtmişlerdir. 

TC Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 1 0 - 1 4 maddelerine göre, «bankada kadrosu bulunmayan kişi 
banka personeli sayılmamaktadır.» Sayın Profesör Fahir Armaoğlu Başak Sigorta ile hizmet mukavelesi yap
mış olup, TC Ziraat Bankasının kadrosunda bulunmamaktadır. 

Sayın Davut Akça'ya «bu statüde bir müşavir çalıştırılmasının 440 sayılı Yasanın 33 ncü ve 7129 sayılı Ya
sanın 74 ncü maddeleri ile çelişkili bulunup bulunmadığı» sorulmuş, «adı geçen şahsa bankanın genel mev
duatı hakkında verilen bilgilerin sır ifşası niteliğini taşımadığı ve yasalara aykırı bir durum olmadığı» yolun
da yanıt alınmıştır. 

Sayın Davut Akça, ifadesinde : «Profesör Fahir Armaoğlu ve Doçent Mukbil Özyörük'ün sigortada gö
revlendirildiklerini» doğrulamışsa da, «Başak Sigortada çalışmalarını, Başak Sigorta ile TC Ziraat Bankası ara
sındaki % 33 sermaye payına bağlamamış ve adı geçenlerin TC Ziraat Bankasına hizmet etmekle, dolaylı ola
rak Başak Sigortaya da hizmet etmiş olacaklarını»1 ileri sürmüş; «özellikle Sayın Profesör Fahir Armaoğlu'nun 
TC Ziraat Bankası personeline sigorta primi ödenmesini hukuki olanak içine sokarak Başak Sigortanın, sigor
ta üretimini artırmayı amaçladığını» iddia etmiştir. 

Araştırma Komisyonu, her iki kurumun "âyrT tüzelkişiler olduğu kâhîsihdadır. Gerçekte TC Zirâat Banka
sında çalıştırılan Profesör Armaoğlu'na yasal düzenlemeler karşıcında bankaca ücret ödenemediği, ücret öde
yebilmek amacıyla Başak Sigortada gösterme yoluna gidildiği fikri ağırlık kazanmıştır. 

Başak Sigortada çalışmadığı saptanan Mukbil özyörük'ün TC Ziraat Bankacında da çalıştığına dair ke
sin bir bilgi elde edilememiştir. Sayın Davuk Akça, «kendisinin zaman zaman sözlü olarak bilgisine başvurdu
ğunu» ileri sürmüş, ancak; bunun kanıtlayıcı delillerine rastlanılanıamıştır. Kaldı ki Sayın Davut Akça'nın bu 
müşavereler için adı geçeni bankaya sözleşmeli avukat almasının, kendisine danışma ücreti ödenmesinin banka
nın uygulamasına daha uygun bir yol olduğu kanısındayız. 
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Başak Sigorta tarafından yapılan hizmet mukavelesi karşılığında, bu müesseseden Profesör Fahir Armaoğ 
iu 12 500, Doçent Mukbil Özyörük 6 000 lira net ücret almışlardır. 

b) TC Ziraat Bankası Personel Vakfı Tarafından Satın Ahnan ve Kirası Peşin Ödenerek TC Ziraat Ban
kası Genel Müdürlük Makamına Tahsis Edilen İki Lüks Oto Hakkında : 

Sayın Davut Akça, Genel Müdürlük görevine atandığında Chevrolet İmpala marka bir makam otosu mev
cut bulunmaktaydı. Banka personeli ve Sayın Davut Akça'nın ifadelerine göre; bir adet Buick-Regal ve bir 
adet Mercedes 280 SL. lüks makam otolarının birini istanbul'da, diğerini Ankara'da kullanmak üzere; Davut 
Akça tarafından bizzat beğenilerek TC Ziraat Bankası Personel Vakfı adına satın alınmıştır. Arabaların bedel
leri olan 1 532 500 lira peşin kira olarak adı geçen vakfa TC Ziraat Bankası tarafından ödenmiştir. 

237 sayılı Taşıt Yasasının 10 ncu maddesine göre «Resmi taşıtların muayyen ve standart tipte, lüks ve 
gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olmaları» zorunludur. Aynı zamanda, 440 sa
yılı Yasa «İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik yöntemine göre işletilmesi» yükümlülüğünü 
getirmiştir. Sayın Davut Akça'ya; «bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği»1 sorulduğunda «takdir 
hakkını kullandığını. Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Planlama Örgütünün bu konuda çok ağır davrandığını» 
söylemiştir. 

İki makam otosu alınması için TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararına rastlanmamıştır. 
Ayrıca, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1975 yılı raporunun 33 ncü sayfasındaki «Personel 

Vakfından bankaca oto kiralanmasına son verilmesi gerektiği» yolundaki tenkide de önem verilmemiştir. 

TC Ziraat Bankası Personel Vakfının, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile organik bir bağı saptan
mamıştır. 

Bugün, adı geçen iki makam otosunun genel müdür tarafından kullanılmadığı, birinin garajda muhafaza 
edildiği, diğerinin ise Yem Sanayii Genel Müdürlüğüne kiraya verildiği öğrenilmiştir. Formalite güçlüğü nede
niyle satışa çîkanlamadığı ifadelerden anlaşılmıştır. 

Bu arada, oto alımlarında, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Müsteşarlığının 
ihtiyaç sahibi müesseselere, büyük güçlükler çıkardığı ve müesseseleri güçlüklerle karşı karşıya bıraktığı da 
bir şikâyet konusu olmuştur. 

c) TC Ziraat Bankası, Merkez İhtiyacı Olarak Gösterilen ve Satın Alınan Murat 131 Otoları Hk. 
Yüksek Denetleme Kurulunun 1975 yılı raporunun 33 ncü ve 1976 yrh raporunun 51 nci sayfalarında 

«oto kiralanmaması» konusu yer almıştır. 
Sayın Davut Akça Genel Müdürlük merkez örgütü için Murat 131 otoları satın aldırmış ve bunların be

delleri TC Ziraat Bankası Personel Vakfı tarafından ödenmiştir. Sayın Akça, personel vakfı ile yıllığı 
40 000 liradan 5 yıî vade ile peşin kira mukavelesi yaparak arabaların bedelleri olan 1 000 000 lirayı vakfa 
devretmiştir. 

Bu konuda bilgisine başvurulan Sayın Davut Akça, «Genel Müdürlük Genel Sekreterleri için, Murat 131 
otoları beş adede çıkardığını» açıklamış ve «bunları beş genel sekretere tahsis ettiğini» söylemiştir. Ayrı
ca, bu konuda «TC Ziraat Bankasının 24 . 11 . 1971 gün ve 1714 No. İu Yönetim Kurulu kararı olduğunu» 
da sözlerine eklemiştir. 

Adı geçen kararın ise. sadece «TC Ziraat Bankası şubelerinin hizmetine uygun jeep, pikap ve grup taşı
maya elverişli taşıtların kiralanmasına» olanak tanıdığı, inceleme sonucu anlaşılmıştır. Sayın Davut Akça' 
dan önce bu tür hizmetle ilgili uygulamaya da rastlanmamıştır. 

TC Ziraat Bankasında yasa ve tüzük dışı bir genel sekreterlik varken, Genel Müdür Davut Akça tara
fından 4 genel sekreterlik kadrosu daha ihdas edilerek Bakanlar Kurulundan kadro alınmıştır. Böylece genel 
sekreterlik makamı 5'e çıkartılmış bulunmaktadır. 

Bugün, bankada bu kadroların iptal edilerek, yasal duruma getirilmeye çalışıldığı, öğrenilmiştir. 
d) Ankara'daki Makam Konutunu Tadil; Bu Konutun ve Tarabya'daki Makam Dinlenme Evinin Ye

niden, Genel Müdür Makam ve Çalışma, Özel Kalem Müdürü, Yönetim Kurulu Çalışma Odaları ile, Yöne
tim Kurulu Toplantı Salonu, Genel Müdürlük Kat Holünün Döşenmesi Hk. 

1) Ankara'daki makam konutunu tadil, için 188 234 lira; 
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li Sözü edilen konutun yeniden döşenmesi için 1 503 631,64 lira, 
3) İstanbul Tarabya'daki makam dinlenme evinin yeniden düşenmesi için 288 306,87 lira; 
4) Genel Müdür makam ve çalışma, Özel Kalem Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri çalışma odaları, Yö

netim Kurulu toplantı salonu ve Genel Müdür katındaki holün, yeniden döşenmesi için 1 288 745 lira, 
Ödetme yaptırılarak, toplam olarak 5 801 417 lira harcanmış bulunmaktadır. Komisyonumuz, adı geçen 

onarım ve döşemeye ihtiyaç bulunup bulunmadığı, eski Genel Müdür Davut Akça'nın bizzat emir verip ver
mediği, eski döşeme ve demirbaşların kullanabilme olanağı ve satın alma işleminin yasal yönden yapılıp yapıl
madığı konuları üzerinde durmuştur. 

Eski döşeme ve dtmirbaş eşyanın kullanılamayacak durumda olduğuna dair resmi bir belgeye rastlanma
mıştır. Genel Müdür Davut Akça, «adı geçen odalar ve lojmandaki eşyaların ve dekarasyonun müessesenin 
şanına yakışmadığından» söz ederek yeniden döşenmesi için Levazım Müdürü Ersin Kölemen'e emir vermiştir. 

Böylece konu, Levazım Müdürü tarafından Satm Alma Komisyonuna intikal ettirilmiştir. Satın Alma Ko
misyonu binanın mimari durumu ve mevcut eşyalarla uyum sağlaması bakımından, ihale suretiyle mal alına
mayacağı, kanısına vararak yetkisini Levazım Müdürlüğüne devretmiştir. Bu konuda Genel Müdürlük onayı 
vardır. 

Bu yetkiden son.a, Levazım Müdürlüğüne mal alımı konusunda her hangi bir talep intikal etmemiştir. 
Ancak, Levazım Müdürlüğü, eşyaların Genel Müdürlük odalarına gelmesinden ve fatura tutarının ödenmesi 
talebinden sonra, durumdan haberdar olmuştur. 

İş Bankası Kültür Sanat Müşavirliğinde görevli bayan Ülkü Uludoğan, «eşyaların beğenilmesinde yar
dımcı olduğunu, yanında Genel Müdür Davut Akça ve Genel Müdür Yardımcısı İsmet Alver'in de bulun-
duğunus> ifade etmiştir. 

Eşyaların bankaya tesliminden sonra, Levazım Müdürünün ve yetkililerin bu eşyaların alımı konusunda 
bilgileri olmuştur. 

Böylece gerekli eşyaların satın alma formalitesi sonradan tamamlanmıştır. Bu konuda Banka Yönetim Ku
rulu kararı da yoktur. Satın alma yönetmeliğinin ilgili maddelerinin uygulama dışı bırakıldığı, görülmektedir. 

e) Ticari Krediler Konusu : 
1) Alaeddin Ceceli ile İlgili Ticari Kredi İlişkisi : 
Adı geçen firmanın Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne kredi istemi ile başvurulduğunda; istihbaratın 

yapılması, sonucunun alınması ve firmanın mali durumunun değerlendirilmesi, istemi Genel Müdürlüğe, ya
zılması, Ticari Krediler Müdürlüğünce istihbaratın değerlendirilip müzekkere şekline getirilmesi, müzekkere
nin ilgili Genel Müdür Muavinine sunulup uygunluğu yolunda mütalaa alınması, sonra Genel Müdüre sunu
lup, Genel Müdür onayının alınması, Yönetim Kuruluna sunulması ve karar vermesi, kararın Genel Müdür
lükçe ilgili Seksiyon Müdürlüğüne tebliği ve formalitelerin tamamlanması ve kredinin kullandırılması aynı 
gün içinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu gerçekleştirmsdekı zaman biriminin kısalığı dikkat çekici olağan dışı bir durum yaratmaktadır. Genel 
Müdür Sayın Davut Akça. bu konudaki soruya başka bir örnek gösterememiştir. 

2) Paktaş Pamuk Ticaret ve Sanayii AŞ ile Olan Kredi İlişkisi : 
Adana Şubesi müşterilerinden 1609 sayılı PPT ve S AŞ Firmasına Banka Yönetim Kurulunun 26.4.1977 

gün ve 1473 sayılı kararı ile 200 milyon lira nakdi ve 180 milyon lira garanti mektubu kredisi açılmıştır. 
7129 sayılı Bankalar Yasasının 38 nci maddesi, bankaların ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçesi toplamının 

>% 40'dan fazlasına—bir firmaya kredi verilemeyeceği hükmünü koymuş bulunmaktadır. 
Bu toplam ise bilançoya göre 2 milyar 211 bin TL. dir. 
Bu sayının % 10'u da 200 milyon 21 bin TL. olmaktadır. 
Bazı özel durumlarda öngörülen % 25 orandaki kredi ise özel taahhütnameyi gerekli kılmaktadır. 
Adı geçen firmaya verilen kredilerin % 10'u geçtiği görülmektedir. Hal böyleyken gerekli taahhütname 

alınmamış, kredinin ilgili iş konularında kullanılıp kullanılmadığı gözetilmemiştir. 
3) Berdan Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ ile Olan Ticari Kredi İlişkisi : 
Adı geçen şirkete A, B, C grubu olmak üzere 13 milyon TL. kredi açılmıştır. Daha sonra da A, B, C, 

MC grubu olarak 136 milyon tutarında yeni bir kredi açılmıştır. 
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Tarsus şubesince önerilen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen krediler toplamı, firmanın serbest varlığı
nın pek çok üstüne taşmıştır. 

Adı geçen firmanın yıllık cirosu, 236 milyon TL. olup, bankalara oian borcu 264 milyon TL. dir. Ayrıca 
firma 1975 yılında, 13 milyon 954 bin 222 ÎT., zarar etmiştir. 1976 yılında, bu firmanın kâr nedeni büyük 
ölçüde ihracat vergi iadesine dayalıdır. 

1976 yılında kredi istemi reddedilmişken, bir yıl sonra artan ölçüde kredi sağlanması dikkat çekicidir. Kısa 
vadeli borç toplamı 190 006 786 TL. olan firmanın, uzun vadeli borç taksitleri dikkate alınmadan işletme 
sermayesi saptanması da düşündürücüdür. 

4) Mustafa ve Ünal Sabuncu Adlı Firmanın Ticari Kredi İlişkileri : 
Adı geçen firmanın tasfiye edilmek üzere senet karşılığı açılan kredileri 2 500 CC0 TL. na çıkarılmıştır. 
Bu firmanın senet karşılığı avans kredisi limitinin, alacak senedine sahip olmaması nedeniyle 1 000 000 li

ralık kısmının borçlu cari hesap limitine çevrilmesi için Genel Müdürlüğe yaptığı başvurunun da kabulü yasa 
hükümleriyle bağdaşmayacak ölçülerde görülmektedir. 

Ayrıca, başka bir firmaya ait olup aslında kullandırılmamış krediden doğan 1 900 000 liralık tevdiat, 
bu firmanın mevduatı gibi gösterilerek borçlu cari he;abm açılmasına gerçek dışı bir dayanak hazırlandığı, 
oysa ki gerçekte bu firmanın bankadaki mevduatının, 1975'ten itibaren 5 397 TL. olduğu hususları üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 

Bunun dışında firmanın 31.12.1976 tarihli bilançosunda stok olarak 32 300 TL. peynirden başka mal gö
zükmemesi, kredi konusundaki hoşgörüye neden bulunmasını güçleştirmektedir. 

Bu firmaya açılan 10 milyon TL. lık teşvik kredisinin başka şahısları da içeren bir adi ortaklığa kullan
dırılması dikkat çekicidir. 

F) Davut Akça ve Beraberindeki İki Görevlimin Yuri Dışı Gezisindeki Aldıkları Yolluklarla İlgili Konu : 
TC Ziraat Bankası Genel Müdürü Davut Akça'nın, Genel Sekreter Neşet Parman, ve Dış Muameleler Mü

dürü Llıdır Orhan Toker ile birlikte 1976 yılında, banka şubesi açmak ve yurt dışındaki Türk işçilerinin ta
sarruflarından yararlanmak nedeniyle görevli olarak Amerika, İngiltere ve Almanya'ya gittikleri saptanmış
tır. 

Yönetim Kurulu karan ile 30 gün süre için Genel Müdürün 150 dolar, diğerlerinin ise 100'er dolar yev
miye almaları öngörülmüştür. Bunun dışında kendilerine 4 500 dolar temsil ödeneği verildiği ve bu gezi do
layısıyla bu harcırah ve ödeneğin alındığı bir gerçektir. Ayrıca, gezi 4 gün fazla olarak sürmüş, bunun kar-
şılığındaki yevmiye tutarları da alınmış ve daha sonra Yönetim Kurulu kararına bağlanmıştır. 

Maliye Bakankğmm 15 Ekim 1976 gün ve 47146 sayılı yazısında, «Merkez Bankasına verilen emrin bir 
eşinin ilişik olduğu, (bunun dışmda bir açıklama taşımadığı), Merkez Bankasına verilen aynı tarih ve sayılı mek
tupta ise, Bankanın seri IV, No. : 3 tebliği gereğince» kullanma hakkına sahip olduğu ticari seyahat döviz
lerinin harcırah kararnamesi ile ilgilendirmeden kullanmayı istediğini, talebin aynı şahsa her iki fasıldan öde
me yapılmaması kaydı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

Yukarıda ortaya konulan olayın, seri IV, No. : 3 tebliği, Harcırah Yasasının 34 ncü maddesi, Dış Harcı
rahlar Kararnamesi, 16.7.1974/7-882 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ve 1977/12 sayılı Sayıştay Genel Kurulu 
kararı karşısında incelenmesi sonunda; Maliye Bakanlığının 18 000 dolarlık dövizi Bankaya ticari döviz ola
rak ve yurt dışındaki temsil gereksinmeleri için tahsis ettiği, bu 18 000 dolarlık potadan Bankamn harcırah 
Yasası dışında yolluk ödeme hakkının bulunmadığı, bu potanın dışından da Harcırah Yasasına göre ayrıca yol
luk ödenemeyeceği, gerek pota içinden gerek pota dışından yolluk öderken Harcırah Yasasına ve yukarıda 
anılan Bakanlar Kurulu Kararnamesine uymak zorunda bulunduğu; buna göre de birinci dereceden aylık alan 
Davut Akça ile Neşet Parman'a 470 lira üzerinden, 2 nci dereceden aylık alan Hıdır Orhan Toker'e 435 
lira üzerinden döviz olarak yevmiye verilebileceği; Maiiye Bakanlığının da dosyada mevcut 20.10.1978 tarih 
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ve 32290 sayılı yazısı ve ekindeki raporu ile bu görüşte olduğunun belirtildiği; ancak, Sayıştay'ın 1978 - 12 sa
yılı Genel Kurul kararında günlük yevmiye limitinin 735 lira olarak gözetildiği sonucuna varılmıştır. 

Tarım memleketi olan Türkiye'de TC Ziraat Bankasının yeri ve önemi büyüktür. Diğer Resmi ve Özel 
Bankalarla da kıyaslamaya olanak yoktur. 

TC Ziraat Bankası Türk tarım politikasına etkin bir örgüte maliktir. 
Komisyonumuz, geniş kapsamlı özelliklere sahip bulunan bankanın, görevini başarı ile yürütebilmesi için 

Yönetici kadrolarının kendi bünyesinden seçilmesi, Türk tarımı ve banka için yararlı olacağı kanısını taşı
maktadır. 

tşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunar. 

Başkan 
Tabii Üye 

Mehmet Şükran Özkaya 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Üye 
Ankara 

Turan Kapanlı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. 

Şerif Tüten 

Sözcü 
Aydın 

Metin Taş 

Üye 
Konya 

Mukbil Abay 

Üye 
Bolu 

Orhan Çalış 

Ü. 
Üye 

Kayseri 
Sami Turan 

Kâtip 
Sivas 

Temel Kitapçı 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

EKLERİ 
Tablo : 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Tablo : 1 
TC ZİRAAT BANKASININ TİCARİ VE ZİRAİ KREDİLER TUTARLARININ DAĞILIMI 

(MİLYAR T L ) 

Kesim 
Kasım 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Çiftçiye verilen zirai krediler. (Doğrudan doğruya) 
Tarım Satış Kooperatifi birliklerine verilen (Des
tekleme alımları) 

10.6 12.5 14.9 18.5 22.9 

9.7 18.8 29.9 35.7 4-

28 

49.9 

Tablo : 2 
ÖZEL KESİM KREDİ HACMİ İLE ÇİFTÇİYE VERİLEN TARİMSAL KREDİ MİKTARLAR] 

(MİLYAR TL.) 
Kesim 1969 1974 1976 1977 

Özel kesim kredi hacmi 33.4 138.6 181.1 211.1 
Çiftçiye verilen tarımsal krediler, 7.3 18.8 18.8 23.2 
Özel kesim kredi hacmindeki tarımsal kredi oranları % 21.9 f

c 10.9 (:/
c 10.4 c-'( 11 
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Tablo : 3 
MERKEZ BANKASINA GÖRE ÖZEL FNANSMAN BANKALARI KREDİLERİNİN DAĞILIMI 

MİLYAR TL. 

Kesim 1969 197: 1974 1975 1976 i 977. 

1. Sanayi 
2. Tarım 
3. Ticaret 

a) Küçük sanat ve 
ticaret 

b) Ticaret 
4. Konut 

5. Resmi ekonomik kesim 
6. Resmi mali kesim 

(İller Bankası ayrık) 
7. Bankalar arası 

TOPLAM 

1,498 
8,554 

0,971 
17,132 
2,030 
1,387 

0,2 i 6 
0,532 

3,763 
14,267 

1,972 
44.110 

3.075 
4.381 

0,546 
0.929 

4,253 
24.798 

2,533 
51,549 

3,391 

5,307 

0,514 
1,305 

5,232 
S 3,249 

3,940 
77,687 
3,792 

10,030 

0.529 
1.358 

32,320 73.043 93.650 135,817 

6,385 
57,423 

6,293 . 
i 10,065 

4.464 
13.513 

0,666 
2.407 

181.216 

8,2i ft 

41.727 

9,020 
131,226 

5,007 
13,647 

0.780 
1,514 

21 î.139 

Kaynak : Merkez Bankası Bülteni 1977/11-12 sh. 30, 31 
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Tablo : 4 
TC ZİRAAT BANKASI ARAŞTIRMASINA GÖRE ÖZEL KESİM FİNANSMAN BANKALARI

NIN KREDİLERİNİN OLANAK ÖLÇÜSÜNDE GERÇEK DAĞILIM ÇİZELGESİ 
(TUTAR MİLYAR) 

Kredilerin ekonomik kesime dağılımı 

Ekonomik kesimler 

— Tarım 
— Stok ve fiyat düzenleme 

(Tarım Satış K. ve Zirai Donatım 
— Sanayi, ticaret imalat, maden küçük 

ticaret, ulaştırma 

— Konut 
— Mali kurumlar bankalar 

Toplam 

— Tarım 
— Stok ve fiyat düzenleme 

(Tarım Satış K. ve T. Z. Donatım) 
— Sanayi, ticaret, imalat, madencilik, 

ticaret ulaştırma 
— Konut 
— Mali kurumlar 

1969 
Milyar TL. 

7.320 
1.473 

21.810 

2.030 
0.748 

33.380 

21,9 

4,4 

65,3 
6,1 
2,3 

1973 
Milyar 

TL. 

10.751 
9.278 

49.351 

3.075 
1.475 

74.402 

14,4 

12,4 
67,1 

4.1 
2,0 

1974 
Milyar 

TL. 

12.703 
18.820 

61.383 

3.391 
1.819 

98.116 

12,9 

19.2 
62,6 

3,5 
1,8 

1975 
Milyar 

TL. 

15.133 
29.809 

87.929 
3.792 
1.887 

138.650 

10.9 

21,5 
67,5 

2.7 
1,4 

1976 
Milyar 

TL. 

18.854 
35.754 

118.975 
4.464 
3.073 

181.110 

10,4 

19.6 
65,7 

2,5 
1,8 

1977 
Milyar 

TL. 

23.279 
44.040 

136,519 

5.007 
2.294 

211.139 

11,0 

20,8 
64.7 

2,4 
1,1 

Toplam 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo : 5 
ÖZEL KESİM FİNANSMAN BANKALARI KREDİLERİNİN KESİMLER ARASI DAĞILIMI İLE 

ULUSAL GELİR VE İŞ GÜCÜ DAĞILIMININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Keaiım 
1973 payları <} 1974 paylan % , 1975 paylan % 

Kred'i GSYİH İş gücü Kredi GSYİH İş gücü Kredi GSYİH îş gücü 

Tanırı 
Şayi ticardt imalat - K. 
tacir madencilik ulaştırma 
Konut (imar) 
Mali kurumlar (hizmetler) 
Stok ve fiyat düzenleme 

Toplam 

Bilinmeyenler • 

Toplam 

14,4 

67,1 
4,1 
2,0 

12.4 

100,0 

— 

100,0 

28:;6 

42,8 
8.1 

18.5 

98,0 

2.0 

100,0 

63.4 

20,0 
3.5 

12.1 

99.0 

1,0 

100,0 

12,9 

62,6 
3.5 
1,8 

19.2 

100,0 

— 

100,0 

29.1 

44,6 
8.7 

17,6 
— 

100,0 

__ 

100,0 

62,0 

21,0 
3.6 

12,5 
— 

99,1 

C.9 

100,0 

10,9 

63,5 
2,7 
1,4 

21,5 

100,0 

— 

100,0 

24,8 

46,9 
11,1 
3 7,2 

— 

100,0 

— 

100,0 

60.5 

21,8 
3,8 

13,0 
— 

99,1 

0.9 

100,0 

Kaynak : 1975 DPT programı Sh. 65 2S5; 1977 programı, 19 No. iıt tablodakiler, 
Not : 1975 programının 65 ne; sayfasında 1973 GSY IH'nm kesimlere dağdım çizelgesi % 2 yanlışla ya

pılmıştır. Bilinmeyen buradan gelmektedir. 

Tablo : 6 
PİYASAYA KULLANDIRILAN BANKA KREDİLERİ 

(Tarım. Konut ve Mali Krediler Ayrık) 

Kredi Veren Bankaların 

Sermayelerinin mülkiyetine göre ayırımı 

Yasalarla kurulmuş bankalar 
Özel bankalar (Diğer ulusal bankalar) 
Yabancı bankalar 

Toplam 

Piyasaya Verdikleri Kredilerin Kalanı 
(Milyar TL.) 

İhtiyatlar 
Sermayesi 
(Ödenmiş) 

(Milyar) 

i 0.6 
3.3 
0,015 

Tutar 

14.9 
37,0 
2.4 

1973 

Oran 
rt 

27.5 
68.1 
4.4 

Tutar 

18.7 
44.3 

2.8 

1974 

Oran 
•; r 

28,4 
67,5 
4.1 

197 

Tutar 

27,8 
66,3 
4.4 

5 

Oran 
ri 

28,2 
67,3 
4.5 

13.915 100.0 65.8 100.0 98.5 100,0 
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Tablo : 7 

YIL SONU KALANLARINA GÖRE ÖZEL KESİM FİNANSMAN BANKALARININ TÜM KREDİLERİ 

Türlerine göre bankalar 1969 1973 1973 1975 1976 

1 — Yasalarla kurulmuş bankalar 
2 — Diğer ulusal bankalar 
3 — Yabancı bankalar 

Toplam 

17 927 
14 175 

1 278 

34 809 
37 186 

2 407 

50 562 
44 882 

2 672 

67 716 
66 573 

4 361 

88 987 
86 924 

5 199 

33 380 74 402 98 116 130 650 181 110 

Toplamın banka türlerine dağılım oranı % 

1 — Yasalarla kurulanlar 
2 — Diğer ulusal bankalar 
3 — Yabancı bankalar 

53,7 
42,5 

4,8 

47,8 
50,0 

2,2 

51,5 
45,8 

2,7 

48,8 
48,0 

3,2 

49,1" 
48,0 

2,9 

Kaynak : Bankalar Birliği Yayınları : 39, 59, 72, 75, Tablo = 6 j A, b ve son sayfalar. 

Not : Eylül 1976'da bu bankaların verdikleri kredilerin kalanı 159 448 liradır (Kaynak 11.12.1976 S. Resmi 
Gazete sayfa 14) 
Merkez Bankasına göre bu bankaların kredi toplamları şöyledir : 1969 = 33,7 — 1973 = 76 — 
1975 — 140 milyar TL. dır. 
Maliye Bakanlığı Ekonomik G. Şb. Göre : 1973 = 75, 1974 = 96 — 1975 = 139 milyar TL. dır. 

Tablo : 8 

Gerçekte, yasalarla kurulmuş bankaların, kuruluş yasaları gereğince pazar dışına verdikleri (tarım, ko
nut, mali ve bazı) kredilerin tutarları düşüldüğünde Türkiye kredi pazarına yasalarla kurulmuş bankaların 
değil, özel bankaların egemen oldukları görülmektedir : 

PİYASAYA KULLANDIRILAN BANKA KREDİLERİ 

(Tarım, Konut ve Mali Krediler Ayrık) 
Çizelge : 14 

Kredi Veren Bankaların 

Sermayelerinin mülkiyetine göre ayırımı 

Yasalarla kurulmuş bankalar 
Özel bankalar (Diğer ulusal bankalar) 
Yabancı bankalar 

Toplam 

Piyasaya Verdikleri Kredilerin Kalanı 
(Milyar TL.) 

İhtiyatlar 
Sermayesi 
(Ödenmiş) 
(Milyar) 

10,6 
3,3 
0,015 

13,915 

• • ı — • « • 

19 

Tutar 

14,9 
37,0 
2,4 

54,3 

73 

' 
Oran 

""% 

27,5 
68,1 
4,4 

100,0 

1974 

Tutar 

18,7 
44,3 
2,8 

65,8 

Oran 
'% 

28,4 
67,5 
4.1 

100,0 

1975 

Tutar 

27,8 
66,3 
4.4 

98,5 

Oran 
% 

28,2 
67,3 
4.5 

100,0 
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CUMHURİYET SENATOSU 
Toplantı Yılı : 18 ( S ı r a SayiSI : 928) 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/246; C. Senatosu : 1/638) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 330) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2773 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 4 . 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 1 . 1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 24 . 4 . 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 330) 

TC 
Başbakanlık 4 . 1 . 1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 394/10814 

MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
29 . 12 . 1978 tarihinde kararlaştırman «765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 



— 2 — 

GENEL GEREKÇE 

Toplum içinde yaşamak insanlar için doğal bir olgu ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Toplumsal huzuru ve 
bireylerin güven içinde yaşamalarını sağlamak da, Devletin en başta gelen ödevlerinden birisidir. Devlet bu 
ödevini yerine getirmek üzere çeşitli kurallar koyma yetkisine sahiptir. Konulan statik kurallar, geçen zaman 
süresi içinde, niteliği gereği dinamik bir yapıya sahip olan toplumun, duyduğu gereksinmeleri karşılayamaz 
hale gelmektedir. Bu nedenledir ki, Devletin zaman zaman daha önce koymuş olduğu kuralları gözden geçir
mesi ve yeni düzenlemeler yapması gerekmektedir. 

Çeşitli toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da görülen sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerle, 
hızlı nüfus artışı ve kentleşme süreci, suç ve suçluların artmasının başlıca etmenlerindendir. 

Doğal olan toplumsal yapı değişikliği ve gelişmeyi önleyecek ya da geriletecek şiddet eylemlerine karşı 
zamanında ve etkili biçimde önlemler almak, bugün için kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Duyulan bu zorunluluk gereği, toplumun içinde huzur, barış ve güvenliği sağlamak üzere şimdiye kadar 
alman ve alınmakta olan önlemlerle birlikte, Türk Ceza Kanununun özellikle şiddet eylemlerine ilişkin yaptı
rımları öngören maddeleri, bilimsel bir komisyonca yeniden gözden geçirilerek, sözkonusu maddeler gerek 
ceza süreleri, gerekse suç öğeleri yönünden günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının içeriğinden de anlaşılacağı üzere, sadece cezaların artırılması ile yerinilmemiş, fakat bundan da
ha önemlisi bugüne kadar uygulamada görülen bir çok boşluklar doldurulduğu gibi, suç öğeleri de açık ve 
seçik bir biçimde belirtilmiştir. 

Tasarının asıl amacı, cezaların etkinliğini ve caydırıcılığını sağlamak yanında, suç işleyen herkesin cezaya 
çarptırılacağı ve bundan kurtulamayacağı inancının toplumda yaratılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesi değiştirilmiştir. 

Madde 179. — Anayasamızda güvence altına alınmış olan kişi özgürlüğünün her türlü saldırıdan korun
masına yönelik önlemler alınması Devlete düşen ödevlerin başında gelmektedir. Kuşkusuz özgürlük, başkası
nın özgürlüğünü yok etme ya da kısıtlama özgürlüğü değildir. Tüm ülke yasalarında olduğu gibi Ceza Yasa
mızın 179 ncu maddesi de, kişi özgürlüğüne yapılan saldırıları yaptırıma bağlamıştır. Ancak, toplumların 
dinamik yapısı gereği değişen ve gelişen sosyo - ekonomik koşullar karşısında, statik bir niteliğe sahip olan 
normlar, zamanla toplum gereksinmelerini karşılayamaz hale gelmektedir. 

Bu gereksinmenin sonucu olarak, 179 ncu maddenin günümüz koşullarına yanıt verecek ve kötü amaçlı 
kişiler karşısında bireylerin en doğal hakkı olan kişi özgürlüklerini korumada etkinliği sağlayacak biçimde 
değiştirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. 

179 ncu maddenin birinci maddesinde yapılan değişiklik, suçun öğelerinde yapılan bir değişiklik değildir. 
Sadece cezanın altsmırı bir yıl olarak saptanmış, etkinliği sağlamak üzere para cezası öngörülmüş ve fıkra 
metni dil yönünden yalınlaştırılmıştır. 

Suçun ağırlaştırıcı nedenlerini kapsayan ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, ağır hapis cezası süresiz saklı 
tutulmakla birlikte, cezanın etkinliğini sağlamak üzere para cezası öngörüldüğü gibi. ağırlaştırıcı nedenlere 
bazı yeni öğeler de eklenmiştir. 

Özgürlükçü demokraside bireylerin değişik siyasal veya sosyal görüşlere sahip olmaları, demokratik reji
min en doğal gereğidir. Ancak, doğal olan bu görüş ayrılıklarından ötürü başkalarının özgürlüklerini kısıtla
maya kalkışanların da, daha ağır bir yaptırımla cezalandırılmaları, kişi özgürlüğünü korumak ve demokra
tik rejimin daha sağlıklı biçimde işlerliğini sağlamak bakımından gereklidir. Demokrasi hiç bir zaman kendi
sini. ya da kurum ve kurallarını yönetmeye yönelik eylemleri hoşgörü ile karşılayan bir rejim değildir. 

Günümüzde kişi özgürlüğüne yönelik saldırıların büyük bir çoğunluğunun, siyasal veya sosyal görüş ayrı
lıklarından kaynaklandığı, bilinen bir gerçektir. 
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Bu nedenlerle, 2 nci fıkraya, sözkonusu yeni öğeler getirilmesi ve özel amaçlı adam kaçırma ya da hap
setme suçu ile, bu maddede öngörülen ağırlaştırıcı nedenin karıştırılmaması için tasarı metnine 499 ncu mad
dedeki durumlar dışında tümcesinin eklenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 2. — Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 188. — 179 ncu madde gibi, kişi özgürlüğüne karşı işlenen cürümler faslında yer alan 118 nci 

maddede, yapılan değişiklikle, yaptırımların etkinliğini sağlamak üzere cezalar artırıldığı gibi, anılan madde
de öngörülen suçlar için yeni öğeler de getirilmiş ve madde dil yönünden yalınlaştırılmıştır. 

1 nci fıkraya getirilen yeni öğeler, «Yetkisi olmadan veya yasalara aykırı olarak bir konuda bilgi vermeye 
veya inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklamaya zorlarsa» tümcesi ile ifade edilmiştir. 

Anayasanın 19/3 ve 20/2 nci maddelerine göre kimse dini inancını, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

Günümüzde toplum huzurunun bozulmasında yarar gören bazı aşırı akımlara mensup kişilerin, özel bir 
amaçla ve yetkileri olmadığı halde yurttaşları kimliklerini bildirmeye, siyasi ve sosyal görüşlerini açıklama
ya zorladıkları, sorulan soruya yanıt vermeme ya da yanıt verilse bile yanıtın o kişi üzerinde olumsuz etki 
yaratması halinde masum kişilerin ağır ve tehlikeli sonuçlarla karşılaştıkları herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Anayasanın anılan buyruğuna işlerlik kazandırmak ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına 
almak bakımından, 1 nci fıkraya sözü edilen yeni öğelerin eklenmesi uygun görülmüştür. 

İkinci fıkrada sadece cezalar artırılmış ve fıkra metni yalınlaştırılmıştır. 
Üçüncü fıkrada da önemli bir değişiklik yapılmamış, yalnız cezaların artırılması, dilin yalınlaştırılması 

ve «Bir kaç kişi» deyiminin uygulamada birliği sağlamak karşılığı önlemek için, «İki veya daha çok kişi» 
şeklinde değiştirilmesi ile yetinilmiştir. 

Dördüncü fıkrada cezalar artırılmış ve dil yalınlaştırılmıştır. 
Beşinci fıkrada, dil yalınlaştırılmış ve ceza artırılmıştır. 

Uygulamada eğitim özgürlüğünü engelleme suçu olarak tanımlanan altıncı fıkra hükmü, bu fıkrada sa
yılan yerlere girilmesine veya oralarda kalınmasına zor ya da tehdit kullanılarak engel olanların eylemlerini 
yaptırıma bağlamaktadır. Fıkra hükmü, eğitim ve öğretim kurumlarına girildikten sonra çeşitli eylem ve 
davranışlarla buralarda, eğitim ve öğretim çalışmalarının kesilmesine neden olanların eylemlerini kapsama
makta idi. Getirilen, «ya da eğitim ve öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilmesine neden olursa» 
tümcesi ile, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamasına neden olan kötü niyetli kişilerin eylemleri etkin 
yaptırıma bağlanmak suretiyle, eğitim ve öğretimin ke^ntisiz sürdürülmesi sağlanmak istenmiştir. 

Yeni getirilen yedinci fıkra ile de, maddenin öteki fıkralarında öngörülen eylemlerin, öğrenci olmayanlar 
ya da suçun işlendiği kurumun öğrencisi bulunmayan'ar tarafından işlenmesi, etkinliği sağlamak bakımından 
artırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

Son fıkrada öğelerde bir değişiklik yapılmamış ancak cezaların artırılması dil yönünden metnin yalınlaş
tırılması, uygulamada birliği sağlamak ve karışıklığı ön!emek üzere «bir kaç kişi» deyimi yerine «iki veya daha 
çok kişi» deyiminin kullanılması ve ihtiyari olan genel güvenlik gözetimi önlemini zorunlu hale getirilmesi 
ile yetinilmiştir. 

Madde 3. — Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Madde 235. — Bu maddede yapılan değişiklikle suçun öğelerine dokunulmamış, ancak bugünkü koşullar
da son derece etkisiz kalan, «5 - 100» liralık para cezası yerine özgürlüğü bağlayıcı cezalar öngörülmek sure
tiyle, yaptırımın etkinliği sağlanmak istenmiştir. Ayrıca madde dil yönünden yalınlaştırılmıştır^ 

Madde 4. — Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Madde 253/1. — Bu maddede yapılan değişiklikle madde metni, dil yönünden yalınlaştırılmış, etkinliği 

sağlamak üzere cezalar artırılmış ve son cümlede getirilen yeni öğe ile de elbisenin sağladığı kolaylıktan ya
rarlanarak cürüm işlenmesi hali. haksız olarak elbise giyme suçunun ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesinin 2 nci fıkrası bu madde ile değiştirilmiş bulun
maktadır. 
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Madde 254/2. — Hükümete karşı şiddet veya direnme ve yasalara aykırı davranış başlıklı 254 ncü mad
denin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle, eylemin silahlı bir kişi veya silahsız toplanmış beşten çok kimse 
tarafından işlenmesi eşdeğerde tutulmuş, iki veya daha çok kişilerin silahlı olarak aynı işlemi işlemesi ağır
laştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca metin, dil yönünden yalınlaştırılmış ve «on» kişilik topluluk «beşe» indirilmiştir. 
Madde 6. — Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmiştir. 
Madde 258/2. — Bu maddede yapılan değişiklikle 254/2 nci maddede yapılan değişiklik arasında koşut 

sağlanmıştır. 
Madde 7. — Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi değiştirilmiş ve maddeye yeni fskra eklenmiştir. 

Madde 264. — Altı fıkradan oluşan 264 ncü maddenin, ilk beş fıkrasında yapılan değişikliklerle, suçun 
öğelerine ve ağırlaştırıcı nedenlerine dokunulmamış sadece etkinliği sağlanmak üzere cezaların artırılması ve 
dilin yalınlaştırılması ile yetinilmiştir. 

Altıncı fıkraya eklenen yeni hükümlerle, yasaklanan şeylerin nitelik ve niceliğine göre cezaların artırıl
ması veya eksiltilmesine olanak sağlanmış ve bu suretle eylemle yaptırım arasında adaletli bir denge kurul
muştur. 

Maddeye eklenen 7 nci fıkra ile, günümüzde en çok başvurulan ve yasal boşluklar nedeniyle faillerinin et
kin bir biçimde yaptırıma tabi tutulamadığı eylemler düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi, meskûn veya halkın toplu olarak bulunduğu yerlere patlayıcı madde atanlar, 6 nci fıkra ile 
etkin bir biçimde cezalandırıldıkları halde, aynı nitelikteki yerlere ve taşıtlara, en az patlayıcı maddeler ka
dar ve hatta ondan daha ağır sonuçlar doğurabilecek silahla ateş etme eylemleri, çok etkisiz yaptırımlara 
tabi tutulmuştur. 

Atılan silahın türünün saptanamaması halinde eylem TCK nun 551 nci madde kapsamı içinde ele alına
rak 50 liraya kadar hafif para cezası ve bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Yeni getirilen düzenleme ile, fıkrada belirtilen yerlere, korku, kaygı ve panik yaratacak biçimde silahla 
ateş edenler, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirse bile, yalnız bu eylemlerinden dolayı ayrıca, etkin bir 
ceza ile cezalandırılacaklardır. Terörist eylemlerin bir bölümünü oluşturan bu tür eylemlerin, toplum huzuru
nun sağlanması bakımından etkin ceza yaptırımına bağlanması, bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Maddeye eklenen son fıkra ile de yukarıdaki iki fıkrada öngörülen eylemlerin, suçun işlenmesini kolay
laştırıcı ve faillerinin yakalanmasını güçleştirici her türlü teknik ve mekanik araçlardan yararlanılması ağırlaş
tırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Türk Ceza Kanununun 313 ncü maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 313. — Birinci fıkrada adliye veya ammenin itimadı veya adabı umumiye ve nizamı aile veya 

şahıs veya mal aleyhine cürüm işlemek için cemiyet teşkil etmek kaydı mevcut iken, yukarıdaki suçlarla 
sınırlama kaldırılmış ve cemiyet yerine teşekkül meydana getirme deyimi kullanılmış ve cezanın alîsinin 
belirtilmiştir. 

2. Maddeye eklenen ikinci fıkra ile teşekkülün halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak ya da 
siyasi veya sosyal bir görüşten kaynaklanan amaçla ya da 369. 370, 372, 373, 374. 376. 377, 378, 379. 380. 
381, 382, 384, 385, 387, 388. 390, 394, 401, 402, 448, 449, 450, 451, 452, 464. 495, 496. 497. 498, 499 ve 
500 ncü maddelerinde öngörülen ve kişi ve toplum için ağır sonuçlar yaratacak olan suçları işlemek üzere ku
rulması hali, ağırlaşîırıcı neden olarak kabul edilmiştir, 

3. Yürürlükteki 2 nci fıkraya «meskûn mahal», «buluşma» yerleri deyimleri eklendiği gibi, «iki veya 
daha fazla» deyimi yerine «içlerinden velev biri» deyimi kullanılmak suretiyle maddeye açıklık ve işlerlik 
kazandırılmıştır. 

4. Yürürlükteki metnin 3 ncü fıkrasındaki «cemiyetin muharrik veya reisleri» deyimi yerine «yönetici
leri» deyimi geîirilmek suretiyle teşekkülü yönetenlerin daha kolay belirlenmesi sağlanmak istenmiştir. 

5. Yürürlükteki meînin birinci fıkrasındaki beş kişi veya daha ziyade kimsenin belli suçlan işlemek üzere 
cemiyeî teşkili öngörülmekte iken eklenen bu fıkra ile uygulamada gerek «cemiyet» deyimini yanlış yorum
lara neden olması ve gerekse sayısal sınırın tam olarak olaylarda saptanamaması nedeniyle, bu maddenin uy
gulamasında güçlükler ortaya çıkmış olduğundan anılan maddeye işlerlik sağlanmak üzere beş kişilik bir-
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leşme sınırı ikiye indirilmiş ve «cemiyet» deyimi yerine de «teşekkül» deyimi kullanılmak ve teşekkülün açık 
tanımı yapılmak suretiyle, uygulamadaki yanlış yorum ve duraksamaların giderilmesine çalışılmıştır. 

6. Yürürlükteki metnin son fıkrasında yer alan «emniyeti umumiye nezareti altına alınmak» önlemi 
aynen tasarıda da kabul edilmiş yalnız, dil yönünden deyimler yalınlaştırılmıştır. 

7. Bilindiği üzere gerek TCK unca, gerekse özel kanunlarda bazı suçların işlenmesi amacıyla «teşekkül» 
meydana getirme, ceza yaptırımına bağlanmış olduğundan, yasalarda teşekkül için özel cezaların öngörüldüğü 
durumlarda, bu maddede öngörülen teşekkül hükmünün uygulanmayacağı belirtilmek suretiyle, uygulamada 
yanlış anlamaların ortaya çıkması önlenmek istenilmiştir. 

Madde 9. — Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 314. — Maddenin 1 nci fıkrasındaki öğeler saklı tutulmuş, ancak teşekkül mensuplarına veya on

lardan bazısına yapılacak yardımlar bu gibi teşekküllerin varlığını sürdürmesini sağlayacağı gibi, bunların or
taya çıkmasını da güçleştireceğinden, altsının yedi gün olan hapis cezası, bir yıldan beş yıla kadar artırılmış; 
ayrıca bu tür yardımların maddede öngörülen kuruluşlarca ve bunların belli yerlerinde yapılması, artırıcı 
neden kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra dil yönünden yalınlaştırılmıştır. 
Madde 10. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 315. — Bu maddede önemli bir değişiklik yapılmamış, sadece dil yönünden maddenin yalınlaştı-

rılması ile yetinilmiştir. 
Madde 11. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi değiştirilmiştir. 

Madde 384. — Bu maddenin birinci fıkrasındaki suç öğeleri saklı tutulmuş, ancak etkinliği sağlamak ba
kımından cezanın alt ve üst sınırları artırılmış ve fıkra dil yönünden de yalınlaştırılmıştır. 

Maddeye eklenen ikinci fıkra ile eylemin ister kamuya ait olsun, isterse özel kişilere ait olsun halkın 
yararlanmasına ayrılmış olan kara ulaşım araçları hakkında işlenilmiş olması, cezaların etkinliğinin ve halkın 
seyahat güven!iğinin sağlanması bakımından uygun görülmüştür. 

Tasarı metninin üçüncü fıkrasını oluşturan yürürlükteki metninin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
«bir kaç kişi» deyimi yerine, uygulamada birlik ve kolaylık sağlamak üzere «iki veya daha çok kişi» deyimi
nin kullanılması ve dilin yalmlaştırılması ile yetinilmiştir. 

Tasarının dördüncü, yürürlükteki metnin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, yetersiz olan ceza süre
leri etkinliği sağlamak üzere artırılmış ve dil yalınlaştırılmıştır. Tasarı metnine eklenen 5 nci fıkra ile, eylemin 
halkın yararlanmasına ayrılmış deniz ulaşımı aracı hakkında işlenmesi, kara ulaşım araçlarında olduğu gibi, 
ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür. 

Tasarının 6 nci fıkrasını oluşturan yürürlükteki metnin 4 ncü fıkrasında yapılan değişiklikle de, dil yalın-
laştırıldığı gibi, uygulamada birlik ve kolaylığın sağlanması amacıyla «bir kaç kişi» deyimi yerine «iki veya 
daha çok kişi» deyiminin kullanılması uygun görülmüştür. 

Uçak kaçırmaya ilişkin fıkrada yapılan değişiklikle de suç öğelerine açıklık getirilmiş ve etkinliği sağla
mak üzere ceza süreleri artırılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 516 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 516. — Bu madde tümüyle gözden geçirilmiş ve dil yönünden sadeleştirildiği gibi ceza süreleri de 

artırılmıştır. Ayrıca birinci fıkranın üçüncü bendine «eski yapıtlar» deyimi eklendiği gibi, motorlu taşıt 
araçlarının yakılması veya diğer patlayıcı maddelerle tahrip edilmesi hali 7 nci bent olarak etkin ceza yaptı
rımı ite biriikte, bfrmci fıkraya yeni bir bent olarak eklenmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Madde 517. — 516 nci maddede öngörülen suçların özel ağırlaştırıcı nedenlerinin öngörüldüğü 517 nci 

maddede yapılan değişiklikle, «on ve daha ziyade kimseler» deyimi, yerine suçun kanıtlanmasında kolaylık 
sağlamak bakımından «beş ve daha çok kişi» deyiminin kullanılması ve 516 nci maddede saptanan cezaların, 
belli bir orana göre artırılması, etkinliğin sağlanması bakımından uygun görülmüştür. 

Madde 14. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 15. —Yürütme ile ilgilidir. 
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1. Anayasa ve Adalet Kom. : 14 gün. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . 5 . 1979 

Esas No. : 1/638 
Karar No. : 81 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 Nisan 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 26 Nisan 1979 tarihli ve 2773 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 27 Nisan 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuz, 30 Mayıs 1979 tarihli toplantısında, anılan tasarıyı, Adalet Bakanlığı Kanunlar - Planlama, 
Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu ve Başmüşavir Hakkı Yaşar da hazır olduğu halde görüş
müştür. 

1. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesinde yapılan değişiklikle; cezalar artırılmış, dil sa
deleştirilmiş, suça yeni öğeler eklenmiş ve suçun silahla veya birden fazla kişilerce işlenmesi halinde cezanın 
yan oranında artırılmasına dair maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 

2. Aynı Kanunun tehditle ilgili 188 nci maddesinde yapılan değişiklikle; cezalar artırılmış, yetkisi olma
dan veya yasalara aykırı olarak bir konuda bilgi verilmesini veya inancını veya siyasi veya sosyal görüşünün 
açıklanmasının istenmesi suç unsurları arasına alınmış, genel güvenlik gözetimi ile ceza arasında denge kurul
muş, eğitim ve öğretim kurumlarındaki çalışmaların kesilmesine veya ara verilmesine haksız eylem ve dav
ranışlarıyla neden olanların bu davranışları cezalandırılmış ve öğrenci olmayan veya yurda kabul edilmeyen 
kişiler tarafından tehdit suçunun işlenmesi yeni bir fıkra olarak maddeye eklenmiştir. 

Komisyonumuz, bu değişiklikleri içeren 188 nci maddenin 9 ncu fıkrasında öngörülen cezaların, gene 
bu fıkrada sayılan unsurların bulunması sonucu 7 nci fıkraya uygulanması halinde, bu cezaların ağır olacağı 
görüşüne varmıştır. Ancak, günümüz koşulları karşısında getirilen tasarının bir an önce yasalaşmasını sağla
mak için maddede bir değişikliğe gidilmemiş, bu görüşün raporda belirtilmesi temenni edilmiştir. 
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biçimde değiştirilmesinin uygun olacağı görüşünde birleşmiştir. 
3. Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesinde yapılan değişiklikler; para cezası yerine hapis cezası ge

tirilmiş, memuriyetten mahrumiyet cezasına süresizlik ilkesi eklenmiş ve adi kolluk mensupları için bir yıldan 
az olmamak üzere hapis ve süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası konulmuştur. 

4. Aynı Kanunun 253 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında değişiklik yapılarak; cezalar artırılmış, dil sade
leştirilmiş, suçun işlenmesinde giyilen elbisenin kolaylık sağlaması artırıcı bir unsur olarak kabul edilmiştir. 

5. Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle; suçun silahlı bir kişi 
veya silahsız ve aralarında birleşme olmasa dahi beş veya daha çok kişiler tarafından yapılması hali ağırlaş
tırıcı bir unsur olarak kabul edilmiştir. 

6. Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki değişiklikle; cezalar artırılmış ve ayrıca 
254 ncü maddeye paralel olarak fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

7- Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi bütünüyle değiştirilmiştir. Bu değişiklikle; cezalar artırılmış, 
dil sadeleştirilmiş, hapis cezalarının alt sınırı belirlenmiş, maddeye iki yeni fıkra eklenerek, korku ve panik 
amacıyla silah atma unsuru getirilmiş ve maddede sayılan fiillerin iki veya daha çok kişilerce birlikte veya 
suçu kolaylaştırıcı araçlar kullanılarak işlenmesi ağırlaştırıcı unsur olarak kabul edilmiştir. 

8. Türk Ceza Kanununun 5 nci babının 2 nci faslının başlığı ile 313 ncü maddede değişiklik yapılmış ve 
faslın başlığı «Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler» şekline dönüştürülmüştür. 

313 ncü maddede yapılan değişiklikle «cemiyet» yerine «teşekkül» deyimi getirilmiş, cezalara alt sınır 
konulmuş, kişi adedi ve suç türü kısıtlaması kaldırılmıştır. Ayrıca, halk arasında korku, panik yaratmak ve 
siyasi veya sosyal görüşten kaynaklanmak suretiyle suç işlemek için teşekkül meydana getirme unsurlarını kap
sayan yeni bir fıkra eklenmiş, maddedeki «muharrik» veya «reis» deyimleri yerine «yönetici» deyimi kulla
nılmış, teşekkülün tanımı yapılmış ve Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklı 
tutulmuştur. 

9. Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesi değiştirilerek; maddede yer alan cezaların alt ve üst sınırlan 
belirlenmiş, cezalar artırılmış, yardımın yapıldığı yerlere yeni unsurlar eklenmiş ve eylemin başka bir suç 
teşkil etmiş olması halinde dahi bu cezanın verileceği belirlenmiş, erkek veya kız kardeşi deyimi yerine sadece 
kardeş deyimi kullanılmıştır. 

10. Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesi değiştirilerek; cezaların artırma oranları değiştirilerek fazla-
laştınlmıştır. 

11. Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi değiştirilerek; cezalar artırılmış, dil sadeleştirilmiş, halkın 
yararlanmasına ayrılmış kara ulaşım araçlarına karşı suçun işlenmesi yeni bir unsur olarak maddeye eklen
miş, düzenlemede halkın yararlanması unsuru, kara, deniz ve hava ulaşımında en önemli unsur olarak mad
deye eklenmiştir. 

12. Türk Ceza Kanununun 516 nci maddesinde değişiklik yapılarak; cezalar artırılmış, yapıların eklenti
lerine veya «Taşınır nitelikteki parçalarına» ibaresi ile «Fabrika ve eski yapıtlar» deyimi eklenmiş, yakıcı, pat
layıcı maddeler kullanılarak, «Motorlu taşıt araçları üzerine işlenirse», yeni bir bent olarak maddeye ilave 
edilmiştir. 

13. Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi değiştirilerek; bu maddede belirtilen eylemler hükümete 
karşı şiddet veya karşı gelme amacı ya da beş veya daha çok kişinin birleşmesi ile işlenirse, eyleme katılanlar 
hakkında verilen oeza 1 nci fıkradaki hallerde üçte bir, 2 nci fıkradaki hallerde ise yan oranında artırılması 
kabul edilmiştir. 

Yukarıdan beri sayılan değişiklikleri içeren tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin 
görüşülmesine geçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddelerini 
aynen kabul etmiştir. 
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Tasarının önemini ve bir an önce yasalaşmasına duyulan gereksinmeyi gözönüne alan Komisyonumuz, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesinin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna önerilmesini de karar altına almıştır. 

îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 
Toplantıda bulunamadı. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Davı 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Bursa 
Şeref Kay (dar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Del i veli 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Kümran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtakıhç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 179. — Bir kimse diğer bir kimseyi yasalara aykırı olarak kişi özgürlüğünden yoksun kılarsa 
bir yıldan beş yıla 'kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Fiil cebir veya şiddet veya bile kullanarak veya öç alma veya maddi çıkar sağlama kastı ile ya da din
sel veya ulusal bir nedenle ya da 499 ncu maddedeki durumlar dışında, siyasal veya sosyal görüş ayrılık
larından kaynaklanan herhangi bir amaçla işlenir veya suçun mağduru askerlikte kullanılmak üzere yabancı 
bir ülkeye teslim edilirse verilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve on bin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı eylemlerin silahla veya birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, 
ceza yarı oranında artırılır.»! 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 ne i maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya işlemesine izin vermek ya da o şeyi işlememeye mecbur 
etmek için diğer bir kimseye zor kullanır veya onu tehdit eder veya yetkisi olmadan veya yasalara aykırı 
olarak bir konuda bilgi vermeye veya inancını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklamaya zorîarsa altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu (kimse tasarladığı amaca ulaşmışsa hapis cezası bir yıldan iki yıla ve ağır para cezası iki bin liradan 
beş bin liraya kadardır. 

Zor kullanma veya tehdit eylemleri silahla ya da kendini tanınmayacak bir hale koyarak ya da iki veya 
daha çok kişi tarafından birlikte ya da imzasız bir mektup ya da özel işaretlerle ya da var olan veya var 
sayılan gizli bazı örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden yararlanarak işlenmiş ise üç yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası verilir. 

Bu suretle istenilen amaca ulaşılmışsa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş 
yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundurulur. 

Bir kimse, yasalara aykırı olarak, kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılan yapılara veya eklentilerine gi
rilmesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek 
engel olursa, iki yüdan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bir kimse, yasalara aykırı olarak, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu ola
rak oturdukları yurt veya benzeri yerleri veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına 
kişiler ve eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek engel olur ya da eğitim ve öğretim 
çalışmalarının kesilmesine veya ara verilmesine neden olursa yukarıdaki fıkrada gösterilen ceza ile cezalan-
dırıdır. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Saydı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
179 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: 

«Madde 179. — Bir kimse diğer bir kimseyi gay-
rimeşru surette kişi hürriyetinden mahrum ederse bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin liradan az ol
mamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer suçlu bu fiili işlemek için yahut işlediği za
manda tehdit veya kötü muamele eder veya hile kul
lanır yahut bu fiili öç alma kastıyla veya dini veya 
milli bir maksatla yahut 499 ncu maddedeki haller 
dışında maddi çıkar sağlama kastıyla veya siyasi veya 
ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından kaynakla
nan her hangi bir amaçla işler yahut mağduru asker
likte kullanılmak üzere yabancı bir ülkeye teslim 
ederse verilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar ağır 
hapis ve on bin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasıdır, 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin silahla veya 
birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 
ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
188 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya iş
lemesine müsaade etmek ya da o şeyi işlememeye mec
bur etmek için diğer bir kimseye zor kullanır veya 
onu tehdit eder veya yetkisi olmadan veya ya'salara 
aykırı olarak bir konuda bilgi vermesini veya inan
cını veya siyasi veya sosyal görüşünü açıklamasını is
terse altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu kimse tasarladığı sonucu elde etmişse hapis ce
zası bir yıldan iki yıla ve ağır para cezası iki bin li
radan beş bin liraya kadardır. 

Birinci fıkradaki eylemler silahla ya da kendini ta
nınmayacak bir hale koyarak ya da bir kaç kişi tara-
fından birlikte ya da imzasız bir mektup ya da özel 
işaretlerle ya da var olan veya var sayılan gizli bazı 
örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden yararlana-
ra'k işlenmiş ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Bu suretle istenilen sonuç elde edilmişse beş yıl
dan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ay
rıca beş yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundu
rulabilir, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL JİTTİĞl METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 2 nci 
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(Hükümietin teklifi) 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen eylemler suçun işlendiği eğitim veya öğretim kurumlarının öğrencisi olma
yan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yerlere yetkili makamlarca kabul edilmiş olmayan ya da öğrenci 
olmadığı halde bu gibi yerlerde kalan kişiler tarafından işlenirse verilecek ceza üç yıldan beş yıla kadar ha
pistir. 

Yukarıdaki son üç fıkrada gösterilen eylemler; silahla veya kendini tanınmayacak hale koyarak ya da 
iki veya daha çok kişi tarafından birlikte veya var olan veya var sayılan bazı gizli örgütlerin oluşturduk
ları tehdit gücünden yararlanarak istenmiş ise beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca 
beş yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundurulur.», 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 235. — Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuştur
mayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse dört ay
dan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre ayrıca süreli 
veya süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası da eklenir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve her 
halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmolunur.» 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bir kimse, gayrameşru olarak kamu hizmetlerinin 
görülmesine ayrılan yapılara veya eklentilerine giril
mesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üze
rinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit ederek 
engel olursa, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Bir 'kimse, gayrimeşru olarak, her türlü eğitim ve 
öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu olarak 
oturdukları yurt veya benzeri yerlere veya bunların 
eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına ki
şiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başka
larını tehdit ederök engel olursa yukarıdaki fıkrada 
gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen hal dışında eğitim ve 
öğretim çalışmalarının kesilmesine veya ara verilme
sine haksız eylem ve davanışlarıyla neden olanlara 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki iki fıkrada gösterilen eylemler suçun 
işîeridiği eğitim veya öğretim kurumlarının öğrencisi 
olmayan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yerle
re yetkili makamlarca kabul edilmiş bulunmayan ya 
da öğrenci olmadığı halde bu gibi yerlerde kalan kişi
ler tarafından işlenirse verilceek ceza, altıncı fıkra
daki halde üç yıldan beş yıla, yedinci fıkradaki halde 
ise bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Yukarıdaki son dört fıkrada gösterilen eylemler; 
silahla veya kendini tanınmayacak hale koyarak ya 
da bir kaç kişi tarafından birlikte veya var olan veya 
var sayılan bazı gizli örgütlerin oluşturdukları tehdit 
gücünden yararlanarak işlenmiş ise beş yıldan sekiz 
yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş yıl 
genel güvenlik gözetimi altında bulundurulur.» 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
235 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 235. — Memurlardan biri görevini yaptı
ğı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuştur
mayı gerektiren bir suç işlendiğini öğ"enip de ilgili 
daireye bildirmede ihmal ve gecikme j'Vsterirse dört 
aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırve 
bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre ayrıca sü
reli veya süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası da 
verilir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise ve
rilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve 
her halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası 
da hükmolunur.» 

Cumhuriyet Senatosu 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükjüjmjetin tefcMi) 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk- Ceza Kanununun 523 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir : 

1. «Her kimse bir rütbe veya memuriyetin veya bir mesleğin resmi elbisesine yetkisi olmaksızın açık
tan açığa giyer veya hakkı olmayan nişan ve madalyaları takarsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş yüz 
liradan bin beş yüz liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Böyle bir elbise giyerek elbisenin belir
lediği meslek ve memuriyetle ilgili işler yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin beş yüz liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir 
cürüm işlenirse, yalnız bu eylemden ötürü yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolu
nur.»! 

MADDE 5. — 765 -sayılı Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir : 

«Eylem silahla bir kişi veya silahsız ve birleş ne olmasa bile toplanmış beşten çok kimse tarafından 
işlenirse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. İki ve daha çok silahlı kişiler tarafından işlenirse ve
rilecek ceza beş yıldan az olamaz.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir : 

«Eylem silahla bir kişi veya silahsız olsalar bile beşten çok kimse tarafından birlikte işlenmiş ise üç yıl
dan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eylem iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından işlenirse verilecek 
ceza beş yıldan az olamaz.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya buna benzer 
yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli ecza yapar veya bunları yabancı bir ülkeden Türkiye' 
ye sokar veya sokmaya aracı olur veya ülke içinde bir yerden diğer bir yere götürür veya yollar veya gö
türmeye bilerek aracılık ederse, beş yıldan sekiz yıla kadar hapsolunur ve kendisinden on beş bin liradan 
altmış bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül vücuda getirenlerle yönetenler veya teşekküle men
sup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis ve elli bin liradan yüz. bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha çok kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işle
meleri halinde sekiz yıldan on iki yıla kadar ağır hapis ve yirmi beş bin liradan yetmiş beş bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 
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MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
253 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir : 

«Her kimse bir rütbe veya memuriyetin veya bir 
mesleğin resmi elbisesine yetkisi olmaksızın açıktan 
açığa giyer veya hakkı olmayan nişan veya madalya
ları takarsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve iki bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Böyle 
bir elbise giyerek elbiseriin belirlediği meslek ve me
muriyetle ilgili işler yapanlara altı aydan iki yıla ka
dar hapis ve bin beş yüz liradan üç bin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Bu elbisenin sağlayacağı ko
laylık ve olanaklardan yararlanarak bir cürüm işlenir
se, yalnız bu eylemden ötürü yukarıdaki cezalar üçte 
birden yarıya kadar artırılarak hükmölunur.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Cetza Kanununun 
254 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir: 

«Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmiş ise iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin 
iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından anlaşarak 
birlikte veya silahsız ve anlaşma olmasa bile toplan
mış beşten çok kişiler tarafından işlenmesi halinde ve
rilecek ceza beş yıldan az olamaz.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
258 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir : 

«Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmişse ilci 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin iki 
veya daha çok silahlı kişiler tarafından veya silahsız 
olsa bile toplanmış beşten çok kişiler tarafından işlen
mesi halinde verilecek ceza üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezasıdır. 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 264. — Her kim ait olduğu merciden ruh
sat almaksızın dinamit veya bomba veya buna ben
zer yıkıcı Veya öldürücü alet veya barut ve benzeri 
ateşli ecza yapar veya bunları yabancı bir ülkeden 
Türkiye'ye sokar veya sokmaya aracı olur veya ülke 
içinde bir yerden diğer bir yere götürür veya yollar 
veya götürmeye bilerek aracılık ederse, beş yıldan se
kiz yıla kadar hapsolunur ve kendisinden on beş bin 
liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşek
kül vücuda getirenlerle yönetenler veya teşekküle 

(Anayasa ye Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — MiMet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 5 nci 

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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Birinci fıkrada yazılı eylemleri işlemek amacıyla iki veyat daha çok kimselerin önceden anlaşıp birleşme
leri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya satmaya çalışanlar veya alan
lar üç yıldan beş yıla kadar hapis, on bin liradan yirmi bim liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu 
şeylerin cins ve miktar itibariyle vahamet göstermesi haüad» beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeş 
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmotanc. Mahkemece bunların cins ve miktarının 
önemsiz sayılması ve failin meslek, kişilik ve ahlaki eyfemlem yönünden tehlikesiz sayılması haiinde hük-
molunacak ceza bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç hin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn yerde veya çevresinde ya da halkın gelip geçtiği bir yerde ateşle
yenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, suçun işlendiği yerin niteliğine ve önemine göre daha ağır bir cezayı 
gerektirse bile, ayrıca beş yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve on bin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek bbimde her ne amaç ve nedenle olursa olsun, meskûn 
bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi veya genel yapılara ya da her türlü taşıt araçlarına ya da 
halkın toplu olarak bulundukları diğer yerlere silahla ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca, 
iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Yukarıdaki iki fıkradaki yazılı eylemler iki veya daha çok kişi tarafından birlikte veya suçun icrasını 
kolaylaştırıcı araçlar kullanarak işlenirse cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.* 
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mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı 
suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan on beş yıla 
kadar ağır hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha çok 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları 
işlemeleri halinde sekiz yıldan on iki yıla kadar ağır 
hapis ve yirmi beş bin liradan yetmiş beş bin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı eylemleri işlemek amacıyla 
iki veya daha çok kimselerin önceden anlaşıp birleş
meleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulundu
ranlar veya satanlar veya satmaya çalışanlar veya 
alanlar üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis, on bin li
radan yirmi bin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu şeylerin cins ve miktar itibarıyla vaha
met göstermesi halinde beş yıldan sekiz yıla kadar 
ağır hapis ve yirmi beş bin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası hükmolunur. Mahkemece bun
ların cins ve miktarının önemsiz sayılması ve failin 
meslek, kişilik ve ahlaki eylemleri yönünden tehlike
siz sayılması halinde hükmolunacak ceza bir aydan 
bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya ka
dar ağır para cezasıdır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn yerde veya 
çevresinde ya da halkın gelip geçtiği bir yerde ateşle
yenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, eylemleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beş yıl
dan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve on bin lira
dan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandı
rılırlar. Suçun halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde 
veya kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış bina
larda "'şlenmesi halinde, suç daha ağır bir cezayı gerek
ti rse bile ayrıca eylemden dolayı aynı cezaya hükmo-
lunuı. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek bi
çimde her ne amaç ve nedenle olursa olsun, meskûn 
bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi veya 
genel yapılara ya da her türlü taşıt araçlarına ya da 
halkın toplu olarak bulundukları diğer yerlere silah
la ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ay
rıca iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı eylemler, iki veya da
ha çok kişi tarafından birlikte veya taşıt aracı veya 
suçun icrasını kolaylaştırıcı başkaca araçlar kullana-

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 
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MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 313. — Her ne surette olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül meydana getirenlerden her bir 
yalnız teşekkül meydana getirenlerden her biri yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı iki yıldan beş 
yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak ya da siyasi veya sosyal bir görüşten kay
naklanan amaçla ya da Türk Cez Kanununun 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 
385, 386, 387, 388, 390, 394, 401, 402, 448, 449, 450, 451, 452, 464, 495, 496, 497, 498, 499 ve 500 ncü mad
delerinde belirtilen cürümleri işlemek için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıldan sekiz yıla kadar ağır 
hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya genel yollarda veya meskûn yerlerde içlerinden en az biri 
silahlı olarak dolaşır veya buluşma yerlerinde ya da emin bir yerde silah saklarsa birinci fıkradaki halde üç 
yıldan altı yıla, ikinci fıkradaki halde yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fıkra'ar uyarınca hükmedilecek ceza üçte birden yarıya ka
dar artırılır. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kim'enin sürekli olarak ve birlikte cürüm işlemek amacı 
etrafında birleşmesi ile oluşur. 

Bu maddede tayin olunan ceza sürelerine eşit bir süre ile genel güvenlik gözetimi altında bulundurmaya 
da karar verilir. 

Bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hüküm'er saklıdır. 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca meydana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve is
teyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya başka yollardan yardım eden
lere, başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu yardım 
dernek, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya 
eklentilerinde ya da öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa yukarıdaki cezanın iki katı 
hükmedilir. 

Bu suretle usul ve füruundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kardeşinden birine barınacak 
yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan kişi hakkında bu cezalar yarısından üçte ikisine kadar 
azaltılır. 
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rak işlenirse cezalar üçte birden yarıya kadar artırıla
rak hükmolunuf.» 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
5 nci babının 2 nci faslının başlığı ile 313 ncü madde
si aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Cürüm îşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler» 

«Madde 313. — Her ne suretle olursa olsun cürüm 
işlemek için teşekkül meydana getirenlerden her biri 
yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı iki yıl
dan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya pa
nik yaratmak ya da siyasi veya sosyal bir görüşten 
kaynaklanan amaçla ya da ammenin selameti aleyhi
ne cürümlerle kasten adam öldürmek veya yağma ve 
yol kesmelk ve adam kaldırmak cürümlerini işlemek 
için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıldan 
sekiz yıla kadar ağır hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya ge
nel yollarda veya meskûn yerlerde içlerinden M veya 
daha ziyadesi silahlı olarak dolaşır veya buluşma yer
lerinde ya da emin bir yerde silah saklarsa birinci fık
radaki halde üç yıldan altı yıla, ikinci fıkradaki halde 
yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fık
ralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte birden yarıya 

kadar artırılır. 
Bu maddeye göre tayin olunan ceza sürelerine eşit 

bir süre ile genel güvenlik gözetimi altında bulundur
maya da karar verilir. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla 
kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında bir
leşmesiyle oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hü
kümler saklıdır.» 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
314 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca mey
dana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve 
isteyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut si
lah ve cephane tedarik veya başka yollardan yardım 
edenlere, başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıl
dan beş yıla kadar hapis cezası hükmolünur. Bu yar
dım dernek, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına 
veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro 
veya eklentilerinde ya da öğrenim kurumlarında veya 
öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde ya
pılırsa yukarıdaki cezanın iki katı hükmedilir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 8 nci 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 9 ncu 
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MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 315. — 313 ncü maddede sözü edilen teşekkül mensuplarının teşekkülün devamı süresince veya 
meydana geliş amaçları gereği olarak işledikleri cürümlerden dolayı 78 nci maddenin uygulanmasından hâsıl 
olacak ceza üçte birinden yarıya kadar artırılır. 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesinin 1, II, III ve IV sayılı bölümleri aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«I - Zor ve nüfuz kullanarak veya tehditle veya aldatarak kara ulaşım aracını hareket ettirmeye veya ha
reket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere gönderten kimse bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına ayrılmış kara ulaşım hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla kadar hapis ce
zası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından, birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.» 
«II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya aldatarak deniz ulaşım aracını hareket ettirmeyen ve

ya hareket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu yerden başka bir yere gönderten kimse iki yıl
dan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına ayrılmış deniz ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır.» 
«III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçırmaya teşebbüs ederse üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ce

zasıyla cezalandırılır. 
Kaçırılan veya kaçırılmaya teşebbüs edilen uçak halkın yararlanmasına ayrılmış ise dört yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası verilir. 
Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs eylemi zorla veya tehditle veya aldatarak işlenirse birinci fıkrada ya

zılı durumda dört yıldan altı yıla, ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan yedi yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir.» 

«IV - Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile bir uçağı gitmekte olduğu yerden başka bir yere 
sevk ettirir veya sevk eder veya uçağın hareketini engeller veya bu fiillerden birine teşebbüs ederse on sene
den on beş seneye kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.» 
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Bu suretle usul ve füruundan plan hmmhtnrtdam 
veya kan veya koca veya kardeşinden birine barına
cak yer gösteren veya yiyecek veya içeödk sagfeıyan 
kişi hakkında bu cezalar yansından üçte ikisine kadar 
azaltılır.» 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
315 nci maddesi aşağıdaki biçimde değsgjfâriir : 

Madde 315. — 313 ncü maddedte söaö edüîeıx t̂e
şekkül mensuplarının teşekkülün devamı süresince ve
ya meydana geliş amaçlan gereği olarak işledikleri 
cürt&RÎerden dolayı 78 nci maddenin uygulanmasın
dan hâsıl olacak ceza üçte birinden yarıya kadar ar
tırılır. 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
384 ncü maddesinin I, II ve III sayılı bölümleri aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«I - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle ve
ya hileyle kara ulaşım aracının hareket etmesini en
gelleyen, ettirmeyen veya hareket halinde bulunanla
rı durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere 
gönderten kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ceza' 
sıyîa cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş kara ula
şım aracı hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. , 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafın
dan birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırnır.» 

«II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle ve
ya hileyle deniz ulaşım aracını hareket ettirmeyen ve
ya hareket halinde bulunanları durduran veya gitmek
te olduğu yerden başka bir yere götüren veya gönder
ten kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş deniz 
ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla ka
dar hapis cezası verilir. 

Eyîem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafın
dan birlikte işlenirse ceza yan oranında artffdrr.» 

«III - Her kim bir uçağı kaçırır veya hareket et
mesine engel olur veya bu eylemlere teşebbüs ederse 
üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalan
dırılıp 

Kaçırılan veya hareketi engellenen veya bu ey
lemlere teşebbüs edilen uçak halkın yararlanmasına 
arz edilmiş ise dört yıldan altı yıla kadar hapis cezaisi 
verili*., 

ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Millet: Mesaisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

methinin 10 ncu 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 928) 
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.(Jîiîkümetin Teklifi) 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa olsun diğer bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malını yıkar 
veya yokeder veya bozar ya da bunlara zarar verirse zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar 
hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem : 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zararına, 
2. Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen araç

lardan biri ile, 
3. Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir mezhebin ayin ve ibadetine ayrılmış yapılara veya bunların 

eklentilerine veya taşınır nitelikteki parçalarına ya da askeri yapılar, depolar, tersaneler, fabrikalar, gemiler 
ya da anıtlar veya heykeller veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4. Setler ya da felaketlere karşı kamunun korunması amacı ile yapılmış koruma araçları ve diğer yapı 
ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işaretler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal veya yapay su yatakları ve bu tür diğer yapılar, 
6. Dikilmiş bağ çubukları veya meyveli ağaç veya fidanlar ile gezi veya alanlardaki ağaçlar, 
7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçları üzerinde işlenirse failin göreceği ceza 

eylemin özelliğine veya meydana gelen tehlikenin veya zararın ağırlığına veya yıkılan veya bozulan veya za
rar verilen şeyin önemine veya değerine göre bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin liradan yirmi beş bin 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir.» 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 928) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) ı (Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Kaçırma veya hareketi engelleme veya bunlara te
şebbüs eylemleri zorla veya tehditle veya hileyle iş- I 
lenirse birinci fıkrada yazılı durumda dört yıldan altı I 
yıla, ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan yedi yı
la kadar ağır hapis cezası verilir.» I 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
516 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : I maddesi aynen kabul edilmiştir. 

«Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa ol- I 
sun diğer bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malını yı
kar veya yok eder veya bozar ya da bunlara Zarar ve- j 
rirse Zarar görenin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla I 
kadar hapis ve bin İradan üç bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem : | 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bîr me- I 

murun zararına, I 
2. Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493 noü 

maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen araç
lardan biri ile, I 

3. Kamuya ait veya kamu 'hizmetine veya bir din J 
ve mezhebin ibadetine ayrılmış yapılara veya bunîa- I 
nn eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya veya par- 1 
çalarına ya da askeri yapılar, depolar, tersaneler, fab- I 
rikalar, gemiler ya da anıtlar veya heykeller veya es- I 
ki yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4. Setler ya da felaketlere karşı kamunun korun
ması amacıyla yapılmış koruma araçları ve diğer ya
pı ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işa- I 
retler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal ve
ya yapay su yatakları ve bu tür diğer yapılar, j 

6. Dikilmiş bağ çubukları veya meyveli ağaç ve
ya fidanlar ile gezi yerleri veya alanlardaki ağaçlar, 

7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak 
motorlu taşıt araçları, 

Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza, eylemin 
özelliğine veya meydana gelen tehlikenin veya zara
rın ağırlığına veya yıkılan veya bozulan veya zarar ve
rilen şeyin önemine veya değerine göre bir yıldan ye- } 
di yıla kadar hapis ve üç bin liradan yirmi beş bin li
raya kadar ağır para cezasıdır. Ancak, 7 nci bentte
ki halde hapis cezası üç yıldan az olamaz. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şi
kâyete bağlı değildir.» I 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 928) 
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(Hükümetin Tekföfi) 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen eylemler Hükümete karşı şiddet veya karşı gelme amacı 
ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse, eyleme katılanlar hakkında verilen ceza birinci fıkra
daki hallerde üçte bir, ikinci fıkradaki hallerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adına kovuşturma yapılır.;» 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 928) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
517 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen 
eylemler Hükümete karşı şiddet veya karşı gelme 
amacı ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle iş
lenirse, eyleme katılanlar hakkında verilen ceza bi
rinci fıkradaki hallerde üçte bir, 'ikinci fıkradaki hal
lerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adina kovuşturma yapılır.» 

MADDE 14. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

— 25 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin)» 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

..>... }>&<{ . .<•— 
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Toplantı Yılı : 18 (Sıra Sayısı : 934) 

CUMHURİYET SENATOSU 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 2 /111; C. Senatosu : 

2/158) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 339) 

Millet Meclîsi 
Gene! Sekreterlik 27.4. 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 823 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Mil/et Meclisinin 26 . 4 . 1979 tarihli 84 ncü BkCeş/Iıriinde görüşülerek lişaret oyuyla kabul «dilen, 492 

sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun Teklifi, dosyası ile frirUkte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Milfc t Meclis» Başkanı 

Not : Bu teklif 19 . 12 . 1977 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
26 . 4 . 1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 339) 

7.11 ,1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1 7 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
12 . 10 . 1977 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza verilmiş ve Bütçe Plan Komisyonuna havale olunmuş idi. 

Bir yıldan beri komisyonda bulunan teklifimiz gündeme alınmamıştır. 
Teklif; Adalet cihazımızda çetin şartlar altında hizmet görmekte bulunan hâkim ve savcılarımızla, adli 

tabip ve memurların keşif ve sair maksatlarla görev yerlerinden uzaklaşmaları hal'inde almaları gereken yol 
tazminatlarının, günün şartlarına göre ayarlanmasını ağlamaktadır. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince teklifimizin gündeme alınması hususunun Umumi Heyete arzına mü
saadelerini dilerim. 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Not : İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 11 -. '4 . 1979 tarihli 77 nci 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin tadili hakkında hazırlanan Kanun 
teklifi ve gerekçesi birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini arz ederim. 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 
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GEREKÇE 

1 7 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesi gereğince, tebliğden başka bir işlem 
yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkim, C. Savcısı, icra - iflas memuru, adli tabip, adliye 
başkâtibi, kâtip, mübaşir ve müstahdemlere yol tazminatı verilmektedir. 

Kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 13 yıldan fazla bir süre geçmiş, ve fiyat konjonktüründe vufcubu-
lan yükselme nedeniyle paranın iştira gücünde büyük değer kaybı meydana gelmiş bulunmasına rağmen, 
34 ncü madde ile tespit edilmiş olan yol tazminatı miktarı yükseltilmemiş ve günün değer ölçülerine göre onur 
kırıcı düzeyde kalmıştır. 

Hâkim, C. Savcısı, icra - iflas memuru, adli tabip, adliye başkâtibi, kâtip, mübaşir ve müstahdemlerin 
tebliğden başlka bir işlem için makamlarından uzaklaşmaları halinde, günün ekonomik şartlarına uygun 
olarak alacakları tazminat miktarının yükseltilmesi, sıfat ve ifa ettiği görevin onuruna yaraşır miktara yük
seltilmesi gerekir. 

Bu maksatla 3 maddeden ibaret kanun teklifi hazırlanmıştır, 

Madde 1. — 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi halinde hâkim, C. Savcısı, icra - ifalas 
memuru, adli tabip, adliye başkâtibi, kâtip, mübaşir ^e müstahdemlerin yol giderlerinden başka alacakları 
yol tazminatını tespit etmektedir. 

Madde 2 . - 3 . — Meriyet tarihini ve yürütme organını tayin etmektedir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 
30 . 4 . 1979 

TASARİ VEYA TEKLİFİN 
Sıra Sayısı 

M. M. C. S. Ö Z E T İ 

339 934 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 
MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 27 . 7 . 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

15 gün. 
15 gün. 

1. Anayasa ve Adalet Koni. 
2. Bütçe ve Plan Kom. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 934) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 10 . 5 . 1979 

Esas No. : 2/158 
Karar No. : 71 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 Nisan 1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 27 Nisan 1979 tarihli ve 823 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığınca da 30 Nisan 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuz; anılan teklifi, 10 Mayıs 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı Kanunlar - Planlama, 
Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu ve Başmüşavir Hakkı Yaşar da hazır olduğu halde görüş
müştür. 

1. Harçlar Kanununun tazminatla ilgili hükümle i, hiçbir zaman adalet mensuplarının ifa ettikleri gö
revlerinin ağırlığını karşılayamamıştır. Yargı mensupla'i, her zaman sorumluluk duygusu ile fedakâr davranış
ları sonucu görevlerini yerine getirmişlerdir. 

Tebliğden başka bir işlem yapmak için, makamların Jan uzaklaşma durumunda kalan yargı mensuplarına 
tazminat verilmesi ile ilgili 12 Muharrem 1304 ve 29 Eylül 1302 tarihli Kanun ile zeyil ve tadilleri ve keza 
25C3 sayılı Kanunla ilga edilmiş ve bu Kanun hükümleri 1 Ağustos 1934 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. 

2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanunu ise 1 Ağus:os 1934 tarihinden 31 Ocak 1951 tarihine kadar yü
rürlükte kalmıştır. Bu Kanunun 98 nci maddesine göre, Hâkim ve Cumhuriyet Savcısına her saat ve küsuru 
için 50 kuruş yol tazminatı verilmesi ve bu miktarın bir gün için 200 kuruşu geçmemesi kabul edilmiştir. 

2503 sayılı Kanunun ilgili maddesi 5704 sayılı Kanunla değiştirilmiş, beher gün için 5 lira keşif ücreti 
benimsenmiştir. 

Daha sonra 5887 sayılı Kanunla bir günlük keşif ücreti 10 lira ile sınırlandırılmıştır. 
4 Temmuz 1956 tarihinde 6765 sayılı Kanun ve son olarak 1 Kasım 1964 tarihli ve 492 sayılı Kanunla bu 

konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
Halen yürürlükte bulunan 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi ile, 
a) Hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, icra iflas memurları ve adli tabiplere; 
aa) Belediye hudutları içinde beher iş için 10 lira, iş birden fazla ise en çok 50 lira, 
bb) Belediye hudutları dışında beher iş için 15 lira, iş birden fazla ise en çok 75 lira, 
b) Yukarıdaki miktarların : 
aa) Başkâtip ve kâtiplere 2/3'ü, 
bb) Mübaşir ve müstahdemlere 1/2'si ödenmektedir. 

2) Teklif ise, keşif ücretlerini her yıl bütçe kanunları ile kabul edilen yurt içi geçici görev yolluklarına 
uygun bir şekilde düzenlemektedir. 

Şöyle ki, daireden uzaklaştırmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde ise her iş 
için birinci derece devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1/2'si, 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her iş için, birin
ci derece devlet memurunun aldığı geçici görev yollusunun 2/3'ünün ödenmesi benimsenmiş, adliye başkâ
tipleri ile başkâtip yardımcıları ve zabıt kâtiplerine bu miktarın 2/3'ü mübaşirlere ve hizmetlilere ise 1/2'sinin 
ödenmesi eskiden olduğu gibi benimsenmiştir. 

Bundan başka keşiflerde dosya tahdidi de kaldırılmış ve ne miktar keşif yapılırsa yapılsın ona göre keşif 
ücreti alınması uygun görülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 934) 
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Komisyonumuz, bu şekli ile teklifin yasalaşmasının büyük faydalar sağlayacağı düşüncesi ile, teklifi oy
birliği ile kabul etmiştir. 

İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Bet il 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 934) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/158 
Karar No. : 38 
Sıra No. : 149 

1 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 Nisan 1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 27 Nisan 1979 tarihli ve 823 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 24 Mayıs 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Ka
nun Teklifi, Komisyonumuzun 30 Mayıs 1979 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tem
silcileri de hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

17 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesi gereğince, tebliğden başka bir iş
lem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkim, Cumhuriyet Savcısı, icra - iflas memuru, 
adli tabip, adliye başkâtibi, kâtip, mübaşir ve müstahdemlere yol tazminatı verilmektedir. 

Bu nedenle teklif; adalet cihazımızda çetin şartlar altında hizmet görmekte bulunan yukarıda bahsedilen 
personelin keşif ve sair maksatlarla görev yerlerinden uzaklaşmaları halinde almaları gereken yol tazminatla
rının, günün şartlarına göre ayarlamasını sağlamaktır. 

Getirilen bu yeniliği olumlu bulan Komisyonumuz, teklifin tümünü benimsemiş ve maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz teklifin bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru

lunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Ordu 

İdris Gürsoy 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
izmir 

Nurhan Artemiz. 

Üye 
Kars 

Muzaffer Şâmil oğlu 

Üye 
Samsun 

Bahri Cömert 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcah 

Üye 
Ankara 

Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Konya 

Mukbil Abay 

Üye 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 
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RİZE MİLLETVEKİLİ İZZET AKÇAL'IN TEKLİFİ 

492 Sayılı Kanunun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 492 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak 
için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkimler, 
Cumhuriyet Savcıları ve icra iflas memurları ile icra 
memur ve muavinlerine, adli tabiplere, adliye baş
kâtipleri ile başkâtip muavinlerine, kâtiplere, müba
şir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağı
daki miktarda yol tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahke
menin bulunduğu belediye hudutları dahilinde ise, 
beher iş için 30 TL. 

2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahke
menin bulunduğu belediye hudutları haricinde ise 
beher iş için 40 TL. 

3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları için
de, bir kısmı haricinde ise, belediye hudutları içinde 
olan beher iş için 30 TL. belediye hudutları dışında 
olan her iş için 40 TL. 

Ancak, bu miktarlar bir günde birinci bentteki iş
ler için 90 lirayı, ikinci bentteki işler için 110 lirayı 
geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş 
olursa mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. Bir 
iş için bir günde tamamlanması mümkün olmadığı 
takdirde her gün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki 
bentler gereğince tazminat verilir. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol gideri me
safe ile yol tazminatı ise, yukarıdaki bentler esasları 
ile orantılı şekilde taksim olunur. Adliye başkâtipleri 
ile başkâtip muavinleri ve kâtipler için bu miktarın 
2 3, mübaşir ve müstahdemler için 1/2 ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafından 
işin ifasından evvel, emaneten makbuz mukabilinde 
vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kayıt edi
lir. Keşfi ve işlemi müteakip yapılan sarfiyat bir tu
tanakla tevsik olunarak bakiyesi ilgili kişiye geri ve
rilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak 
için makamından uzaklaşma durumunda olan hâkim
ler, Cumhuriyet Savcıları ve icra, iflas memurları ile 
yardımcılarına, adli tabiplere, adliye başkâtipleri ile 
başkâtip yardımcılarına, kâtiplere, mübaşirlere ve hiz
metlilere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda 
yol tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkeme
nin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her iş için. 
1 nci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev 
yolluğunun 1/2'si, 

2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahke
menin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her iş 
için, 1 nci derece Devlet memurunun aldığı geçici gö
rev yolluğunun 2/3'ü, 

3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınırları için
de, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan 
her iş için, 1 nci bent hükmü, belediye sınırları dışın
da olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygulanır. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş 
olursa, mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. İş 
bir günde tamamlanamadığı takdirde her gün için bir 
iş üzerinden ve yukarıdaki bentler gereğince tazminat 
verilir. 

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alına
cak yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı ise yuka
rıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek 
hesaplanır. Adliye başkâtipleri ile başkâtip yardımcı
ları ve kâtipler için bu miktarın 2/3'ü, mübaşirler ve 
hizmetliler için 1/2'si ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından 
işin yapılmasından önce, emaneten makbuz mukabi
linde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip 
keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir tutanak
la belgelenerek kalanı ilgili kişiye geri verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADE>E 3. — Mülct Meclisi metninin 3 ncü nıad-
debi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabuj edilmiştir, 
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