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I. — GEÇEN : 

Fikri Devrimsel, ismet inönü'nün 8 nci ölüm yılı 
nedeniyle gündem dışı söz aldı. 

TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarını Hazineden 
ve bazı kuruluşlardan olan alacakları karşılığında 
tahkim edilmesi hakkında Kanun tasarısının Gelen 
Kâğıtlardan Gündeme alınması onaylandı, maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

Danışma Meclisi içtüzüğünün 47 nci maddesi ge
reğince hazırlanan Anayasa Komisyonu aylık çalışma 
raporlarının şekil ve usul bakımından Genel Kurulda 
görüşülmesi reddedildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı
lanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü mad
desinin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komis
yonları raporları. (1/8) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma ta
rihi : 24 ,12 . 1981) (1) 

tBAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleri bölümünde bugün üç kanun tasarısını görüşe
ceğiz. Birinci Kanun tasarısı; Organ ve Doku Alın-

(1) 42 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

rANAK ÖZETİ 

4 Ocak 1982 Pazartesi gününe kadar Genel Kurul 
çalışmalarına ara verilmesine dair Başkanlık Divanı 
sunuşu onaylandı. 

4 Ocak 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇİGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Kamer GENÇ Evliya PARLAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
1982 yılı çalışmalarının 'hayırlı olması temenni

siyle görüşmelere başlıyoruz. 

ması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında 
Kanunun 14 ncü maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesine mütedairdir., 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Başkan, Sözcü 
ve Başkanvekili mümkünse yerlerini alsınlar. 

Temsil belgesini okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 

Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanunun 14 ncü 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Danışma Meclisi ko-

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : FenMî İSLİMYELİ 

KATİP ÜYELER : Ev%a PARLAK, Mdımfct PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyelerimiz; 
Danışma Meclisinin 26 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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misyonlarında yapılacak toplantıya katılmak üzere I 
aşağıda hüviyeti yazılı kişinin yetkilendirilmiş oldu- I 
ğunu arz ederim. I 

Kaya KILIÇTURGAY 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı I 

Adı soyadı: Avukat Emine Tunalı. I 
Görev unvanı : Birinci Hukuk Müşaviri Vekili. I 

Yetki Belgesi I 
ıBakamlIığı : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, I 
Görev Unvanı : Danışma ve îmceleme Kurulu I 

Balkanlı, I 
Adı ve Soyaldı : Dr. GÜROL tbrafhiüm, I 
ıParl'amnönto ile ilişkilerde ıBalkanlılk Temsilcisi. I 

3. M 4981 İden itibaren daimi temsilci 
Neemli Ayanıoğlü I 

Sağlık ve Sosyal Yardım I 
Balkanı I 

IBAŞKAN — Kamum ta&arısımıın nıüzakeresiime baş- I 
üıyoruz. I 

Tasaoyla ilgliHi rapor, Tüztüğüimlüz gereğince da- I 
ha evvel Danışma Meclisli üyelerimin ıttılaına sunul- I 
ımuış bulunmaktadır.; Sağlık ve Sosyal işler Koımlis- I 
yomu Raporunun okunup okummamıası hususunu oy- I 
larımza arz etlmek işitiyorum. Raporun okunmasını I 
kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Raporun okun- I 
ması kalbul edlmıiştir. I 

©uyurun okuyum efendüim.: I 
(Sağlık ve Sosyal işler Kom!isyonu Raporu okun- I 

•Aı) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz al- I 

mualk isteyen sayım üyarmiz?..; Sayın Ayanoğiü, Sayın I 
Gökçe, Sayın Güngör Çakmakçı. I 

Sayın Ayanoğlu buyurun dfend'kn. I 

NURETTİN AYANOĞLU — Sayın Başkan, 
mıihterem arkadaşlarıımı; I 

1979 yılında çıkan bir Kanunun bdr maddesinû I 
değişıtiren bu tasarıyı olumlu olarak karşılıyorum. I 
©ir terieddüdürnlü gidermek içim söz almış bulunu- I 
yorurnı. Bu şekilde organ bekleyen birçok tanıdık- I 
tarımız var. Doku alınacak hastaneler Ankara'da I 
10 tane, 5 tane, 2 tane olalbiir; bunların muayyen I 
:bdr de adresleri var. Şu doku alınacağı zaman, bdz I 
size halber veririz diyorlar, I 

Benim tereddüdüm şudur : Doku alacak kimse
ler nasıl bulunacaktır, hastane hastane! gidecek mü- I 
dür, ydfcsa ki muayyen bir merkezden ilân mı edfi- I 
lecektiir? Çünkü, bu şekilde müracaat edenler var. I 
Diyorlar k'i, «Falan hastanede tanıdığınız varsa, o I 
hastaneden bana yardımcı olsunlar.» | 

— 545 
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®u Kanunum tatfbîkinün; yanü son. maddenin, 14 
ncü maddemin değişiktik yapan kısmının tatbikatı 
hakkımda Sayın Hükümetten veya Sayım Komisyon
dan 'bilgi aitoalk istiyorum. Esasımda maddemin em' 
sonuma bir oümlle ilave editaişör, maddenin bazı 
kelmeleri değiştirilmiştir. Bu konuyu açıklarlarsa 
memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayanoğlu. 
Sayın Gökçe, buyurun efendimi. 
ABBAS GÖKÇE — Sayım Başkan, maddeye ge

çildiği sırada söz almak üzere, taieihrai geni alıyo
rum efendim.. ; 

IBAŞKAN — Pekİ etfenldlim. 
Sayın Güngör Çakmakçı... 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayım Başkanımı, sa

yım üyeler; 
2238 sayılı Kanunum 14 ncü «maddesinin son fık

rasını değiştirmek üzere tasarı sevk edilim'iş. 11 nci 
maddede öngörülen kardiyoloji uzmanı, şirurji uz
manı, asalbiye uzmana ve beyin cerrahı uzmanının 
da bulunduğu mahdut hastanelerde bu ancak yapı-
'îalbiecektir, 

Ancak, Kanunun 14 ncü maiddeslinıin som fıkra
sı kaleme al'ınıırken; «Kaza veya doğal afetler sonu
cu vücudun uğradığı ağır haralbiyet nedeniyle ya
şamı sona eren...» cümlesi ile başlamaktadır. Yani, 
kazaya uğramışsa bir kişi yalhut zelzele, yanığın, su 
baskımı git» yalhult kiremidin aftıradam geçerken ba
şına taş düşmüş de ölmülşse, bu maddeye girecek, 
eceli ile ötaüşse, intihar etmişse, zehtirienımdşse, salir 
sdbdpîerle ölmülşse kemdisiinden organ al'ınacak kişi 
niteliğine girmeyecektir. Bu benimi garibime gifmek-
tedir. Zaten çok müstacel bir halde bu yapılacaktır. 
Hastjaneye getirilmiş, ölüm niteliği, ölüm sebebi he
nüz vuzuha kavuşmamış; ama hukuken, tıbben öl
müş bir kişinin nerede, nasıl bir kazaya, tabii afete 
mi maruz kaldı, eceli ile mi öldü, kendisi mi kendini 
bu hale getirdi vuzuha kavuşmadan müstacelen orga
nının alınıp, bekleyene nakledilmesi icap edecektir. 

'Bu itibarla, öncelikle fcdndisiindem doku alınacak 
k'işjinln mutlaka kaza veya doğal afetler sonucu öt
müş olması gilbi dar çerçevede tutulmasını ben an
layamıyorum. Filvaki denecektir ki, 2238 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesîmıim eski sön fıkrasında da, 
(Metin bu şeklide kaleme alınmıştır; amia) madem 
ıkli biz ilhDiyaca saMı olmaz hale gelirmiş bir maddeyi 
yenliden ele alıyoruz, o halde mutlaka kazayla veya 
talbiü aıfbtle ölmüş olması koşulu bence lüzumsuz 
Ibir daraltma olmalkltadıır. 
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iKeza, kişileri yoksa, Sağlık Komisyonu ve1, Ada
let Komisyonu Raporundaki tenim değişliklerinin 
aynen benimsendiği kalbul edildiği hailde, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonunun kalbul ettiği metinde yi
ne, «Kimseleri» değil «kişileri» tabiri kuşanılmak
tadır.: Herhalde bir yarışlıktan doğsa geırdk. Keza, 
Sağlık - Sosyal İşleri Komisyonunun kalbul ettiği 
metlinde, «Vesayet» değil «Vasiyet» ilken kelimenin 
aslı, ölmüş kişinin ölümlünden evvel son arzularını 
yakınlarına veya resmi mercilere söylemesinden ilba-
rdt olan «vasiyet» kelmıesi, buraya yine son esas 
komisyonun mıetninde bir redaffcsiyon baltası olarak 
geçmiş olsa gerek, «'vesayet» denilmişti". Vesayet 
tamamen ayrı bir hukuki müessesedir. 

Şu hali ile gerçi birinci maddenin kddfflkasyonu 
sırasında da aynı konuya temas edilebilir; ama tek
rar söz almış olmamak için bu 14 ncü maıddenin son 
fıkrasının, bu anlalttığılm mahzurları da bertaraf eder 
şekilde, herhangi bir sebeple yaşamı sonla ermiş olan 
Ibir kimsenin yanında yukarıda sayılan kişileri de
ğil, yakınları yoksa, (Kimler kastedildiği daha ön
ceki mıaıddede var), sağlam doku ve organları tılblbi 
ölüm halinin tamamlandığı ve alınacak organlara 
bağlı olmadığı, 11 ncd maddede belirlenen hekimler 
kumlunun raporu ile belgdlenmdk. «Tılbbi ölüm ha
linin tamamlandığı ve alınacak organlara bağlı ol-
mıaidığı», burada ise «Tılbbi ölüm hallinin alınacak 
organlara bağlı olmadığı» diye kaleme alınmıştır. 
Hem 11 nci maddede' öngörülen hekimler kurulun
ca teslrii edilecek tıbbi ölüm halinin olmadığı ve bu 
ölümün alınacak organın hastalığından, zdhirlenme-
sinlden, işe yaramıamaısınida'n doğmadığı da belrte-
neodk. Bu hali ile bu Kanunun metni yenliden kale
me alınırsa hem dar bir tatbikatı olması, hem yan
lış anlatmalara mieydan vermesi gibi sakıncalardan 
arınidırılllmıış olacaktır. 

Metni ileride 1 nci maddenin oylaması sırasın
da nazara alınmak üzere Sayın Başkanlığa sunuyo
rum. 

Saygıflarıimla efendimi. 
BAŞKAN — Teş'dklkür ederim, Saym Çakmakçı. 
Söz almak isteyen başka üyemiz?,.. Yok. 
Tasarının tümü üzerinde önce Hükümet, blilahara 

Komisyona söz vermek istiyorum. Siz bir açıklama
mda bulunmak istiyor musunuz efendim?... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ Dr, İBRAHİM GÜROL — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

1979 yılında kabul edilen 2338 sayılı Yasa, o gün^ 
den bu yana uygulaınımasında özellikle teknik yön
leri ile birlikte, hukuk açısından da bazı aksaklıklar 
medeniyle güçlükler doğurduğu için, bu kez sadece 
Yaslanın tümü üzörinde değil, 1, 14 ncü maddesinde 
bir değişiklik yapılimiası öngörülmüştür. 

Yasanın oluşumu sırasınıda, konunun çok- yönde 
olması bakımından elklonıomiik, sosyal, yasal ve tek
nik yönleri, i e dialbiMğince az hatalı olması için bu 
çok yönlere İlişkin görüşler, olgunlaşıp bu halini al
dıktan sonraki sıon değişiklik; tdkrar değinmek zo
runda kallıyorum, 14 ncü maddeye bir dk yapılmak 
suretiyle değişiklik âdefta kaçınılmaz olmuşitur. 

ÖzelMe işardt dtlmıek istediğim husus odur ki, 
14 ncü maddede uygulama açısından hukuki bir iş
lem, yasal bir zorunluluk olması itibariyle Türk Ce
za Kanununun ilgili maddeleri kapsamında olarak 
otopsi ameliyesi için geçen sürede, teknik eleman
larla hukukçu arkadaşîiar arasındaki anlaşmazlığı ber
taraf etaıdk için (ki, hukuk açısından ilk müdahale 
savcılar ve diğdr ilgili hukuk mensupları) organın 
alınması ve alıcıya nakli ile ilgili teknik açıidan so
rumlu olan 11 nci möddeddki 4 kişilik hekimler ku
rulu arasında zaman doğrultusunda bir çelişki hali 
söz konusu idi, ölüyordu. Otopsi ameliyesinin üç 
veyahut dlörft saate yakın bir sürdde oluşturulabile
ceği hali ki, yüksek malûmları üzere, otöopsi ameli
yesi için, yasa da tüm boşlukların açılmasını emret
tiği için, bütün organ veyahut sistelm ve organların 
tdk tdk elden geçmesi sonunda alınalbilecdk organın 
işe yararlılığı açısından bu bir sorun oluyordu. İşte, 
gdtiriflen, zorunlu görülen hal o idi ki, otopsi için 
geçecek zamanın, teknik açıdan belli olaylara öz ol
mak üzere, oitopsi yapıümlaıdan önoe organın alın
ması, veridi ile alıcı arasında almaca ulaşmak için, 
bir can kurtarma pahasına girişilen bu durumlarda, 
doğrudan doğruya, Otopsiyi önce değil, önce alıcı 
ve vericinin durumuna göre, adil hali de gözönünde 
'bulundurularak, organın alınması öngörülmüştür; 
fakat bu demdk değildir ki, otopsi yapılmayacak; 
onu izleyen süre içinde de otopsi ameliyesi tamamla-
niaoalk, tdknilk yönden bu gerçek durum oluşturul
duktan sonradır ki, bu yapıllan ameliye ve geçen sü
re içindeki, gerdk hukuk açısınıdan ve gerekse tek
nik açıdan zorunlu görülen bu durum, hekim ve hu
kukçu ile birlikte düzenlenmekte bulunan tutanağı 
da, iki yönü de hukulk açısından durumu ve teknik 

— 546 — 
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açıdan, ötöpsı alm'dliyeslinıin uygulanmasının müşte
rek imzasıyla, ortaklaşa imza ile düzenlenmiş dan 
bu rapor imzalanacak, tutanak imzalanacak, dolayı
sıyla tekniik ve hukuk sorumluları bir bütün halin-
ıde tutanakta bu durumu saptayacaklar, böyMilkle 
zaman kazanılmıak suretiyle' yeniciden alınacak or
gan, alıcıya en kısa sürede; 'ki, teknik yönüyle bu 
konunun da işe yaraması söz konusu olan organın 
ibeii sürede nakli yapılması söz konusu olduğu içlin, 
o '.nedenle, gerek canlıdan ve gerekse ölüden alına
cak bu organlar işlem bakımından böyle bir prose
düre taibi tutularak konu sonuca bağlanmaya çalışı
lacak. 

Bir noktaya izniinlizle işaret etmek isterim: 
Konu, sadece bir s1 istem ve organ değil, tekntik 

açıdan vücudun çeşitli, sistemlerinden alınan bu or
gan canlıya nakledilirken, örneğin; bu bir göz öla-
Ibilir, ölüden alınan korneanın bir başka hastaya nak
li ollabiiır. Özelllikle bugün ülkemizin içinde bulun
duğu çeşitli yönlerden durum hesaiba katılacak olur
sa, uygulıaıma açısından da en büyülk işe yararlılık 
dalha çdk böbrek naklinde olmaktadır. Bilindiği üze
re, organ, doku alınması nakli, sadece ne bir böbreğe, 
sadece ne korneaya ve ne de yapılagelmekte olan tek
nik olanaklar doğrultusunda uygulanmakta olması 
fltübariyle, tüm nakil transplantasyonu olanak içinde 
ibulunan organlarda tutulacak yol ve yöntem bu doğ
rultuda yasanın emredici hükümleri, gereğince yapıla
caktır. 

Sayın Âyanoğlü, «'Beli yerlerde m'i yapılıyor, ne
relerde yapılıyor?... ilgililer, ihtiyacı olanlar alıcı ve 
verici doğrultusunda anlar, nerelerde yapıldığını bi
liyorlar mı?...» buyurdular. 

Şunu hemen eklemekte yarar var; hemen hemen 
tüm üniversite, tıp faiküHtelerinlin bulunduğu belli 
merkezlerde bu uygulamalar yapılagetoıekıtedir. Yan
lış anlaşılmaması için vurgulamayı yerinde görürüm; 
sadece üniversitelerin tıp fakülteleri değil, belli kent
lerde, gerek fizlilk ve gerekse nitelik açısından o ve
rimliliğe sahlip olan beli başlı kamu yataklı kurum
larımda da bu ameliyeler yapılagetaekıtedir.. 

ıSayı'n Çalkmialkçı buyurdukları hususa gelince. 
11 ndi maddede sözü geçen 4 hekimden oluşan ko
misyon, bu konuda , organ naklini yapacak değil, 
organın alınmasında tılbbi açıdan herhangi bir sa
kınca öHmıadığımı, bulunmadığımı saptayacak, orga
nın Mınımasını sağlayacak, (özellikle üzerinde durul
muştur) organ nalklinli yapan ilgili, 11 ncii maddede 
sözü edilen hu 4 kişilik teknik fcamıiteniiln içinde ol- | 

mayacaktır. Bu meyanda, 4 kişilik teknik komitenin 
organ alınmasını sağlayacağı hallerde, bu durumlar
da, onlar sadece kısa zamanda nakli söz konusu olan 
organın zaman kaybetmeden yerinde uygulamayı sağ
layacak işlemi yapacaklardır. 

O halde, konu, doğrudan doğruya bütünlüğüyle 
ölüden organ alınması değil, canlıdan da organ alın
masıdır. Bilindiği üzere, böbrek naklinde yakın ak
rabaları arasında uyuşum bakımından, bağdaşmaz
lığın önlenımesi açısından her zaman bu istek dü
şünüldüğü doğrultuda, beklenen uygulamayı yaparak, 
amaca ulaşmayı mümkün kılmamaktadır. İşte, ister 
canlıdan alınsın, ister ölüden alınsın, bu organlar 
için; ki, yine vurgulamakta yarar var kanımca; can
lıdan alınması halinde kendisinin reşit, 18 yaşını bi-
'tirmliş olması veyahut daha önceden kendi vücudu
nu kendi isteği ile arzusuyla; örneğin çift organların
dan birisinin alınmak suretiyle, hem kendi yaşantısı
nın sağlanması ve hem de organ nakledilecek kişide 
canlılığı, yaşantıyı sağlayacak, bu oluşumu sağlaya
cak hususlar hulkulk düzeni açısından, kişi tarafın
dan benümsenmiış olacak, bu beyan edilecek. Eğer 
canlıdan değil de ölüden alınması söz konusu olan 
'bir organ ise, bu takdirde kişi daha önceden, ölümü 
halimde, öldükten sonra kendi organlarından birisinin; 
hangisi ise, bunun alınmasına rızası olduğunu daha 
önce belgelenecek şekilde kayıt edilmek suretiyle bu 
varsayım içinde muvafakatini daha önceden beyan et
miş 'olacak. 

O halde, bir bütün olarak teknik açıdan ve hu
kuk açısından, gerek canlıda ve gerekse ölüde or
ganın alınması, belli koşular içinde oluşturulabile-
cektir,: 

'Bir konuya dalha değinerek sözlerime son veri
yorum. 

Bir redaksiyon baltası olduğu mümkün. Hukukçu
lar bizi bağışlasınlar. Bir redaksiyona, hataya bağlı 
olarak «vesayet» kelimesi bu nedenle geçmiştir. Suç 
bizimdir. Bağışlanmamızı rica ediyoruz. Hukukçula
rın benimsedikleri haliyle, Yüksek Meclislinizin ka
bul ettiği şekliyle oluşacağı şüphesizdir. Şimdilik 
emlirlerinlize amade olarak sorularınızı belklediğimi-
zi, ayrıca işaret edeceğiniz herhangi bir emirleriniz 
olursa intizarda olduğumuzu saygılarımla arz ede
rim Sayın Başkan, sayın üyeler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyonun ilave edeceği bir husus var 

mı efendüta?.r. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İSLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir - M 
hususu açıMamaik durumundayız Sayın Başikıaaı. 

BAŞKAN •— Buyurum efendim,: 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın 
Hülbümelt tamısifcimıiz çdk geniş çapta yasayı açıik-
îamış oldular. Esasen yasa, bir genel yasanın bir fılk-
rasının son bendini değiştirmektedir. Geniş anlamda, 
ölülerden değil, dirilerden de organ nalklİ mıüirrMiin-
dür, yasamız onu düzenlemiştir. Son fıkra ile otop
siden önce müdahale halklkı veren bir husus sağlan-
ıma'ktadır. Ayrıca, metnin içinde «Vesayet» sözcü
ğü kesinlikte «Vasiyet» ölaralk geçmiştir; bir tekniilk 
hatadıır, «vesayet», «vasiyet» dlacalktır. Bir de «Ki
rilleri» kellinıesi «Klimiseleıri» olıanalk düzelitildlilkten son
ra,, başlkaca bir maruzatımız ydkltur efendim. 

Teşdkfklüır ederimi. 
.BAŞKAN — Teşelklkür ederiim, 

Tülmü üzerinde başka söz almak isteyen sayın 
üyemiz?... Ydk. 

Tümü üzerinde görüşmeler bitlm'işltir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunıuyoruım: Kaibul edenler... 
Etmeyenler...; IttifaMa kaibul edilmiştir. 

1 nöi maddeyi dkultuyorum: 
Organ ve Doku Alınımıası, Saklanması, Aşılanması ve 
Nalkl Halklkıında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son 
Fıkrasının Değişltürilrn'esline lİşkin Kanun Tasarısı 

IMADDE 1 29 . 5 . 1979 tarihli ve 2238 sayılı 
Organ ve Ddku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nalkli Hakkında Kanunıuin 14 ncü maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirillmliştlir,. 

Kaza veya doğal âfetler sonucu vücudun 
uğradığı ağır haralbııyet nedeniyle yaşamı sona 
ermiş olan ibir kişinin yanında yulkiarıdıa sayılan kim
seleri, yoksa, sağlam ddku ve organları, tılbbi ölüm 
hallinin alınacak organlara bağlı oHmadığı 11 nci 
maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla 
Ibeilgelemmek kaydıyla, yaşamı organ ve ddku nakiline 
'bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zo
runluluk bulunan durumlarda, vasiyet ve rıza aran-
malksızın organ ve ddku nakli yapılabilir. Bu haller
de, adli dtopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra 
yapılır ve hekimler kurulunun raporu adi muayene 
ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir. 

IBAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Balkan, değerli arka

daşlar; 

Elimizde dağııtıflmüş olan yazılı mleiffinldie 3 tasan 
şeklinin var olduğunu görüyoruz; birisi Hükümetin, 
/birisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun, diğeri 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinler. Bu me
tinler üzerinde genel olarak benden evvel söz alan 
arkadaşlar değerli açılkllamıalarda bulundular ve bu 
arada benim .temas etmek istediğim bazı konulara 
temas etiler ve açılklılk getirdiler. Yalnız, Sayın Çak
makçı «Kaza ve doğal âfet sınırlı bir alamı kapsı
yor. Bu, geniş'idtüllmıelliıdir» dedi. KenJdi rızasıyla bir 
doku nakli söz konusu diunca, bunun da elbette kî 
daha geniş bir sınır içerisinde mütalaa edilmesi söz 
ıkdnusu ölalbilecek. 

iBunun dıışında, adli valfcaliar söz konusu oluyor, 
Adili vakalarda da ddku nakli dlalbiilecek mi, ola
mayacak mı?...! Bu, ellbettdkıi çdk tartışma götikebi-
leoelk bir konudur. Sayın Çafcmakçı'nın belirttiği bi
çimiyle, yani dar alan, kaza ve doğal âıfet anındaki 
organ naklini görüşünce, biz hiçbir zaman kazanın 
ve doğal âfetin de bir suça bağlı dlmadığımı iddîa 
edemeyiz. Yani doğal âfet dlmuştur ya da bir kaza 
sonucu bir ölüm vulkua gellmiişirir, bunda hiçbir ce
za kovuşturulması yapılmayacak, sonucu çıkarılamaz. 
Nitekim yasa maddesi de otopsiyi bu nedenle getir
miş bulunuyor. Şimdi, bir ölüm husule geliyor, aka
binde dtopsi yapılacak... Otopsli yapanlara ve1 yapa
caklara, ceza kovuşturması açacalklara bir anda, «hele 
süz şöyle geri durun» diyoruz ve «Ibiz evvela lazım 
olanı alalım, gerisini de siz yaparsınız işinizi» diyo
ruz. Bir can gidiyor, bir insan ölüyor; diyelim ki, 
bir miülheridis yahult da bir firma çdk kötü bir in
şaat yapmıştır, ufacık bir yer sarsıntısından yüzler
ce kişi ölmüştür, ya da birisi aracıyla güderken da
yanmış şehir içerisiiinde alabildiğine hızla blir kaza 
husule getiirmişltiiır, blir kaza dlmuştur, bir insan öl
müştür; organ naMitnde hemen diyeceğiz kti, «hele 
dtopsiyti yapacaklar, ceza kovuşturması yapacaklar 
siz beri durun da, biz organ naklini yapalım, on
dan sonra suçlu kimidir, onu siz bulun, pek önemli 
değil, onu siz araştırırsınız» demeye imBcân yok. 
Yani biırilsiM yaşatacağız; ki, elbette ki yaşatmak ul
vi bir görev, ellbettekl organ makinin aleyhlinde de
ğiliz, Bilhassa ülkemizde organ nakilinde malzeme 
bulamamanın acısını ülke ölaralk çe-kiyoruz, bazan 
da üzünltiü duyuyoruz; «"Hollanda'dan böbrek geldi» 
deniyor. Bu yurdumuz için, ülkemiz için, insanları
mız için bir övünç kaynağı değil. Yurtt dışımdan 
böbrek geliyor bizüm hastalarımız için. Elbette ki 
nakil yapİrnalı; aimia naikil yapıMüen de hukuku 
rafa 'kaldıramayız. 
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Şîmldi, ibür kallp nalkÜÜ yapılıyor, üsitaJtiarırnız, özel
ikle Saglılk ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanımız 
ibu konuda Türkiye'de otıorilte, hepimizden çok iyi 
ıbillir; ıbir kalp naklü yapıyoruz biır kazaya bağlı; kal
ıbı nalktedlyoruz, ama ölüm sebebi kalbe yapılan bir 
darbe yahut ikıaJpUle Igİ'li tok kaza söz konusu olunca 
ne yapacağız? Kalbin nakli yapılmıştır, başlka birlisi 
yaşatimıştır; ama delil ne olmuştur?... İtham' edile
nin sonu ne olacaktır, Yargıtay ve mahkemeler da
vayı nasıl çözümleyecek, neye bağlayacaktır?... Bun
dan ben endişe duyuyorum.; 

İkincisi; 14 ncü madde tümüyle yeniden görüşü
müzle gelmiştir^ Adalet Komisyonunda kalbul edilen' 
şekliyle ve oradaki muhalefet bize ışık tutuyor, «Va-
süyet arainmalksi'zın» deniyor. Diyeirm kıl, bir kaza, 
ya da doğal bir âfet söz konusu, birisi ölüm halin
de getüniİdi ve ölüyor. Daha evvel adam' vasiyet et-
mliş; «olmaya ki ben öldüğüm zaman herhanıgi bür 
organımı başka yere nalkledesimiz, benlim vücut ta-
mamliyeltü!mli bozlasınız.» demiş: buna göz mü yuma
cağız?..̂  Bir insan kendi vücudu üzerinde de mi hak 
sahilbi olamayacaktır?... Bu, gözden kaçırılmam'alı-
<taı Bu madde bu şekliyle kabul edilmemelidir, bu 
ımladldd vasiyetle önem vermelidir. Ben, Adalet Ko-
mliisyonunıdalkli muhalefetin görüşüınıün' kendi ölçüle
rimle biraz daha değişik bir şekilde kalbul ediime-
sümden yanayım. Elbette İd vasiyet araştırılacaktır, 
elbette M vasiyeti varsa, adam, «'benlim vücut tama-
mîye'tSm bozutaasım» demesine rağmen bizim onun 
gözünden bk parça almaya bilemiyorum nasıl hak
kımız olur. 

Eğer beriifoı bu önerilerini kalalle alınmayıp madde 
mutlaka görüşülecekse, o takdirde Adalet Komis
yonunca kabul edilen şekil, en uygun şekildk. 

HepMae saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gökçe. 
Sayın Turihan Güven, buyurunuz. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, muhterem 
(arkadaşlarım; 2238 sayiı Kanunla Türkliye'de yeni 
Ibk dönem başlamış bulunmaktadır. Belirli bir or
ganı hasta olup da çare ve tedavisi bulunmadığı ah
valde, Avrupa Konseyinde kabul edilen biır metin ile 
Türidiyetye de burnun bir noktada tercümesi yapıl
mak suretiyle, organ nakli, doku alınması ve sak
lanması hususun/da Kanun, bundan 3 yıl evvel ka
bul ediimıiş bulunmaktaydı. 

BliIndÜğj üzere, binlerce vatandaş, belirli organ
larının çalışmaması nedenliyle değiştirilmesi söz ko
nusu olduğu ahvalde, ıstırap içindedir, hayatı sona 

ermektedk, atacak zamanında 'bk organ naki yapı-
lalbiliirse hayatı kurtarılmaktadır, 

Buraya kadar olan kısımların insancıl yönünde 
hliç kuşkusuz tartışma da yoktur, Ancak ne var kü, 
üç sene evvel çok genç bir doçenltimıiz; kî böbrek 
naklinde zannederim ihtisas sahihidir, bu Kanun 
metalini Adalet Bakanlığı ile birilikte hazırlamak su
retiyle getirmiş ve kalbul edi'Umlişttli'. Fakat ş'imdî görü
yoruz kü, geçen süre içinde uygulamada bazı aksak
lıklar bulunmaktadır. «Bu aksaklıklar nereden geli
yor?» diye bendeniz araştırırken, 14 ncü maddenin 
yenli getürilen kısmına baktığımda, bazı tereddüitlerim 
ortaya çıktı. Eskiden, 14 ncü maddenin son fıkra
sında, «Sağlam doku ve organların tıbbi ölüm hai
ndin 11 neti maddede belirlenen hekimler kurulunun 
raporuyla belgelenmek kaydıyla» ibaresi varken, bu 
defa, araya incecik, «Alınacak organlara bağlı olma
dığı» deyıilmli getirilmiştir. 

Çeşitli tereddütler uyanıyor burada.; Tılbbi ölüm 
hal, yüksek malumları olduğu üzere, yukarıda da, 
«Yaşamı sona ermiş olan kişiden sonraki kişinin son
raki halüdk.» Yani tılbbi ödlümde, acalba rapor eski
den olduğu gilbi, tılbbi ölüm belgelendirilecek de or
ganlar alınırken bu tılbbi ölümün alınacak organlara 
'bağlı olmadığı hususu mu burada getirilmek isteni
yor veya Meride birtakım hukuki tartışmalara neden 
olacak şekilde, evvela organlar alınacak, fakat bila-
hara bunun alınan organlara bağlı olmadığı şeklinde 
•bir rapor mu verilecektir?... Burada bence bir tereddüt 
var. Organlar alınıp da bilahara 11 nci maddede belir
tilen hekimler kurulunun raporuyla bir belge verilecek
se, büyük hukuki tartışmalara neden olacaktır. O ne
denle bu düzenleme yanlıştır. Komisyonun, bu madde
yi geri çekmesi ve yeniden anlaşılır biçimde kaleme 
alması gerekmektedir. Yalnli açıkça söylüyorum za
bıtlara geçsin diye; tılbbi ölüm halinin evvelâ belge-
lendkilmesî; fakat bu beUgellendüritne içinde de alı
nacak organlardan meydana gelmediği hususu açık
lıkla konmalı ve ona göre metin düzenlenmelidir. 

'Bk nokta daha var; Sayın Çakmakçı arkadaşım 
yanlışlıkları söylerken temas ettiler; burada gene Sağ
lık Komisyonunun, «organ ve doku nakli yapılabi
lir.» şeklînde bk metni var, halbuki eski Kanun 
metalinde «Organ veya doku nakidk.» Yani, bir
likte yapılması meaburiiyetli yoktur; organ nakli de 
yapıla'blür, doku nakli de yapılabilir. Bu nedenle, 
buradalkü cümle arasındaki «ve» nin «veya» şeklin
de düzeltirnesinin yerinde olacağı görüşündeyim. 

Saygılar arz ederim, efendim, 
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(BAŞKAN — Teşjekklür ederim Sayın Gülvem. 
IMadde üzerimde söz almak isteyen?.,, Buyurun 

Sayın, Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Muhterem Baş

kan, muhterem üyeler; 
Tasarının tiümlü halklkınlda söz almakla Jtkftüfa ede-

üefclflim; ancak Sayım Hükümet Temsilcimizin açıkla
ması ve Sayın Sağlık Komisyonu Sözcüsü arkadaşı
mızın açıklaması, benim temas ettiğim konuların doğ
ru veya yanlış olduğu açısından 'bir konu getirmedi
ği içlin, yeniden aynı noktaya kısaca temaış etmek 
istiyorum. 

Turtan Gülvern arkadaşımız haklı olarak, 11 nd 
maddeye göre teşekkül etmiş Wbbi dört kişilik kuru
lun, acaba yalnız ölümün alrnacalk orga'na bağlı ol
madığına dair bir rapor mu vereceği, yoksa ölü
mün tıibbi bakımdan tamamlandığını da mı rapor 
ille tevsilk edeceği açısından açıklık gdtiriflrniesinıe işa
ret ettiler; anlayabildiğim kadarıyla, 

îşte, ben «bu maddemin şu şekle geitirilmıesb diye 
Sayın Başkanlığa verdiğimde; «tlbbi ölüm halinin 
tamamlandığı ve alınacak organlara bağlı olmadığı» 
sekimde kaleme alırsak, o dört kişilik kurulun, hem 
ölüm hıal'Mn tamamlandığımı, hem de alınacak or
gana bağlı olmaksızın sair sebeple öliiüm husule gel
diğini açıklamaya mezun olduğunu beEritmliş olaca
ğız. 

Asıl konu, anlayamadım, tekrar işaret ediyorum; 
şlrmdli, organ ve doku nakli müstacel halterden; bir 
tarafta böbrek 'bekleyen hasta var, çok nadir, onun 
istediği uzva bağlı olmayan bir acele ölüm hali 
gelecek... Kendisi söylerse, 14 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasında var zaten; ölümünden önce «Ben hayata 
veda ettiğim zaman şu bekleyen çocuğa benilm böb
reğimi verin.» derse, mesele yok. îşte o, vasiyet gru
buna giriyor, Yakınları da varsa, onllar da söylerse, 
ylnıe aydınlamıyorum da, bir ölülmlün kazla veya tıfb-
Ibi âfetlere mi bağlı olduğu, cinayete mi kurban git
tiği, intihar mı ettiği, açlık grevi somıucu mu husule 
geldiği, neye bağlı olduğunun açiklanıması adli tah
kikatın sonuna bağlı. Hem bir tarafta, «Biz otopsi 
raporunu öne almayalım, sona alalım, arada organ, 
hayatiyetini kaybetmesiim, biran evvel nakli mümkün 
kılalım.» diye çırpınıirlken, bir tarafta, dört kişinin 
sal gibi getirdiği, henüz can çekişmekte olan bir 
genç, hastaneye getirilmiş, ekip de var; böbrek bek
leyen, göz bek'lelyen de var; ama ölümün neden hu
sulü geldiğime dair elimizde açılklık yolk. Dersek ki, 
«İkaza veya doğal âfetler sonucu ölmüşse bu mad-

ıdeyi işleteceğiz» ben ne büfeyim neden ölldüğümü 
bunum, beş daklika evvel sağ olan bu Mşimim?.,. Eğer 
kafasına taş düşmüşse bu madde işleyecek, ama ece
liyle ölmüşse, kalıp krü'zi geçirmiş de böbreği sağ-
samsa; bu şartlan nasıl tahakkuk ettireceğiz Hadi 
adili tahkikat...! îpe asılmış bulunan bir rahmetlinin 
cinayete mli kurban gittiği, kazaya mı kurban git
tiği adli tahkikatta anlaşılacak söyler bunlar. Biz, 
nem daraltmakta maddenin uygulamasını mahdut 
hale götiriıyoruz hem de «kaza veya doğal âfet so
nucu ise bön bu maddeyi işletirimi», diyoruz... O 
halde, öncelikle bu adamın bu hale neden geldiği ne 
ile açıklanacak; otopsi de yapılmadığına göre? Adli 
tahkikat bitsin, kazadan veya doğal âfetten ölmüşse, 
omdan sonra nalkllIM, transplantasyonunu yapabif-
riim. O halde zaman geçiyor, 

İşte onun içindir ki, her ne sebeple! olursa olsun; 
yanımda yakını da yoksa, bir kişi ölmüşse, müstace
liyet devam etmekteyse, «otopsi heyeti geride dur
sun, öBüim selbelbihi sonra açıklasın» derken, müsta
celiyeti kabul ediyoruz da, bu ranmedinin bu hale 
gellişliniin sebebini niye tahkikat sonucuna bıraka
lım? «Ne sebeple olursa olsun öldüğü takdirde, ya
kınları da yok, kendisi de vasiyetini arz edemeden 
öldü ise, bu madde işlerlik kazanmalıdır.» diyorum.; 
Belki hata ediyorum, arkadaşlarım açıklama yapar
ken meselenin bu noktasına tevcih ederek açıklama 
yaparlarsa memnun olurum; yoksa ben de 11 nci mad
dedeki dört kişilik uzmanlar kurulunun tılblbii ölümü 
tespite mezun olduğumu, maki yapmayacağını bili
yorum; öyle bir şey de demedim zaten. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı, 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

muhterem Meclis üyeleri; 

Üzerinde durulan, müzakeresi yapılan Kanun Ta
sarısının ciddiyetinin hepimiz idraki içerisindeyiz; fa
kat bana öyle geliyor ki, Sayın Komisyonumuz, bu 
işin üzerinde Sağlık Bakanlığından gelen tasarıyı esas 
alarak, fazla durmadan huzurumuza getirmiş, 

(Madde şöyle : «Tıbbi ölüm halinin alınacak organ
lara bağlı olmadığı 11 nci maddede belirlenen hekim
ler kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla...» di
yor. 

Hepinizin insafına ve vicdanına sığınarak söylü
yorum, bir âfet ve felâket vukuunda bugüne kadar 
Türkiye'mizde (Gerçekçi olarak konuşmak ve düşün
mek şartıyla arz ediyorum.) hangi sağlık ekibimiz bu 
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14 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı olan uzuvla- I 
rıyla beraber bir âfet ve felâket mahalline gitmiştir?.. 
Hiçbirisi. Van, Varto, Muradiye, Dicle, Gediz dep
remlerinin şahidiyim; hangi birinde bu doktorların 
tamamı vardı?.. Hiçbirisinde yoktu. 

Bu nedir?.. Bu hakikati gizleyen, maskeleyen bir 
maddedir. Bir adam ölüm halinde ayağıyla hastane
ye gelecek, «Öldü» denecek, böbreği alınacak ve kim 
olacak?.,. Bu adam kimsesiz olacak. Hiç kimsesiz in
san tasavvur edebiliyor musunuz beyefendiler?.. Evet I 
o an için sokakta düşmüştür bu adamcağız, o an için 
bir yangında kalmıştır veya başına bir saksı düşmüş
tür sakakta, kaldırımda bulunmuştur bu adamcağız, ge
linmiştir, böbreği alınmış, gözü alınmış, ciğeri çıkar
tılmış. Üç gün sonra gazetelere ilan; kadavrada bir 
et parçası, içerisinde hiçbir organı olmayan bir insan. 
Bunun hukuki mesuliyetini kim yüklenecektir?.. Bu 
maddede böyle bir şey göremiyoruz beyefendiler.. 

Mutlaka bir şey yapmak istiyorsak, mutlaka bu
nu güzel düzenlememiz lazım hem insani bakımdan, 
hem vicdani bakımdan, bunu rica ediyorum. Bunun 
münakaşasını burada sürdürürsek tahmin ediyorum 
ki, çok üzücü konuşmalara daha sahne olma bahtsız
lığına kavuşuruz, 

Sayın Komisyon bu maddeyi lütfen geri alsın, ye
niden tedvin etsin, yeniden huzurumuza getirsin, 
çok daha sağlıklı bir neticeye gitme imkânına kavuşu- I 
ruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Söz almak isteyen başka üyemiz?.. Buyurun Sa

yın Muratoğlu. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

14 ncü maddeye eklenmek istenen fıkra Adalet 
Komisyonunda enine boyuna görüşülmüştü. Şimdi Ko
misyondaki intihalarımızı ve görüşlerimizi burada açık- I 
lamaya çalışarak bazı tereddütleri de izale etmeye 
gayret edeceğim. 

Evvela, sadece kaza ve doağl afetler neticesi ölüm I 
halinden ve onun dışındaki ölümlerin metne alınma- I 
masından bahsediliyor. 14 ncü maddenin ilk fıkrası 
okunacak olursa şöyle olduğu görülecektir : I 

«Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya I 
organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaç
lar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle be- ! 
lirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzu
runda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anında yanın
da bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya j 
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kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulu
nan herhangi bir yakınının muvafakatıyla ölüden or
gan veya doku alınabilir.» 

Şimdi bir vaziyette müteveffanın yanında olanlar 
veya vasiyeti olup olmadığı hali var. 

İkinci fıkrada; «Aksine bir vasiyet veya beyan yok
sa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapma
yan dokular alınabilir.» deniyor. Yani, birinci etapta 
ölüden dokuların alınabileceği belirtilmiştir. 

Getirilmek istenen metinde aynen şu ibare var : 
«Kaza veya doğal afetler sonucu vücudun uğradığı 
ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir 
kişinin yanında yukarıda sayılan kişileri yoksa, sağ
lam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak 
organlara bağlı olmadığı 11 nci maddede belirlenen he
kimler kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla, 
yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve 
naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durum
larda, vasiyet ve rıza aranmaksızın organ veya doku 
nakli yapılabilir.» 

Şimdi burada, tıbbi ölüm halinin alınacak organ
lara bağlı olmadığının 11 nci maddedeki hekimler ku
rulu raporuyla tespiti isteniyor. 

Komisyonda yaptığımız incelemelerde biz iki ölüm 
halini öğrendik. Bir tanesi yukubulan ölüm, buna ta
bii ölüm denebilir de, denmeyebilir de; yani refleks
lerin durması, solunumun durması, kalp atışlarının dur
ması halini tıp ölüm olarak kabul ediyor., Ancak, bir 
de tıbbi ölüm var. Tıbbi ölüm; insanda bu hayatın 
sona ermesinden sonra bazı organlarının, sinir siste
minin, korneanın hayatiyetini devam ettirmesi imiş. 
Bunun da neticelenmesiyle tıbbi ölüm vukubuluyor-
muş. Biraz evvel bahsettiğim tabii ölüm ile bu tıbbi 
ölüm arasında 4 saatlik bir süre varmış. Bu 4 saatin 
geçmesi halinde bazı organların nakli yapılamaz veya 
zarardide olması durumu hâsıl oluyormuş. 

İşte bunun için şahsın hayatiyetini kaybetmesin
den, yaşamının sona ermesinden itibaren yapılan ame
liyelerdir bunlar. Yani, 11 nci maddedeki dört müte
hassıs hekim (Bir kardiolog, bir nörolog, bir nöroşi-
rürjiyen ve bir de anesteziyoloji ve reanimasyon uz
manı) gelecekler ve bunlar bir muayene yapacaklar, 
ölümün vukubulduğunu söyleyecekler (Ancak, tıbbi 
ölümden evvel yapılmış oluyor bu muayene; yani şa
hıs hayatiyetini kayebtmiştir bu muayene yapıldığı za
man) ve ondan sonra verecekleri raporda tıbbi ölüm 
halinin alınacak organlara bağlı olmadığını da belirte
cekler, 
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Mesela, arkadaşlarımın bahsettikleri gibi şahıs bir 
kafa travmasına, bir tardide maruz kalmıştır veya 
kalbine kurşun atılmıştır, ceset getirilmiştir ve bu 
ölüm hali de cesette tespit edilmiştir. Şimdi tıbbi ölüm 
hali 4 saat sonradır diye kalp nakli yapılamaz; çün
kü kalp üzerinde inceleme ve otopsi yapılacaktır. Ya
ni, tıbbi ölüm hali kalbe aittir. O zaman o organ nak-
ledilemeyecektir. Aradaki incelik buradadır, bilmem 
arz edebildim mi?.. 

Bakınız deniyor ki, «Sağlam' doku ve organları, 
tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 
11 nci maddede belirlenen hekimler kurulu raporuy
la belgelendikten sonra diğer organ alınabilecektir.» 

Mesela arz ettiğim gibi, kalbe kurşun atılmıştır, 
böbrek alınabilecektir, göz nakli yapılabilecektir veya 
hücre nakli yapılabilecektir. İşte buradaki tıbbi ölüm 
hali bu haldir. Normal ölüm halinin tevsikidir. Canlı 
olan insandan alınmıyor bu organ. 

Sayın Gökçe arkadaşımız, otopsinin yapılmasının 
durdurulmasını ve bu ceset üzerinden nakil yapılma
sının insani mülahazalarla pek bağdaşmadığını, adli 
yönden de doğru olmayacağını söylediler. 

(Hemen ifade etmeye çalışayım ki, bu mülahazaya 
kesinlikle katılmak mümkün değildir. Şu baikımıdan : 
Bu madde yine okunursa, çok açık bir şekilde deni
yor ki : «Bu hallerde, adli otopsi, bu işlemler tamam
landıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun rapo
ru adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve ev
rakına eklenir.» Ancak, tıbbi ölümün alınacak orga
na bağlı olmadığı belirtildikten sonra bu nakil yapıla
bilir. O itibarla, herhangi bir uzvun otopsi yapılınca
ya kadar nakil için bekletilmesi, o uzvun hayatiyeti
ni kaybetmesini intaç edebilir. Bu takdirde yapılacak 
nakil her türlü manasını kaybeder. Otopsinin on saat 
sonra yapılmasında da hiçbir mahzur yoktur, hatta 
on gün sonra da yapılmasında mahzur yoktur. Ceset 
muhafaza edilebildiği takdirde hiçbir mahzur ifade 
etmez ve otopside ölüm halinin, 11 nci maddedeki he
kimler kurulu tarafından alınacak organla alakalı ol
madığı belirtildiği takdirde otopsinin geç yapılmasın
da da hiçbir mahzur yoktur., 

Vasiyetin aranmasına gelince : Bu madde çok açık 
bir şekilde, şahsın şayet organlarının alınmaması için 
herhangi bir vasiyeti var ise, buna riayet edileceğini 
söylüyor. Bu vasiyet şifahi olabilir, tahriri olabilir. 
Şayet yakınlarından herhangi bir kimse varsa onlara 
sorulacağını söylüyor. Onlar mümanaat ederlerse or
gan yine alınamıyor. Bunlar da yoksa, kendisini tanı
yan herhangi bir kimse varsa cesedin yanında, onlara 

soruluyor, onların da mümanaat etmemesi halinde, 
yani aksine bir beyanda bulunmamaları halinde, o 
takdirde açıkça «vasiyet ve rıza aranmaz» diyor Ka
nun. Bu ibare bence insaf ölçülerinin dışında hiç değil
dir. Şu manada değildir : 

Şayet bu durumda, hayatını yitirmiş olan bir şah*-
sın vasiyeti var mı diye araştırmaya geçecek olursakj, 
saatler değil, günler dahi buna yetişmez arkadaşlar. Bu
nu hepiniz gayet iyi takdir edersiniz. 

Kanun, bu şahsın üzerinden bir vasiyet çıkarsa ve
ya yakınlarından birisi «Müteveffanın vasiyeti vardır» 
derse veya «Mümanaatı vardır, istemiyordu» derse za
ten organlarına el sürülmüyor. Onun dışında yapılan 
bir iş tamamen insanidir, asla gayri insani değildir. 

Diğer taraftan, hayatını veya görme imkânlarını 
bir ölünün gözündeki kornea tabakasına veya herhan
gi bir uzvuna bağlamış olan şahsa o uzuv nakledile-
bilir. Bu bence gayri insani değil, tamamen insani
dir. 

Yukarıdan beri arz ve izaha çalıştığım cihetle, 
madde ilk fıkralarından itibaren dikkatle tetkik bu-
yurulursa, noksan bir tarafı yoktur, Komisyona geri 
alınması, hatta değiştirilmesi için de sebep yoktur. Biz 
methin kanunlaşması fikrindeyiz.: Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Güray, buyurun efendim, 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

'Madde değişikliği, kaza ve doğal afetler sonucu 
vücudun uğradığı ağır harabiyetten bahsetmektedir. 
Asılarak intihar eden veya zehirlenerek ölen mütevef
fa veya merhumda bu durum yoktur. Onların ölüm 
sebeplerinin tespiti incelemeyi, morga kaldırılmayı ve 
dolayısıyla zaman kaybını gerektirir. Parça alma ve 
tahlil yapma zorunluluğu vardır. 

Afet sonucu ağır harabiyet fiziki dejenerasyon ha
lidir ve daha açık bulunmaktadır. Onun için, madde
nin kaza ve doğal afetler sonucu ölenleri kapsaması 
daha anlamlı ve şüpheyi bertaraf edicidir. 

Bu kapsamın genişletilmesine dair olan görüşe şah
sen katılmıyorum. Maddenin bu şekliyle kabulü yö
nünde oyumu kullanacağım. 

Saygılar sunarım., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Gökçe, söz istemişsiniz, bir hususu mu açık

layacaksınız? 
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ABBAS GÖKÇE — Evet efendim. | 
BAŞKAN — Esasen konuştunuz. Hükümet ve Ko

misyon Sözcüleri de herhalde sizin görüşlerinize ce
vap verecekler. Arzu ederseniz bir başka... I 

ABBAS GÖKÇE — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yani son sözü almanız mümkün her J 
zaman, onu ifade etmek istiyorum. Açıklamalardan 
sonra söz almanız da mümkün. Esas itibarıyla Ko
misyonun görüşünü bildirmesi esas olacak; yani daha 
doğrusu şunu ifade etmek istiyorum : Sayın üyelerin 
birbirlerine cevap vermesi herhalde teamülümüze ters 
düşecek; onun için bunu rica etmekteyim. 

ABBAS GÖKÇE — Cevap değildi Sayın Başkan, 
sadece bir hususu..., 

BAŞKAN — Açıklama ise buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Ben bu hareketin insani ol
madığını söylemedim. Arkadaşım yanlış anladı zan
nediyorum. Yanlış anlaşılmışsa özür dileyecektim. Ben 
insani olmadığını söylemedim, tersine organ nakli
nin gayet insani olduğunu belirlemek istedim; hatta 
yurt dışından getirtilen organların ulusumuz için, bi
zim için sevinilecek yahut tasvip edilebilecek bîr ha
reket olmadığını ifade etmeye çalıştım. Bunu vurgu
layacaktım. 

Bir de delillerin yok oluşunu arkadaşım kendine 
göre izah ettiler. Konuşmaktan feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Esas itibariyle bu açıklamanız zapta geçmiş bulu

nuyor. 
ABBAS GÖKÇE — Oldu efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Yalnız serdedilen mütalaalarla bağlı kalmak kay

dıyla Hükümet Temsilcisine söz veriyorum, buyurun 
efendim. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
DANIŞMA VE İNCELEME KURULU BAŞKANI 
GÜROL İBRAHİM — Sayın Başkan, konunun hu
kuk açısından, hukuki yönleri hakkında arkadaşım 
açıklamada bulunacaklar. 

BAŞKAN — Değerli üyelerin konuşmalarıyla sı
nırlı kalmak kaydıyla söz veriyorum, buyurun efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRİ VEKİLİ EMİNE 
TUNALI — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

Yasa olarak önünüze getirdiğimiz 14 ncü madde 
aynen kalmış; ancak sadece son fıkra ilavesi yapılmış
tır. I 
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Kaza ve doğal afetlerle sınırlandırılma konusu ta
mamen değişik yorumlanmıştır. Biz buraya zaten bir 
sınırlama getirmemişizdir. Eski maddede de, kaza ve 
doğal afetler sonucu vücudun uğradığı ağır harabi-
yet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin ya
nında kimseleri yoksa zaten herhangi bir vasiyet ve 
rıza aranmaksızın organ nakline gerek görülüyordu ve 
organ nakli 1979 yılından beri bu şekilde tatbik edi
liyordu. Ancak, otopside bir gecikme olması nedeniy
le sadece bu aradaki zaman farkını giderebilmek ama
cıyla bir fıkra eklenmesi için huzurunuza gelmiş bu
lunuyor kanun tasarısı. 

Yinelemek isterim ki, burada herhangi bir daralt
ma durumu yoktur, obje daralmamıştır. Kişi sağlığın
da vasiyet etmek suretiyle, beyanda bulunmak sure
tiyle organını öldükten sonra verebilmekte ve yine ya
nında kişiler varsa, yani vasiyeti falan yoksa, yanın
daki kişiler rıza belirttikleri takdirde yine aynı şekil
de organ nakli gerçekleşebiliyordu. 

Kaldı ki, otopsi de her adlı vakada, her olayda 
yapılmamaktadır. Hatta bilindiği üzere on sene sonra 
mezardan çıkarılmak suretiyle de otopsi yapılmak
tadır. Ancak, sadece bu dört saatlik süreyi kazanmak 
ve bir kişiyi hayata kavuşturabilmek amacıyla, rıza ve 
beyan, zaten eski yasada da aynen olduğu gibi, bu
rada da aranmaksızın organ nakline imkân veren bir 
hüküm, bir fıkra getirilmek istenmiştir. 

İkinci olarak; tıbbi ölüm hali burada da aynı şe
kilde yine hekimler 'kurulunca tespit olunacaktır. Çün
kü 11 nci maddede «ölüden organ ve doku alınma
sı» diyor, madde başlığında da «Ölüm halinin sap
tanması» diyor. Tıbbi ölüm hali her halükârda dört 
kişilik hekimler kurulunca tespit edilip rapor tan
zim olunmaktadır. 14 ncü maddeyle getirilen yenilik
te de bir de bu tıbbi ölüm halinin alınan organa bağ
lı olmadığı, herhangi bir hukuki tereddüdü izale et
mek amacıyla getirilmiştir; yani «Bu organdan dola
yı mı ölüm oldu» tereddütlerini izale etmek amacıyla 
getirilmiştir. Hekimler kurulu bir de bunu rapor ede
cek ve otopsi raporuna da eklenmesi sağlanacaktır. 

Vasiyet konusuna gelince : Yanında kişiler olma
ması halinde, doğal afetlerde ve kazada müteveffanın 
yanında kimse yoksa, elbetteki haber alma imkânları 
da olmadığı için, yine sayın üyeler tarafından belir
tildiği üzere bunun araştırılması çok vakit alacak ve 
bir insanın sağlığa kavuşturulması önlenmiş olacak
tır Burada da böyle bir durum yoktur. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekten hassas bir konu görüşülmektedir. Bü
tün değerli arkadaşlarımın gösterdiği hassasiyete Ko
misyon olarak katılıyoruz. 

Ancak, bir yanda ölüler, bir yanda ölmek üzere 
olan insanlar. Aslolan, Allah geçinden versin bizleri, 
sizleri konuşuyoruz, hepimizin mukadderatının ne ola
cağını kimse bilmemektedir; ama ölen nasılsa ölmüş, 
ya yaşamak isteyenler!.. Ceplerinizde mektuplar yok 
mu?.. Biz birçok mektuplar aldık; böbrek bekleyen
ler, kalp bekleyenler, diğer organları bekleyenler. Bü
tün arkadaşlarım ölüler hakkında konuştular. Halbu
ki Komisyon ölmek istemeyenler hakkında da konuş
mak istemektedir. 

Bir değerli arkadaşım, «Komisyon, Adalet Ko
misyonundan geldiği gibi raporu önümüze getirdi.» 
dedi. 

Kesinlikle hayır. Komisyonumuzda çok değerli 
profesör hocalarımız vardır, hukukçularımız vardır, 
hâkimlerimiz vardır, teknisyen arkadaşlarımız vardır. 
Konuyu bakanlıklar nezdinde, bilirkişiler nezdinde, 
iyice etüt etmiş, incelemiş, son şekliyle huzurunuza 
getirmiştir. 

Muratoğlu arkadaşım çok teşekkür ederim, konu
yu çok mükemmel ortaya koydu. Komisyonumuz en 
ince teferruatına kadar boşluk bırakmamak için ça
lıştı. Başka yapacak bir şey yoktu. Dikkatlerinizi çe
kerim, Komisyonca Tasarının geri alınmasını isteyen 
arkadaşlarım bile, bir öneride bulunmadılar.- Onun 
için konunun hassasiyetini vurgulayarak sözlerime baş
lamak istedim. Elbette tenkitler muhteremdir, ama her 
tenkidin, bir de teklifi, önerisi olmalıydı. Başka ne ya
pılabilirdi?.. Hükümet Temsilcisi arkadaşlarımız an
lattılar; arkadaşlarımız en ince noktasına kadar değin
diler. 

Aslında ölüden organ alınacak. Olay nedir?.. Adli 
tahkikat yanıbaşmda, otopsi yapılmadan önce organ 
tamamen ölü hale gelmeden önce organı almak. De
ğişen başka bir şey yok. Yasa tümüyle geniş anlamda 
uygulanmaktadır. Yasa en emin ellerde hazırlanmış
tır. Gerekçesine, Meclislerden geçiş şekline baktık; 
en ince teferruatına kadar incelenmiş. Bizim, Komis
yonumuzun Hükümetin önerisinde ortaya koyduğu 
konu, otopsiden önce, yani alınacak organ harabe 
haline gelmeden önce, yaşamak istiyorum diyen in
sanlara ulaştırmaktır., 

Bu itibarla, Komisyonumuzca geri almak düşü
nülmemektedir. Esasen yapılacak başka bir şey de yok
tur. Bütün arkadaşların hassasiyetine katılmakla bera
ber, bu kararın Muhterem Meclisimizden ittifakla çık
masını istiyorum. Hepinize, Komisyonumuz ve şah
sım adına saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI SİYAMI ERSEK — Sayın Başkan, ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI SİYAMI ERSEK — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Buraya kendimizi savunmak amacıyla çıkmadım. 
Sadece zihinlerinde ufak da olsa, kuşkuları olan ar
kadaşları tatmin etmek amacıyla söz almış bulunuyo
rum. Bu, yaptığımız işin doğruluğuna inandığımız için
dir. Size 14 sene evvel cereyan eden bir kalp nakli 
vakasını kısaca telhis edeceğim, çok kısa olarak an
latacağım. 

54 yaşında bir bey trafik kazası geçirmiş, içeride de 
kalp nakli için bekleyen bir hasta var. O zaman ar
kadaşlara dedim ki, sırf istatistik! anlamda, iki ay 
zarfında, transplantasyon kararı verdiğimiz hastaların 
akıbetlerini takip edelim., Emin olun bunların 10 ta
nesi 2 ay içinde hastanede ölmüşler. Bu şekilde kalp 
nakli bekleyen bir hastaya, Numune Hastanesine bir 
donör geliyor. «Donör» diye bizim kullandığımız bir 
vaka geliyor, bir trafik kazası geçirmiş. Trafik kaza
sında beyni ileri derecede zedelenmiş, kaburgaların
da da bir iki kırığı var, ama asıl mühim lezyonu bey
ninde. Numune Hastanesi Reanimasyon Servisine ya
tırılıyor ve orada evvela tansiyonu var, nabzı var, 
ama şuuru yok hastanın. Entibe ediyorlar, hastayı su
ni solunum cihazına koyuyorlar ve bakıyorlar ki, bir 
müddet sonra tansiyonu düşmeye başlıyor. Bu sefer 
tansiyon yükseltici araçlarla tansiyonu yükseltiyorlar. 
Bu da durmayınca, diyorlar ki, «Öldü» diyorlar. Bi
naenaleyh «defnedeceğiz» diyorlar. Bize haber veri
yorlar; «Bu bir transplantasyon donörü olabilir mi?..» 
diye. Biz Numune Hastanesinin hekimlerinin ikazı 
üzerine geliyoruz ve Numune Hastanesinde yatan ada
mı görüyoruz. Ondan sonra başlıyor serüven. Ondan 
sonra gidiyoruz, bizim hastaneye, o Numune Hasta
nesi hekimleri tarafından ölü diye kabul edilen ve biz-
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ce de bir transplantasyon donörii olarak mütalaa edi
len vakayı naklediyoruz. Getiriyoruz ve daha sekiz 
saat bunu müşahade altında yaşatmak için ayrıca biz 
de çaba sarfediyoruz. Hiçbir imkân bulunmuyor. Bu 
arada ailesine haber veriyoruz. Hanımı ile oğlu geli
yor, yani ana - oğul geliyorlar; oğlan genç daha reşit 
değil, söz hakkı yok. Annesi diyor ki, «Ben el kızı
yım, yarın gazetelerde büyük manşetlerle, doktorlarla 
bir olup, kocasını yok etmişlerdir derler.» Bu sefer 
ailesinden, akrabasından başka kimseleri tefrik ediyo
ruz, ta Soğuksu'dan getirtiyoruz, yani gündüz saat 
12.00'de Numune Hastanesinden aldığımız hastayı, 
donör kavitasını gece saat 24.00'de, yani 12 saat fa
sılayla ancak götürüp, ameliyat masasına tevdi edebi
liyoruz, ailesinin rızasını aldıktan sonra. Biz bunun
la da iktifa etmiyoruz. Sonra bir de müddeiumumi ça
ğırıyoruz. Müddeiumumi bey de orada, tamamiyle ka
nuni cevazlara uysun diye. Müddeiumumi bey geliyor, 
bakıyor, o da kendi bilgisi hudutları içerisinde öldü
ğüne karar veriyor. «Yalnız ben ölümü tasdik etmem 
için iki tane şart isterim. Bir, teneffüsü durmuş ola
cak, iki, kalbi çalışmamış olacak» diyor. Bizim için 
çalışan kalp lazım, ölü kalbi ben ne yapayım, adama 
takayım. 

Şimdi, burada hukukla tıbbı bir yerde birleştirmek 
lazım arkadaşlar. Eğer bunu yapamazsanız bu kanun
ları kaldırınız, 1 nci maddesini de kaldırınız. Biz bu
rada ihtiyacı olan birisine bir organı verebilmek için 
hukukun dahi üstüne çıkarak bir yerde, ona bir or
gan veriyoruz, ama hukuku çiğnemeden. 

Şimdi, donör geliyor. Masanın birisine donörii 
alıyoruz, öbür masaya alıcıyı koyuyoruz. Suni kalp 
ve akciğer makinesine bağlıyoruz donörii, suni kalp 
ve akciğer makinesi bekliyor. Adam teneffüs etmi
yor, tabii birtakım şeylerle tansiyonu gittikçe düşmek 
üzere, tansiyona devam ediyoruz, aşağı yukarı tansi
yon sıfıra yaklaşıyor. Müddeiumumi beye diyorum ki, 
«Artık görüyorsunuz öldü, bir şey yapmamız müm
kün mü?», «Hayır, mümkün değildir.» diyor ve imza 
ediyor. 11 tane Numune Hastanesinden ve başka mü
esseselerden temin edilmiş hekim, ölmüş müdür bu 
vatandaş diyorum, «Ölmüştür» diyorlar. «İmza ediniz 
beyler» diyorum ve imza ediyorlar. Şimdi, «Kapatın 
suni teneffüs cihazını» diyorum, söndürüyorlar. Tabii 
göğsü de açılmış adamın, bir kaç dakika sonra kalp 
çalışmıyor, duruyor. «Tamam, bu hasta ölmüş mü
dür?» diyorum, «Ölmüştür» diyorlar, imza edin di
yorum, imza ediyorlar. «Çalıştırın suni kalp ve akci
ğer makinesini» diyorum. Makine çalışıyor ve üç da

kika sonra kalp «Cuppa da cuppa da» diye atmaya 
başlıyor. Hukuken de ölmüş, tıbben de ölmüş bir va
tandaş, ama kalbi çalışıyor ve o kalbi biz de bir baş
kasına canlı şartlarda naklettik, ölü bir kişiden. Ama, 
neye patladı bilir misiniz?.. İki ay sonra enfarktüs ol
dum. Bugün hâlâ aranızda alil ve melül bir yerde 
dolanmaktayım. Niçin?.. Sadece bu baskıya, dayan
mış olmak için.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim., 
A. ASIM İĞNECİLER — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir soru mu efendim? 
A. ASIM İĞNECİLER — Maddedeki bazı terim

lerin açıklanması lazım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Terimlerin açıklanması... Lütfen onu 

soru haline getirir isek; temsilci konuşmuştur, Komis
yon Sözcüsü konuşmuştur... 

A. ASIM İĞNECİLER — Hangi madde oylana
cak?.. Bu önemlidir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylayacağız. Sağlık 
Komisyonunun raporunu görüşüyoruz efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Söz almak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Son söz olarak size veriyorum efen
dim, buyurun, 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Komisyon üyesi 
olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaz, lütfen otu
run efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar; 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul etti
ği metnin 1 nci maddesinin oylanacağı anlaşılıyor. Bu 
saate kadar yapılan açıklamalar ve konuşmalar cid
den faydalı olmuştur; çok istifade ettik. Ancak metin
de bazen Türkçeye uymayan ibareler var. Bunların 
konuştuğumuz Türkçeye uyması iktiza eder. Onları 
arz etmek istiyorum. 

Efendim, şimdi burada «Kaza veya doğal afetler 
sonucu vücudun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle ya
şamı sona ermiş olan bir kişinin yanında, yukarıda sa
yılan ikşileri yoksa...» Böyle bir tabir Türkçede yok
tur. «Kimseleri.» Ama Adalet Komisyonu raporun
da düzeltilmiş şekli vardır, Sağlık Bakanlığı Komis
yonunda düzeltilmemiştir. Onun için oylanırken bu 
hususun gözönünde bulundurulması gerekir. 

İkincisi de, Sayın Çakmaklı arkadaşımız ifade et
mişlerdi, «vesayet» kelimesi yine olduğu gibi geçmiş
tir, onun da «vasiyet» olarak düzeltilmesi gerekirdi. 
Sanıyorum Komisyonumuz orada uyduğunu memnu
niyetle müşahade ettim. 
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Benim maruzatım budur, teşekkür ederim. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Komisyon, 2 nci fıkranın 3 ncü satırında, 

«Bir kişinin» yine aynı şekilde «... sayılan kişileri yok
sa...» yine bir kişi tabiri, sözcüğü ve onu takiben, zan
nediyorum 6 veya 7 nci satır olacak, yine orada bir 
«kişileri» sözcüğü var, bunların hepsini «kimseleri» 
olarak mı düzelteceğiz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI SİYAMİ ERSEK — Evet efendim, bu bir 
zühuldür, özür dileriz. 

BAŞKAN — Bu redaksiyon ile bilahara oylaya
cağım çünkü. 

Şu halde 3 ncü satırdaki «kişileri...» kalıyor mu 
efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hayır 
efendim, «kişileri» çıkıyor, «kimseleri» oluyor. «Ve
sayet» de «vasiyet» oluyor, diğerleri aynı. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Yılmaz, komisyon adına mı söz almak isti

yorsunuz? 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Evet efendim, 

komisyon üyesi olarak bazı hislerimi dile getirmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkanım, 
sevgili kardeşlerim, Danışma Meclisi üyesi arkadaşla
rım; 

ıBiraz hisli konuşacağım, peşinen özür dilerim. 
Belki asker harpte insan öldürür; ama biz harpte 

de insan öldürmüyoruz. Çünkü bugün tuğgeneral se
viyesini alan tabip bir ağabeyimiz 67 Harbinde Kıb
rıs'ta çocuklarımız katlolurken, kendisi düşmanın ya
ralı askerlerini tedavi ediyorlardı. 

Biz hekim olarak Van'da, Muradiye depreminde 
Devleti Başbakanından, Devleti İmar İskân Bakanın
dan, Devleti Sağlık Bakanından, ki o zaman Sağlık 
Bakanı doktor değildi, ondan evvel gittik, görev yap
tık. VartoMa da yaptık, şahsen ben yaptım, herkesten 
evvel gittim ve Anadoluda kimsenin gitmediği yerde 
de, memleketim olmayan yerde de 4 sene görev yap
tım. 

Anası ölen, hanımı ölen; yanında en yakını diye 
kastettiğimiz kimse ölüyor, bu hastaya kanını ver; an
nen ölüyor kanını ver dediğimde vermeyip, «Ben kor
karım diyenine biz sağlıkçı olarak, tüm çalıştığımız vi
layet içerisindeki müstahdeminden doktoruna kadar 
kan verdik, insanı yaşattık. 
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Bugün de burada insanı yaşatmak için, mümkün 
olsaydı şurada, 23 Ekimde içtiğim yeminden evvel 
Hipokrat'ın yeminini içerdim ve ondan sonra da o ye
mini içerdim. Çünkü ikinci esas, burada Meclise gel
diğimizde içtiğimliz yemini içenlerin çoğu şaşırdı, belki 
de şaşıranımız olabilir; ama biz hekim olarak Hipok
rat'ın andından şaşmayacağız. İnsanı yaşatacağız. Biz
de ölüme mahkum olmuş, bir organ bekleyen, huku
ki lisanda adına ötanazi denen, ölüme terkedilmiş bir 
insanın kurtulması için ölen bir insandan muayyen 
bir zaman sonra çürüyecek, tefessüh edecek, toprak
tan halk olup toprak olacak bir insanı yaşatmak için 
bu kanun teklifini enine boyuna, bu şekle getirdik. 
Belki hukuki, belki cümle hatası vardır; koskocaman, 
büyük bir heyeti umumiye burada, düzeltmek sizin 
elinizde.. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde konuşmalar bitmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 1 nci maddeye geç
meden evvel. 

Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin başlığına, 

«2238 sayılı» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kâzım Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün önergesi madde 
başlığıyla ilgilidir. Önerge üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Madde başlığı «2238 sayılı» ibaresinin ilavesi su
retiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

1 nci maddeyle alakalı bir önerge var, okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
2238 sayılı Kanunun 14 ncü maddenin son fıkrası 

aşağıdaki şekilde olmalıdır. 
«Herhangi bir sebeple yaşamı sona ermiş olan bir 

kimsenin yanında yukarıda sayılan yakınları yoksa, 
sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin tamam
landığı ve alınacak organlara bağlı olmadığı 11 nci 
maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla bel
gelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağ
lı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunlu
luk bulunan durumlarda, vasiyet ve rıza aranmaksızın 
organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde adli otop
si, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve he-
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kimler kurulunun raporu, adli muayene ve otopsi tu
tanağına geçirilir ve evrakına eklenir.* 

Metnin bu haliyle oylanmasını saygılarımla dile
rim. 

A, Güngör Çakmakçı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet Temsilcisi katılıyor mu efendim 
önergeye? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
DANIŞMA VE İNCELEME KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM GÜROL — Sayın Başkan, Bakanlığın ilk 
düşüncesi de, organ alınacak olayları kapsam itiba
riyle geniş olmasını istiyordu; fakat Adalet Bakanlığı 
görüşü bu doğrultuda olmadığı için, yani kısıtlandığı 
için huzurunuza getirdiğimiz şekliyle gelmişti. Tak
dir Yüksek Meclisin. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANİ SİYAMI ERSEK — Katılmıyoruz efen
dim. 

ıBAŞKAN — Komisyonumuz önergeye katılmıyor, 
bu itibarla önergenin Komisyonca dikkate alınıp, alın
maması keyfiyetini oylamak gerekiyor. Dikkate alın
masını kabul edenler?.. Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

1 nci maddeyi biraz evtvel ifade edilen tashihlerle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

ıBAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum, 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür, 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir* 

Bahis konusu Kanun, Danışma Meclisince 1982 
yılının ilk Kanunu istikametinde kabul edilmek üze
re tümünü oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
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2. — 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Cezaların İnfazı Hakkında 647 sayılı Ka
nunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/14, 1/59) 
(S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1981) (1) 

BAŞKAN — İkinci Kanun tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz. 

647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Cezaların İnfazı Hakkında 647 sayılı Kanu
nun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 
Son Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. 

Adalet Komisyonu?.. Buradalar. 
Hükümet Temsilcisi?,. Buradalar. 
Tasarı daha evvel değerli üyelerin ıttılaına sunul

muş bulunmaktadır. Bu görüş içinde, Adalet Komis
yonu raporunun okunup, okunmaması keyfiyetini oy
larınıza sunmak durumundayım. 

Adalet Komisyonu raporunun okunmasını kabul 
edenler.,.. Etmeyenler... Adalet Komisyonu raporunun 
okunması kabul edilmiştir. 

Buyurun, okuyun efendim. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet temsilcisi yetki belgesini 

okutuyorum^ 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun ta
sarısı ile Cezaların İnfazı Hakkında 647 sayılı Kanu
nun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun tasarı
sının Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi 
sırasında, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 29 ve 60 nci 
maddelerine göre, Bakanlığım Müsteşar Yardımcısı 
Kemal Tekerek ile, Kanunlar - Planlama, Araştır
ma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu'nun yet
kilendirilmiş olduğunu saygıyla arz ederim. 

Cevdet Menteş 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üyemiz?.. Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 

(1) 44 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek 
lidir. 
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FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Yasanın 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki tasarıyı 
incelediğimizde, tabii her zamanki şikâyetlerimiz gibi, 
maddenin tüm metni, müessesenin tamamı Heyeti
mizin önüne gelmediği için hangi yönünün ne kadar 
değiştirildiğini bilmemiz, burada konuya da yabancı 
olan arkadaşların bilhassa, bilmesi mümkün değil. 

Önce müessesenin ihtiyacı cevap vermesi lâzım. 
Şu şekilde: Cezaların İnfazına Dair Kanunda hü
kümlülere izin verilmiştir. Özel izin, mazeret izni ve 
iş arama izni veriliyor. Bu, ben Türkiye gerçeklerin
den ilham alınarak bu yasaların çıkarıldığı kanısında 
değilim. Bazı kişiler, efendim Türkiye'nin yasaları
na, Türkiye'deki bazı müesseselere yenilik getirmek 
amacıyla Batı'dan bazı tercümelerle Batı'daki bazı 
uygulamaları bize uygulamak istemelerinden doğ
maktadır ve çelişkiler de aslında buradan kaynak
lanmaktadır: Çünkü bize uymayan, bünyemize uy
mayan bir yasayı getirip uygulamaya kalktınız mı, 
imkânlarımızla gerçeklerimizle tamamen çatışmakta
dır. Örneğin, şu iş arama izni. Yasa diyor ki, şartla 
salıverilmesine 15 gün kalan hükümlüye «İş arama 
izni verilir.» Çok rica ederim, şimdi söyleyin. Dışa
rıda gezen kişiler iş bulamazken, hatta trafik kaza
sından, taksirli suçtan sabıkası olanı fabrikalar işe 
almaz iken, bunları dahi bahane eder iken, şartla 
salıverilmesine 15 gün kalan hükümlüye, «Cezaevin
den çık git iş yeriyle temas et bak, seni alacaklar 
mı?..» Ondan sonra döndürüp getireceğiz. Ondan 
sonra bu adam gidip gelmiyor. Ondan sonra tamim
lerle «Efendim, bu gardiyan nezaretinde gitsin» 
dediler. Halbuki maddede böyle bir şey yok. Gel
meyen adamlara, «Gardiyan nezaretinde gitsin» de
diler. Sonra, yine maddede olmadığı için bir ara, 
15 gün kalan adamı - ben de yaptım - baştan 15 
gün kalan adamı çıkarıyorduk, «Git» 15 gün sonra, 
tabii ne iş bulacak?.. Kanunda olduğu için, işin ger
çek amacına uygun hareket ettiğimizden değil. Mad
dedeki bir şekli yerine getirdiğimiz için. Gidiyor, 
15 gün sonra geliyor; girdi - çıktı yapıyoruz, 15 gün 
izin. Tabii ki Bakanlık,.,. Bu, böyle uygulama ol
maz. Tekrar bir tamimle bu düzeltildi. «Efendimi, 
günün muayyen saatlerinde belediye hudutlarına in
hisar ettirilsin bu» dediler. Çıktı gitti, bu sefer de 
dışarıda içki içti mahkûmlar. «Efendim, başına da 
gardiyan koyun» dediler. 

Şimdi, uygulamada hiç bir sonuç alınmayan, bir 
tane Sayın Adalet Bakanlığı bana bir hükümlü gös

terebilir mi ki, cezaevinden iş arama izni alıp çık
mış da bir iş yeriyle görüşmüş, işi sağlamış, dönmüş 
gelmiş cezaevine. Kesinlikle bu yoktur., E„ olma
yan şeyi niye uyguluyoruz?,,. Batı'da varmış. Batı 
Türkiye'den işçi arıyor, Batı nerelerden işçi topluyor. 
Batı'da var tabii. Olabilir; ama bizde olmaz. Olma
yan şeyin yasa metinlerinde de bulunmaması gerekir. 
Bu bir. 

İkincisi; bu özel izin, açık, yarı açık cezaevlerinde 
kullanılan izin. Bu Yasanın bu şekle getirilmesinin 
sebebi, çok açık söyleyelim, İmralı Cezaevindeki bir 
hükümlünün yurt dışına kadar kaçması nedeniyle oldu 
tabii. E,, bu adam kaç defa çıktı, geldi; Gemlik'te 
rakı içti\ Orada izin verilmişti. Efendim, gemilerde 
şöyle, «Orada balıkçı gemilerinde görev yapar» de
diler. Geldi, orada içki içti- Ondan sonra gitti; 
kapalı cezaevine niye iade edilmedi?..;. Niçin kaçtı 
bu adam?.,. Şimdi, bazı olaylara göre, bazı metin
ler düzenleyip getirirsek buraya, yine de o zamanki 
gerçekçi olmadığımız gibi, gerçeklerden uzak kalı
şımızı yine de sürdürürüz. Onun için, bu özel izinler 
de geçerli değildir. 

Bir de bu mazeret izni var. Anasının, babasının, 
eşinin, çocuğunun ağır ve ciddi hastalığı nedeniyle 
efendim, bir izin söz konusu. Bunu Cumhuriyet 
savcısı veriyor. Ötekileri de Cumhuriyet savcısı veri
yor; bundan evvelki yasaya göre, bu değişiklikten 
önce. 

Şimdi, bu gerçek de oluyordu; raporlar genellikle 
hatıra binaen oluyordu. Hepimiz Türk toplumundan 
geliyoruz. Doktor hiç gidip muayene dahi etmeden 
efendim, ı«Ağır ve ciddidir» tabirini koyuyor. Hepi
miz bu gelen rapora göre izni veriyorduk ve bu 
izin çok verildi tabii maddede olunca vermeyince, 
hükümlü de bunu talep ediyor. Bakanlık baktı ki, 
bu işin önü alınamıyor, bu sefer şöyle bir tamim 
yayınladılar: «Efendim, bu mazeret iznini ağır ve 
ciddi hastalık halinin, doktorun sırf ağır ve ciddidir 
tabiri olaraık anlamayın da, bunu agoni halinde can 
çekişen hastanın son arzularını yakınlarına söyleyecek 
kimsesi yok ise, o zaman cezaevindeki bir mahkûmu 
çıkaracaksınız, göndereceksiniz ki, can çekişen adam 
son vasiyetini yapsın», Yani, çok rica ederim, bunun 
gerçekçilikle ilgisi var mı?.. Yani, Türkiye'de bir 
adam can çekiyor yatağında, bu son sözlerini söyleye
ceği bir yakını yok; biz cezaevinden adamı çıkaraca
ğız. «Git de şunu bir dinle»' diyeceğiz; o gidecek bu
nu dinleyecek; ondan sonra getirip cezaevine koyaca
ğız. Tabii ki, onda da uygulamak imkânı olmadı. 
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ıBu nedenle, bu izin meselesi, aslında hâkim ve
rilen cezasının 1/3'i «İyi halli geçiriyor cezaevinde» 
diye şartla salıverilmeye gidiyor. Bundaki mantık 
da nedir, onu da bilmiyorum ben; onu da anlaya
madım: Çünkü bir adamın cezaevinde uslu durması, 
doğru durması, yasalara, cezaevi tüzüğüne uygun 
hareket etmesi en tabii şeydir. Normal olan şey na
sıl mükâfatlandırılıyor?.. Şimdi, olağanüstü bir yar
dım, bir iyi hallilik durumunun ancak mükâfatlan-
dırıtaası lazım, örneğin, cezaevinde bir yangın çık
mış, büyük fedekârlıklarla yangını söndürmeye çalış
mıştır; isyan çıkmıştır, bunu önlemeye çalışmıştır. 
Efendim, cezaevinde büyük yararlıkları görülen kişi
ler tabii bazı şeylerden yararlanması lazım. Normal 
duruyor; 1/3'i zaten bu şartla tahliyeye gidiyor. Bu
gün «Müebbet hapis» dediğiniz adam 19 sene 2 ay 
18 gün, çıkarıyoruz dışarı. Çünkü 36 sene hesap 
ediliyor; 24 senesi şartla tahliyeye gidiyor; ondan son
ra - o son çıkan, 2148 sayılı olacak sanıyorum - bir 
Kanun var, onla da her aydan 6 gün düştünüz mü, 
19 sene 9 ay 12 gün sonra şahsı salıveriyoruz. 

Şimdi, yine bu maddede var, tümü üzerinde ko
nuştuğum için söylüyorum; 2148 sayılı Kanunda, bu 
altı aydan fazla hükümlü olanların her aydan altı 
gün indirimi bakın nasıl adaletsizliğe sebep oluyor. 
Hele o Kanunun uygulanmasında, öyle anlaşılmaz 
bir kanun; kanun metnini yazarken uygulamak zo
runda bulunanlara büyük kolaylık sağlamak lazım. 
Onun için çok anlaşılır biçimde yazmak lazım. 
!Ben 17 sendik meslek hayatımda şunu gördüm. Bu 
altı gün indirime dair olan Kanun bir sayfa olarak, 
şu kâğıdın yarısı kadar, şu kadar bir metin olarak 
geldi bize, taşraya Bakanlıkça gönderildi. Bunun 
arkasında dört sayfa açıklama geldi. Bir sayfa me
tin, dört syfa açıklama.,. Ben 17 senelik olarak an-
yamadım. 30 senelik hâkime sorduk, o da anlamadı. 
ti savcısına gittik, o da anlamadı. Üç. gün sonra 
Yargıtay'dan içtihat çıktı, bunun uygulama şekli 
budur diye.. 

Şimdi, bu Kanun bakın nasıl bir kanun. Altı ay
dan ziyade hapse mahkûm olana otomatikman, şartla 
tahliyeden sonraki kalan süre için, her aydan dört 
gün indiriliyor, örneğin; altı aya bir kişi mahkûm. 
Üçte ikisi; dört ay. Dört ay sonra şahıs tahliye edi
liyor; 120 gün yatacak demektir bu. Şimdi, adam 
altı ay bir gün mahkûm adam. Bir gün olmaz, on 
gün olabilir. Altı ay bir güne mahkûm olan adam, 
üçte ikisi, dört ay eder. Dört aydan, her aydan da 
altı gün düşün, 24 gün de öyle düşecek. Yani altı 
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ay bir güne mahkum olan 96 gün, 97 günde çıkacak, 
altı aya mahkûm olan 120 gün yatacak. Altı ay ceza 
yiyen adam 120 gün yatacak, altı ay bir gün ceza 
yiyen adam 96 gün yatacak. Sanık hâkime bağıra
cak, «Aman bana altı aydan fazla ceza ver, ne olur
sun.» diyecek. Böyle mantıksız ıiş olur mu? 

Yani size gerçek olarak söylüyorum, bunlar tat
bikatta karşılaşılan müşküllerdir. Yani böyle kanun 
olmaz. Tabii Bakanlığımız son derece iyi niyetli, 
bunda bazı düzenlemeler yapmak için getirmiş. 
Düzenleme ile olmaz. Yani işe ciddiyet vereceksek, 
diyorum. Bu, bizden sonra olmaz. Biz bırakıp git
tikten sonra bu işler olmaz. îşte altı gün, o kör olası 
oy hesabı ile geldi altı gün. Bu kanunlar öyle geldi. 
Hesabı da dediğim gibi oluyor tabii. Adam altı ay 
ceza yerse 120 gün yatacak cezaevinde, altı ay bir gün 
yerse 96 gün yatacak. Böyle şey olur mu? 

Onun için, hani bir zaman, Zeki Müren asker 
iken, «Lütfen, hazır olur musun?» diye askerliğin de 
gayri ciddi tarafını söylemişlerdi, bizim infaz sistemi 
bu hale geldi. Böyle infaz sistemi olmaz. înfaz 
sistemine biraz ciddiyet getirmek lazım, 

Sonra, ikinci bir şey, bu izin müessesesinin külli
yen kaldırılması lazım. Kenarından, köşesinden kır-
pa kırpa şimdi bir de ne oldu? Tatbikattaki aksak
lıklar görülünce iş Bakanlığa verildi. 

Şimdi, maalesef sayın Adalet Komisyonumuz, 
(Burada bu yetkiler Cumhuriyet savcısında idi) «Cum
huriyet savcısından bu alınsın» diyorlar. Cumhuri
yet savcısı kâtip midir sayın Adalet Komisyonu? 
Yani, Cumhuriyet savcısından bu yetkiyi niye alıyor
sunuz? Ben bunun küllüne karşıyım da, madem 
veriyorsunuz Cumhuriyet savcısına; mahkûmun aile
sini görme zaruretini en iyi değerlendirebilecek du
rumda olan Cumhuriyet savcısına siz neleri teslim 
etmişsiniz de, şu evine kadar gidip mahkûmun yakını 
ile görüşmesini sağlama yetkisini elinden alıyorsunuz? 
Bunu bir müessesenin baltalanması olarak düşünü
yorum, Cumhuriyet savcılığı müessesesinin zedelen
mesi olarak düşünüyorum. Bakanlığın bu kadar 
yüklü işi arasında hangi işin zaruri olup olmadığını, 
görüşmesinin mümkün olup olmadığını, bir mahkûma 
izin verilirken acaba daha önce işlediği bir suçtan 
dolayı dışarı çıkması nedeniyle karşı taraf tarafından 
aleyhinde yeni bir suç işlenip işlenmeyeceğinin değer-
dendirilmesini en iyi kim yapar? 

Madem ki, bu zaruret halidir, hele demin dediğim 
o hastalık, mazeret izni o kadar acil bir hal ki, bize 
bunun yüz tane sahtesi gelirse bir tane de doğru ba-
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zen isabet ediyordu. Ona hemen izin verip; yani 
meseleyi haber alır almaz bir yarım saat, bir saat 
içinde amaca uygun işi yapmak istiyorsak şayet, he
men göndermek lâzım., Bu hükümlüyü ailesinin, ba
basının, annesinin yanına mutlaka göndermek lazım. 
Düşünün; bu Bakanlıktan sorulacak. Kaç günde ge
lecek cevap? îş işten geçtikten sonra izin gelmiş, ne 
kıymeti var? Meseleyi uygulamayacaksak açık açık 
kaldıralım. Yani, hem uygulamamak istiyoruz, bun
ların yanlış olduğunu, bu kanun getirilirken aslında 
zımmen kabul ediliyor demektir; ama hem böyle 
getiriliyor, hem de ondan sonra bu müesseseler kal
sın deniyor ve de Cumhuriyet savcılarının bu kadar 
işi dahi beceremeyeceği bir yerde vurgulanıyor, Ben 
buna karşıyım. 

Cumhuriyet savdığı müessesesi bu Yasa ile zede
lenmektedir. Yetki Cumhuriyet savcılarına verilme
lidir, hatta yetki genişletilmelidir. Yetkiyi verirken 
sorumluluğu da vermek lazımdır. Hem sorumluluğu 
yüklensin, hem yetkiyi verin. Sonunda yaptığı işin 
neticesi olumsuz sonuç verirse onun da mesuliyetini, 
onun da hesabını yine oranın Cumhuriyet savcısından 
sorun: E, yavaş yavaş şimdi bunu alırız, biraz sonra 
başka bir şeyi de alınız, ondan sonra, sanığı hâkim 
önüne tevkife göndersin mi, göndermesin mi? Onun 
hakkında da Adalet Bakanlığından bir müsaade al
sın; «Acaba göndereyim mi, böyle bir şey diyor ne 
dersiniz?» Desin.,.. Bu gidişin sonu ona gider. Onun 
için işi başından muhkem tutmak lâzım. Gerçekçi 
olmak lâzım, başka bir şey yok. 

Yasaya, bu söylediğim noktalar açısından bakar
sanız ben memnun olurum, meslek 'kazanır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel.! 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen başka 

üyemiz?..,. Yok. 
Hükümet Temsilcisi, bu görüşme üzerinde bir 

açıklama yapmak ister miydiniz? 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan; 
haklı tenkitleri her zaman olduğu gibi büyük bir 
memnuniyetle dinledik. Öyle zannediyorum ki, biz 
bu tasarı ile bazı haksızlıkları gideriyoruz, Madde
lere geçildiğinde ve zamanı geldiğinde daha ayrıntılı 
bilgi vereceğiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim.; 
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Sayın Muratoğlu, serdedilen mütalaa ile sınırlı 
kalınmasını rica edeyim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Hay hay efendim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Değerli arkadaşımız Fikri Demrimsel, yaptığı 
uzun konuşmada, hem tenakuza düştüler ve hem de 
burada görüşülemeyecek bir hususu görüşmek ve 
hatta kanunlaştırmak istediler. Şöyle ki: 

Bir taraftan bu izinlerin yersiz, icapsız olduğunu 
bir manada haklı olarak izah ettikleri halde, arka
dan da yine «Savcı bu izinleri vermeye devam etsin» 
diyorlar, «Yetkisi alınmasın» diyorlar. Bu başlı 
başına bir tenakuzdur. 

Sonra, bu izinlerin, mazeret izninin, iş arama iz
ninin, özel iznin lüzumsuz olduğunu söylediler. Lü
zumlu olup olmadığı üzerinde fazla konuşmak iste
miyorum. Bir manada yine katılırım kendilerine; an
cak bu bir kanun mevzuudur., O maddenin kaldırıl
ması için bir teklif getirmek lazımdır. Elimizde böy
le bir teklif olmadığına göre ve Adalet Komisyonu, 
kendisine gelen metin ile bağli olduğuna göre ne 
lüzumu var bu izinlerin yersiz olduğunun veya kal
dırılması gerektiğinin burada dile getirilmesinde? Hiç 
manası yok. 

Şimdi, bir de savcılardan bu yetkinin alınmasının, 
onları kâtip mesabesine indireceğini söylediler ki, bu 
da tamamiyle hissi ve tamamıyle yanlış bir mülâha
zadır. Şöyle ki; huzurunuzda konuşan arkadaşınız 
yıllarca vilâyet savcılığı yapmıştır ve bu badirenin 
içinden çok zaman geçmiş, ağırlığını ariz âmik his
setmiştir. 

Şimdi, Anayasamızda bir eşitlik ilkesi vardır 
12 nci maddede makes bulan. Buna göre, davranış
ların, hareketlerin eşitlik, prensipleri içerisinde cari 
ve mer'i olması icap eder. Şimdi, bir mazeret iznini 
herhangi bir yerdeki hükümlünün yakınına ait bir ta
bip raporu ile bir savcı veriyor. Diğer savcı, bu 
raporun, bir özel hekimden alınmış olan raporun tat
minkâr olmayacağı kanaatine varıyor, vermiyor. Her 
iki savcı da haklıdır; çünkü bir tanesi raporu ihtica-
ca salih görmüyor, bu rapor beni tatmin etmez diyor, 
izni vermiyor; mazeret iznini. Öteki savcı, bir tabip 
tarafından verilmiştir, kâfidir, kanaatbahştır, ben 
izin veriyorum diyor. Görüyorsunuz ki, uygulamada 
fevkalâde büyük haksızlık ve eşitsizliğe yol açıyor; bu 
halin savcılarda oluşu. 

Getirilmek istenen maddede ise, «Savcının teklifi 
üzerine Adalet Bakanlığının tasvibi»/ denmektedir ki, 
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gayet doğrudur ve böylece uygulamada bir eşitsizlik, 
birlik ve beraberlik sağlanmış olacaktır. 

Bu itibarla Sayın Devrimsel'in mülahazalarını biz 
varit görmüyoruz. Bu hususu kısaca açıklamakla 
şimdilik yetiniyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Söz almak isteyen başka üyemiz?.,.. Yok. 
(Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler..,. Kabul etmeyenler..,. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine. Ek Birinci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin Son Fıkra

sının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE İL — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

i«Cumhuriyet Savcısının teklifi ve Adalet Bakan
lığının tasdiki ile mahfuzen veya serbest olarak tü
zükte gösterilen esaslar dahilinde izin verilebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Buyurunuz Sayın Daçe. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

Arzıma geçmeden önce maddeyi ve bentlerini sun
mak istiyorum : 

647 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) bendi, 
hükümlülük süresinin 1/5'ini iyi halle geçirenlere; 
anasının, babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğu
nun ölümü veya bunlardan birinin ciddi veya ağır 
hastalıklar! halinde yahut zarara maruz kaldıkları 
büyük yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetlerin 
vukunda yol hariç bir günden on güne kadar izin 
verilmesine mütedairdir, 

(b) Bendi ise; özel izin mahiyetindedir, bendi 
okumuyorum. 

(c) Bendi ise «İnfaz kurumlarında hükümlülük 
süresinin en az 6 ayını geçirmiş olma şartıyla salıve
rilmelerine 15 gün kalmış olan hükümlülere normal 
hayata avdetlerini sağlayacak ve iş temin edebilecek 
imkânların verilmesi için çalışma saatleri içinde ve 
her seferinde yol dahil 8 saate kadar izin verilebilir.» 
der. 

İkinci fıkra, bu izinlerin Cumhuriyet Savcısının 
tasvibiyle mahfuzen veya serbest olarak Tüzükte 
gösterilen esaslar dahilinde verilmesi hükmünü getir
miştir. 
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Bakanlığın hazırlamış olduğu ve Adalet Komis
yonunda bendenizin muhalefetiyle kabul edilmiş olan 
metin Cumhuriyet savcısının izin yetkisini kaldır
makta ve doğrudan doğruya bunu Bakanlığın tasvi
bine bağlamış bulunmaktadır. 

Mazeret izinleri; bir hükümlünün anasının, baba
sının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü veya 
bunlardan birinin yakın hastalığının vesaire gibi ta
bii afet hallerini de derpiş etmek suretiyle bünyesine 
almıştır., 

Benim burada Sayın Bakanlık sözcüsünden öğ
renmek istediğim bir husus vardır. Sayın Devrimsel 
bu konuyu gayet güzel belirttiler. Ülkenin herhan
gi bir yerindeki cezaevi hükümlüsünün bir yakını öl
düğü veya yakını ağır bir hastalık, ölüm halinde 
bulunup da hükümlüyü görmek istediği takdirde bu 
izni Adalet Bakanlığının tasvibine sunduğumuzda 
acaba bu izin ne zaman gelecektir, bu nasıl hallo
lacaktır? Bir müesese ya vardır ya yoktur. Eğer, 
maksadımız insancıl birtakım düşüncelerle bu imkâ
nın sağlanması ise bunu uygulanacak düzeyde tut
mak mecburiyetindeyiz. Yok, uygulanmasını iste
miyorsak net olarak maddenin kaldırılması lâzımdır. 

Bunun, Adalet Komisyonunda kabul edilen met
nin maddeye, maksada hizmet eden bir yönü yoktur 
ve maddeyi fiilen ilga etmektir; ama tekrar arz edi
yorum. Maksat bunu uygulatmamak ise bunun net 
olarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Özel izinlerin Bakanlık tasvibine sunulmasının ya
rarına ben de inanmaktayım. Uygulamadaki eşit
liği sağlayacaktır. Ancak, mazeret izinleriyle özel 
izinler arasında büyük farklar vardır. Mazeret izin
leri acelelik ifade eden izinlerdir. Mahalli Cumhu
riyet savcısı bir ölümü tespit edecektir veya ağır bir 
hastalığı tespit edecektir, bunu dokümanTarıyla bir
likte Bakanlığa sunmak mecburiyetindedir. Dokü-
manlarıyla birlikte sunmadığı takdirde Bakanlık neye 
istinaden izin verecektir? Dokümanlarıyla sunması 
ise büyük zaman alacaktır. Bir telgrafla olabilir diye 
düşünülebilir. Telgrafın gidiş - gelişi düşünülürse 
kendisinin ziyaretine gidilecek olan hasta çoktan öl
müş olacaktır ve maddedeki maksat hasıl olmaya
caktır. 

Maddenin (c) bendi iş arama izinlerini kapsa
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
(c) Bendi uygulamada daima suiistimal edilmiştir. 

Suiistimalin yanısıra maksada hiç bir şekilde hizmet 
etmemiştir. Sayın Devrimsel bu konuyu da gayet 
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güzel belirttiler. Maksada hizmet etmeyen, suistimal 
eden ve ceza müessiriyetini alabildiğine ortadan kal
dıran bu bendin maddeden çıkarılması en uygun yol 
olacaktır ve bunda Bakanlığımızın da net bir tavır 
alması gerekirdi diye düşünmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
(c) Bendinin maddeden çıkarılması için Sayın 

Başkanlığa bir teklif sunmaktayım. Konuyu bu öl
çüler içinde takdirlerinize arz ediyorum, 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkanım; 
.Bu tasarının müzakeresinde de imzasında da bu

lunamadım. ıBu konuda söz almak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Yani komisyon adına değil?., 
ŞERAFETTİN YARKIN — Değil efendim, şah

sım adına., 
BAŞKAN — Şahsınız adına söz almak istiyorsu

nuz. Buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
14 ncü maddenin 2 nci fıkrasının değişikliği üze

rinde bendeniz de durmak istiyorum. Gerçekten Sa
yın Daçe'nin buyurdukları gibi, Cumhuriyet savcı
sına verilen izin hakkının Adalet Bakanlığının tasvi
bine sunulmak suretiyle kesin hale getirilmesi hem 
gereksiz, hem de sakıncalıdır v 

Evvelâ gereksizdir, çünkü bu izni takdir edecek 
makam Cumhuriyet Savcısıdır. Zaten maddede, 
«Verebilir» diyor, «Verilir» diye de bir hüküm ta
şımıyor. Şu halde Cumhuriyet savcısının bu takdi
rine aynen iştirak ediyorum. Bu takdirin bir başka 
merciin tasvibine hiç bir şekilde ihtiyacı olmadığına 
inanıyorum., 

Kaldı ki, yine Sayın Daçe'nin belirttiği gibi, ma
zeret izinlerinde bunun işlemesi mümkün de değildir. 
O zaman bu izin işlemeyecek gibi bir sonuç taşır. 
Yanıi mazeret izninin maddesini burada okudular, 
Tekrar etmeye lüzum yok. Ancak, belli ki, yakın
larının ölümü, ağır hastalık gibi hallerde, yangın, su 
baskını, deprem gibi tabii afetlerde zarara uğraması 
halinde izin istenmiştir. Bu iznin verilmesini Cumhu
riyet savcısı takdir etmiştir, «Evet», demiştir. Artık 
bundan sonra bunun Adalet Bakanlığına gönderil
mesi izni tamamen geçersiz hale getirir ve hiç bir an
lamı kalmaz. 

Her üç izinde, eğer muhafaza edilecekse benim 
kanıma göre, Adalet Bakanlığının ayrıca tasdikine 
gerek yoktur, Cumhuriyet savcısı bunu takdir ede

cek bir makamdır. Maddenin ben aynen kalmasına 
taraftarım, değişikliğe karşıyım. 

Saygılar sunarım., 
BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Yarkın, 
Komisyon?.. Buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOGLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Durum 'kafti miktarda tavazzuh etaıiş oluıyor. Ge-
re-k Sami Daçe arkadaşıimıız, gerek Sayım Yarkın, 
gerdkse Sayın Devrimsel bu iznlitn eskilden! olduğu 
gibi savcı tarafımdan vediUmlesii üzerimde İsrar ediyor -
1ar ve sdbep oflamak da bunun Bakanlıktan sıorulmia-
sımım zaımama vâlbesitfe olduğunu söylüyorlar ve 'bu 
durumda ziaiman geçeceği için mfetice elide edilemeye
ceğini dienmıeıyan edÜıyorlar. Bunum dışımda başkaca ke
şlin blir mucip sdbep geitiremıelmliışlierıdlir. 

Simidi, bendemiz M nîotkjtJa üzdrimdie İsrarla dur-
malk işitiyorum. Bir tanesi, savcılarda kaldığı ta'kd'ir-
de ve daha evvel arz ettiğim gibi tatbikatta gördük 
bunu, içinden geçtik, her savcının telâkki tarzı deği
şlik ölüyor, bunu hiç kfaılse inkâr edemez. Bir ra
por gelir, arz ettiğim gibi Varto Kazaisımıdam Sanık 
faraza Balıkesir'de yatmaktadır. Savcı bu raporu tat
minkâr görlmleydbliliir; tattrtalmen sulbjektiffir burada
ki ölçülier. 

Öte taraftan Ağrı illinde yatmakta olan sanığın 
Adapazarı'ndaki yakınına ait bir rapor gider. Ağrı 
Savcısı da bunu yeterli görür. Her iki savcıyı da 
mualhaze ödemeksiniz bumdan dolayı; ama sanık şa
yet kaçarsa, meselâ bu izinler, özel izünller beşte bi
rini çekrnliş oliaım iyi hali hükümlüye verilir. Diye
lim ki, sanık 20 seneye katilikten mahkûmdur, bu
nun dört senesini iyi halle getirmiştir ve maksadı da 
kaçmaktır, plan buldur. Taimıaımen iyi haili bir gö
rünüm içerisindiedlir ve savcıdan mazeret iznini ister. 
Savcı, bu izni verdiği takdimde sanık pekâlâ planını 
ımddklü tatbike koyabilir ve kaçabilir. Ö zaman Ba
kanlık savcıyı mualhaze dtrndklted'ir. Savcı hakkında 
tahkikat açılır, ona, niiçim gereikli dikkat ve ilhtimatoı 
gösltenmddin denir. Haîlbuki savanım yapabileceği hiç-
'bir şey yoktur, beşte birimli iyi halli© geçirmiştir hü-
IküknlÜ,, ona bu izniin verilmesi kanunlara da uygun
dur ve hatta Vicdanlara da uygundur. Bu blir. Yani 
savcının üzerimdeki yükü tdbanüz ettirmeye çalışıyo-
rulmı. 

İkindisi, uygulamada ddvamlı bir farklılık var
dır. Bu da eşiitffik ilkesine taımamnem aykırıdır. Tasav
vur buyurumuz ki, 67 tane vilâyet var Türkiye'de 

I ve ıbîr hayli de kaza var, hepsi birlikte 700'ü bulur 
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geçer, bunlarım her birinin bir savcısı var. Demede 'ki, 
Türkiye'de' 7001ün civarımda ayrı tatbikat yapılıyor 
demektir. Her savcı 'kemdi anlayışına göre hareket 
ödeibitecddtür.; Bu ise son derece halksız bir tasar
ruf um ifadesidir ve Anayasanın 12 nci ımaddesiine 
ı(eşiltilk ilkesine) taımlamıen aykırıdır, Halbuki 'bir koor-
dline edilme hali vardır. Bakanlığın tasvibi ile te-
kleramıii ettiği talkdirde ne savcıya mesulifydt izafe 
edeMecelosMz, ne de farklı bir değişiklikten bah-
sedebilecekısiniz. Balk'anllılk bir kıstas getirecektir ve 
ona göre de «Doğrudur, verisin» dediğli takdirde 
'izdıı verilieMltecek'tir. 

Zamanı! gelince «Vakfet geçer» diyor arkadaşları
mız.; Buglüln telgrafla bu izin bir günde' gider, bir 
günde de gelebilir ciddi tutulduğu takdirde, çok açık
tır; acele telgrafı verdikleri zaman ertesi güinü alır. 
Sonra telefonla da savcılar muamele yaparlar, bunu 
İbik savcılık yapmış arkadaşlarım. Telefonu açarsı
nız Bakanlığa bir durumu anlatırsınız, buma «Bakan
lığın tel emri» denlir; Bakanlığım falan tarihinde, fa
lan saaltiinde alınan tel emri gereğince der, bir mah
kûmu dahi bir yere sevk edersiniz elinizde bir ve
sika olmaksızın. Aynı sekide! Bakanlığım tel emri ile 
(yanli telefon emri ile) bîr hükümlüye izlin de vere-
ibiHirsdniız, bu hiç zor bir şiey değildir. Savcının te
lefonu açması ile 10 dakika içeririnde, azami, bugün 
lotomatlik telefon le BakanliıMa temasa geçilebilir, 
ıdurum Bakanlığa iletilir, muıvafalklat ettiği takdirde 
Balkanlık hükümlüye izin verilir ve böylece Türkiye' 
mim her tarafında aynı tatbikatın içine girilmiş olur. 
Ben ömemle! bunu belirtmeye çal'ışıyorum. Yoksa bir 
savcının yetkisi alınıyor diye bir husus kesinlikle 
yoktur burada. Ben nliçin aksini müdafaa edeyim 
bunun?... Bunun hem ıstırabını çekmiş bir insanım, 
«Elime gelen vesülkaliar yeterli midir, değil midir?... 
Kalbui edeyim mi, etimıeyeydm mli?...» demişimdir ve 
hem de bunun savcıya mesuliyet göttirefoifleteeğini sîze 
açıkça anlaitaışimdır. 20 seneye mahkûm bir insan 
pekâlâ bunun dört senesini iyi halle geçirir; ama 
maksadı kaçmaktır, sıavcıdan izin ister. Savcı vere-
odktlir bu izni, hükümlü kaçtığı takdirde savcı me
sul olacalktır, onun hakkımda tahkikat açılacaktır. 
Halbuki bu durumda savcıyı mesuliyetten kurtarmış 
oluyor şu metin kanunlaştığı talkdirde. Hem mesulfi-
yettem kurtarmış oluyor, hem de bütün Türkiye'de 
aynı doğrultuda işlemler yapılmasına imkân veriyor. 
Yani eşittik sağlanmış oluyor. 

IBu itibarla her üç aırkadaşıtrnızım da kanaatini biz 
Komisyon olarak doğru ve isabeti görmüyoruz. | 
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Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 
Arz ederimi; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Devrimsel, hangi konuda görüşeceksiniz?... 
FİKRl DEVRİMSEL — Açıklanan konuda efen

dim.; 
BAŞKAN — Açııklanan konuda... Bir cevabi ma

hiyet almasın., 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Cevabi dteP de daha 

açıklık getirmek için konuya. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Komiisyorı Sözcüsü sayın arikadaşımızan belirttik
leri husus; yani savcıların yetkisinin kaldırılması ke
sinlilkle söz konusu değjü düşüncesine ben şöyle yanıt 
vermek işitiyorum. 

Yetlkiler mesuliyetler ölçüsünde olur. Sorumlulu
ğu olmayan insanın yetkisi olur mu?... Bir insanın 
sorumluluğunu alıyorsunuz ve yemelisini kaldırmryo-
ruim diyorsunuz, daha yetki nerede kaldı?... 

Sayın Komisyon, biz bundan sonra meseleyi ör
neklerle çoğalttığımızda, belki biraz daha abarttığı
mızda daha iyi anlaşılacaktır. Savcılar sanıklar hak
kında tevkif talebinde bulunurken Bakanlıktan izin 
alsınlar dersek bu olur mu?... Şimdi burada savcının 
sorumluluğu var gayet talbii, keyfi adamı tövtkife sevk 
edemez, gerökçesii olması lazım. Şimdi bu yetkiyi 
kendisinden alırsanız, efendim biz bunun- sorumlulu
ğunu alıyoruz, yetkisini almıyoruz ki, diyebilir mi
siniz?... Bu izin verimle yetkisi, kelimenin içinde kul
lanış biçimli bile yetkidir; hükümlüye izin verme yet
kisi: Mesuliyet diye alıyoruz, yetkiyi bırakıyoruz di
yor Sayın Komiısyön, izin verme yetkisini alıyorsu
nuz, sorumluluğunu alıyorum diyorsunuz, hangi yet
kiyi bırakıyorsunuz bu konuda?... Bu işin devamında 
zaten cdzaeva infaz mıüessesesindeM tutarlılık orta
dan kalkıyor. Şunu anlaltimalk istedim. 

İnfaz sistemi bir bütündür, bütün olarak ele alın
ması lazım.. Zaman içindeki iktidarlar kendilerine 
göre yasaya yama yapmışlardır. Bugün bu tam bir 
yamalı bohçadır; Türk infaz sistemi, zaten milli in
faz sistemi diye bir şey yok, bu tam bir yamalı boh
ça haine gelmiştir. Bu bohçaya bir yama da şimdi 
vuruluyor. Ben, bu kadar çok yamalanmış bu boh
çaya bir yama da vurulmasın diyorum ve bu yapı
lırken infaz sistemi olumsuz olarak geçerllilliğini da
ha da yitirirken bununla... örnek verdim, iş arama 
izni...: Bana Türkiye'de Adalet Bakanlığınca cezae-
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vimden bir hükümlüye iş aranda iznli verilip de bunun
la normal hayata dönüşünü sağlayacak bir işi bu
lup cezaevine dönen bir telk hükümlü banla göstere-
bilMer mi?.,. Bu mümlküin değil 

iHir de mazeret izni, çek açık söylüyorum. Maze
ret izni anımda, adil olması gereken iş. Bu evraklarla 
olur, bölgelerle olur. Efendim, «Telgrafla olur» di
yorlar.; Bir telgrafa Adalet Başkanlığı inanacak da 
savcısının orada «İzin verdimi» sözüme nfiye inanmı
yor efendimi?... Bu izlin yetkisini savcımdan allıyorsunuz 
da, biz mesuliyetini aldık, yetkisini bıraktık di
yorsunuz. Mesuliyetini aldığın adamın hangi yetki
si kalır?... O konuda yetlkiısi de kalmaz ki... 

Farklı uygulama demiyor. Gayet talblii her yiği
din bir yoğurt yiyişi var. Yetikliyi vereceksiniz, so-
ru'mlıuluğunu da vereoefcsimiz sonuna kadar, ondam 
sanıra o kendime göre uygulayacak. Yasa dışına çı
karsa sorumluluğunu hissetsin kendisi. Bu bir Cum
huriyet savcısı, beli noktalardan geçmiş, beli şey
ler teslim etimişsfimiz, Adalet Bakanlığının mahallin
deki temsilcisidir, Devletin hukuk temsilcisidir, is
mimde «Cumhuriyet» olaln bir sıfatı temsil etmekte
dir., Cumhuriyetim, Devletin otorite gücünü ayakta 
tutan bir kişidir bu. Buma ömem vermemiz lazım, 
yetikiMmi kemdi uhdesinde bıraikmiamız lazım. 

Meseleye bu açıdan bakarsanız, o zaman Tüırki-
yeVb hâkimler de değişik şekilde; «Bir seneden üç 
seneye kadar» diyor. Bazı yende üç sene veriliyor, 
ibazı yerde bir sene veriliyor, bazı yerde ilki sene ve
riliyor. Efendim, buma cevap olarak denecek ki, Yar-
gıtaya geliyor, Yargıtay bunlarda eşitlik sağlayıcı bir 
unsurdur. Hayır efendim, o yargı hakkına taalluk 
eder, Yargıtay ona dokunamaz. Yargutay belli delilli 
dikkate almamışsa bakar, maddi hataları düzeltir, 
maddede hata olmuşsa onu düzeltir filan... Yargı 
•hakkıma hâkimin, kesinlikle dokunmaz. Yargıtay. 
Cuımlhurliyett savcısının,, müsaade edim de izin verme
de o kadar takdir hakkı olsun. Bu, sıfatımdan doğan 
takdir hakkı olsun, işıgal ettiği makamdan doğan tak
dir hakkı olsun. 

Ben, bu yola gidersek, bu mesleği buduyoruz, bu 
(mesleği som derece etkisiz hale getirtiyoruz; adalet 
örgütü bundan zarar görür düşüncesini vurgulamak 
istiiyoruam. 

Yasa yamalı bohça oldu, yarmalı bohça olmakta 
devam ediyor. Yenliden ele alınması lazım. Yeniden 
ele alınması lazım gelen bir müesseseyi, peyderpey 
maddelerle hâlâ daha zedelemeye devam ediyoruz. 
O bakümdan ben, tümüne karşıyım ve reddini işitiyo
rum,; 
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I Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Açıklamalarla sınırlı kalmak kaydıyla Sayım Hü-
I külmet temsilcisi, buyurum, 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTlN ALİKÂŞÎFOĞLU — Teşekkür ede
rim: Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Danışımla Meclisinim sayım üye-
I Heri; 

Ben Hükümet TeimsJiMsi olarak çok değerli vak
timizi almamak içim baş'lanıgıdta sözlferimü çolk kısa 
olarak kestim. Amcalk, anlıyorum ki, meselemin bu 
aşamasında mutlaka ve mutlaka Hükümet olarak ve 
bilhassa Adalet Bakanlığı olarak buradaki görüşü
müzü vurıgullaimak ve noktalamak gereğimi duyuyo-
rumı. 

1 Sayın Başkam, değerli üyeler; 
«İnfaz nedir, ne otoııalıdır?.,. «Hareket tarzi zam

mediyorum ki, bu olacak. îmfaz, önde İslah edici ol
malıdır.; Eğer biz bu espri içerisinde hareket et
mezsek, şu anlda bizim cezaevlerimizdeki mev
cut 90 bin, eğer buma sıkıyömetimdekinıi de dahil eder
seniz 125 - 150 bin kişi. O halde, 150 bin kişiyi kar
şınıza alacaksınız, somra bunların ailelerimi karşımı^ 
za alacağız, çoluk çocuğumu karşımıza alacağız. İn
faz, her şeyden evvel ıslah etmedir. Islahım da bel
li gayesi vardır, belli yöntemi vardır. 

Hemen söyleyeyim ki, 647 sayılı Kanunun şu ve
ya bu şekilde yanlışlığı olabilir, noksanlığı olabilir, 
biz de noksanlık gördük, huzurunuza 647 sayılı Ka
nunun bazı maddelerimi değiştirtmek içim geldik; ama 
hemen ifade edeyim ki, gerek yurt İçinde ve gerek
se yurt dışımda iftihar ettiğimiz, göğsümüz fcabararak 

j ortaya koyduğumuz bir-yasadır. Çünkü bu Yasa her 
şeyden evvel eğitim ve çalışmayı esas alarak, ıslaha 
yönelmekte ve o kişiyi yeniden cemiyete kazandırma 
yollarımı bize en iyi şekilde ortaya koyan bir yasa ola
rak karşımıza çıkmaktadır; ama bugün uygulamada 
bazı aksaklıklar Yasanım kendislmdem değil, doğrudan 
doğruya infaza arkadaşlarımızın değişik tutumlarıy
la en fazla da binıa sorumumdan ileri gelmektedir. 
Yoksa, Yasamın (çok 'özür diliyorum değerli meslek-
taşlarımdan1) aslımda hiç bir kabahati yoktur; ama 
Türkiye'nin gerçeği, kalkımmakta olam bir ülke olma
sı nedeniyle biz infaz kurumlarını yeterli düzeyde 
tutamamışız. Yoksa Yasanın esprisi, dünya ve Tür-

j kiye standartlarına tamamen uygundur. 
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Attık içeri, hiç bir izin vermeyelim; insan mıdır, 
değil midir, bunun üzerinde durmak lazım. Eğer in
sansa, (kısanların tabii (haklarını hasbel kader 'içeri 
girmiş kişilerden esirgememek lazım. En ağır mahkû
mu bile biz ıslah ötmeye elverişli kişüler olarak ka
bul ederiz; çün'M onun yeniden cemiyete dönmesini 
düşünürüz, 'Birindi vurgulayacağım husus budur. 

:0 'halde izin verin, mutlaka ve mutlaka belli 
standartlar içeri'slmde ele alınması bir gerçektir. Bunu 
inkâr etmek bilmiyorum masıl olacalktır?... Çok özür 
diliyorum kendilerinden. 

(İkinci konu, burada uygulama hususudur. Uy
gulama yargıya mı yöneliktir, idari bir işlem midir?.. 
Bumu ayırmak lazım. Yargıya yönelik ise, yargıya 
yönelme halinde dahli Cumhuriyet Savcılığıyla Ada-
lelt Bakanlığımın kanuni lisklileri vardır. Adalet Ba
kanlığı bir konuda, dava açma konusunda bir Cum
huriyet Savcısına emir verebilir. O bakımdan biz, 
«Savcının kalemi esirdir; fakat dili hürdür.» deriz. 
Hiç bir zaman Adalet Bakanlığı, değerli arkadaşımın 
İfade ettiği gibi, ne şu davada, ne bu davada, ne de 
başlangıçta; «Şunu tutuklayın, şunun hakkında 
•mahkûmiyet kararı verin, şunun hakkında beraat ka
rarı verin» diyemez; ama başlangıçta kanuni çerçeve 
içerisinde «Şu davayı açın» diye emir verme yetkisi
ne haizdir. 

Kaldı ki, burada konuştuğumuz işlemin, yargıyla 
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. 'Bu işlem idari 
bir işlemdir. Anayasanın 137 nci maddesinde, Cum
huriyet Savcılarının1 İdari yönden Adalet Bakanlığına 
bağlandığı kesin olarak hükme bağlanmıştır. Bütün 
mesele, kanunlarım genellik ve umumilik prensiplerini 
Türkiye çapında muhafaza etmektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Düşünün, asıl memleketi Hakkâri'dir, Edirne'de 

yatar. Acaba, .savcılık yapan arkadaşlarımız bunun 
aksine bir görüş söyleyebilirler mii?.. Hatta Ankara' 
nın merkezindedir de, o taa Ankara'nın bilmem kaç 
kilometre yahut kaç saat ilerisindedir. Öyle hadise
ler olur ki, babasının ölümüne gidemez. Burada ge
nel espri, kanunların Türkiye çapında en iyi şekilde 
genellik ve umumilik prensibi içerisinde uygulanma
sını' sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlarım bir noktayı gözden uzak 
tutuyorlar. O da, bu düzenlemenin tüzüğe bırakılmış 
olmasıdır. O halde bunun ayrıntıları; yani bir maze
ret izinühin ne şekilde olması gerektiği kanun esprisi
ne uygun olarak daha detaylı bir şekilde tüzükte ye
rini alacaktır. Öyle zannediyorum ki, tüzük hüküm

leri çıktığında, şimdi birtakım şüpheler arz eden de
ğerli meslektaşlarım bir yerde bizim yanımızda ola
caktır. 

Bu madde kesinlikle savcıların halklarını, yetkile
rini elimden almaya yönelik değildir. Bu madde Ada
let Bakanlığının yelpazesi arasında savcıların korun
masıdır. Kendilerine herhangi bir surette haklı veya 
haksız bir tenkidin önlenmesidir. O bakımdan bu 
konuyu bu şekilde vurgulamak istiyorum, 

Ayrıca, Sayın Başkan, Hükümet olarak İçtüzüğün 
bize vermiş olduğu bir yetkiye istinaden, Kanun ta
sarısının başlığı konusunda da bir değişiklik önerge
sini Yüce Başkanlığa sunmuş oluyorum. 

IBAŞKAN — Efendim, değişiklik önergeleri üze
rinde, önerge okunduktan sonra mütalaa verirsiniz, 
lütfen. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİPOĞLU — Emredersiniz. 

1 nci madde ve başlığı ele aldığınız için, ben sı
rası gelmişken' bu konuyu arz etmek istedim; ama 
takdir size ait. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeyi okuttuktan sonra gerekir

se sizden tekrar mütalaa rica 'ederim, teşekkür ede
rim. 

1 nci madde üzerinde müzakereler bitmiştir, 
Madde başlığıyla alakalı bir Hükümet önergesi 

var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişitirilmesi-
ne Dair Kanun tasarısı ile Cezaların infazı hakkında 
647 sayılı Kanunun 1 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine ve Son Fıkranın Değiştirilmesine Dair Ka
nun tasarısı başlığının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair 
Kanun tasarısı olarak değiştirilmesini Danışma Mec
lisi İçtüzüğünün 78 nci maddesine göre Hükümet 
adına arz ve teklif ederiz, 

Kemal Tekerek Kemaletün Alikâşifoğlu 
Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Kanunlar, Planlama, 
Araştırma Genel Müdürü 

GEREKÇE : 647 sayılı Cezaların İnfazı hak
kında Kanun ile ilgili 2 tasarı Danışma Meclisi Ada
let Komisyonunda görüşülürken, birleştirilmiş ve gö
rüşmeler tek tasarı üzerinden yapılmıştır. Bu düzen-
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lem© ğözönünıe alınarak tasarı 'başlığının teklifte ol
duğu gibi dıüzenlenmesiıni arz ederiz, 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz bir hususu arz etmfck 'istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesini arz edeceksiniz, bu
yurun efendim?... Hangi bakımdan bir usul müzake
resi açmak istiyorsunuz?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hükümetin bu aşamada 
önerge vermesi mümkün değildir, bu hususu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanımı, değerli 
arkadaşlarım; 

ıBumdan önce Organ1 Naklinde de arz etmek iste
dim; ama fırsat bulamadım. Bir hususu yüksek bil
gilerimize sunmak istiyorum-ı 

Müzakere ettiğimiz kanun bir tasarıdır. Hükü
met tarafından müzakere edlmliş, son şekliyle Danış
ma Meclisine 'intikal ettirilmiştir, 

iBurada Genel Kurulunuza niiya'beten vazife ya
pan Komisyon, listediği biçimi, Komisyonuna 'intikal 
eden konuda istediği şekli verir ve huzurunuza geti
rir. 

Hükümet Terns'ilcİsıi, Hükümetin metniini müda
faa etmekle görevidir. Komisyon, Genel Kurulu
muza m'iyabeten önümüze bir metim getirmiş ve mü
dafaasını yapmaktadır. Eğer böyle bir zühul olduğu 
ahvalde '(k!i, çok ender ahvalde böylesiine redaksiyon 
da dahil olmak üzere bazı noksanlar olabilir) o tak
dirde meseleyi bir üye beriimser, Hükümet katılır. 
Yoksa, Hükümetin müzakere edip Genel Kurula 
sevkettiği bir konuda, görevi temsilciik olan, Hükü
meti temsil eden zatı muhteremin, ayrıca Hükümetin 
(karara bağladığı konuda değişiklik önergesli vermesi 
mümkün gözükmemektedir. Uygulama da bu yol
dadır. 

İSaygıyla arz ederim. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; 
(içtüzüğümüzün 78 nci maddesini bir defa oku

makta fayda mülahaza ediyorum. 
(«Kanunlarda veya İçtüzükte aksine hüküm yok

sa, kanun tasan veya teklifimde bir maddenin! reddi, 
komisyona geri verlmes'i, değ'iştiriflmes'i veya metae 
madde eklenmesi hakkında, üyeler, esas komisyon 
veya Hükümet, değişiklik önergeleri verebilir.» 

Zannediyorum bu maddeye dayanarak Hükümet 
teklif vermektedir. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTlN A L I K A Ş Î F O Ğ L U — Evet Sayın Baş
kanım. 

JBAŞKAN — Komisyonun bu konuda bir görüşü 
var mıdır efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — iştirak ediyoruz efendim; 

BAŞKAN — Yani, bir ölçüde takabbül ediyor
sunuz, 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS MU-
RATOĞLU —< Danışıma Meclisi Başkanlığına sundu
ğumuz başlıkta da bu vardır. Raporun 'ikinci' parag
rafında... 

,BAŞKAN — Metinde var, fakat başlığınızda, ol
madığı için getiril'iyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EİNÜS MU-
RATOĞLU — Biz katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Buyurunuz Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanıım, bu be
yan vesilesiyle bir hususu arz etmek istiyorum. 

^Burada görüştüğümüz kanunlar, tasarı veya tek
lif oÜabife Görüştüğümüz konu tasarıdır. Hükümet
ten geçerek karara bağHamımıştıır. Bu nedenle temsil
ci önerge veremez yahut Bakan öllsa dahi. Bakanlar 
Kurulundan geçip kesin karara bağlandığı içlin, temsil 
göreviyle bağdaşmaz diye arz ettim efendim., Bu ba
kımdan önerge veremezler. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, madde 78 görüşünü
zün dışında bir mana taşıyor. Arzu ederseniz bir daha 
okuyayım: «Kanunlarda veya içtüzükte aksine hüküm 
yoksa, kanun tasarı veya teklifinde bir maddenin 
reddi, komiisyona geri vefilmesli, değiştMlmesli veya 
metne madde ekîenırniesi hakkında, üyeler, esas ko
misyon veya Hükümet, değişıîkliik önergeleri verebi
lir.» 

Burada Hükümet Temsilcisi, kendi Bakanından 
tam yetki almak suretiyle hazır bulunmaktadır. 'Bu 
itibarla, değişiklik önergesi verilmesi, bu içtüzük hü
kümleri karşısında mümkündün 

iBuyurunuz, bir basjka görüş mü var?.. 
KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, çok 

önemli, basit gibi görünen1, ama çok önemli bir ko
nuda karar almak üzeresiniz. Hükümet bir heyettir. 
Türkiye Cumhuriyeti! Hükümeti bir meseleyi karara 
bağlar ve Yasama Organına (intikal ettltirİr. Bundan 
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sonra bu tasarı üzerinde değişiktik, temsilci tarafın
dan mümkün görülemez. Ancak, buyurduğunuz 
husus teklifler üzerinde varittir; tasarı üzerinde ola
maz. Geçmiş uygulama böyledir, esasen böyle de 
olmalndıır. Aksi halde, Hükümetim onayından; geçen 
bir konunun bir üye tarafındaın, bir Bakam tarafın
dan deği#rillmesi gibi bir konuya müncer olacaktır. 

Ittılaınıza aırz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi, buyurun efen-

d!im< 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN

LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTÎN ALlKÂŞÎPOGLU — Sayın Başkanım, 
değerli üyeler; 

Size dağıtılan metinde şu 'başlık var: «647 sayılı 
Cezalarım infazı Hakkında Kanunum Bazı Maddele
rimin Değiştinîlmesine Dair Kamum1 tasarısı ile (Bu 
sefer ters dönüyor) Cezaların infazı Hakkında 647 
sayılı Kamumun Ek Birimci Maddesine Bir Fıkra Ek-
lemmesime ve som Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kamun Tasarısı...» 

Yüce Komisyonunuza iki tasarı ayrı ayrı gelmiş
tir. Bu iki tasarıyı Komisyon haklı olarak bir tasarı 
haline getirmiştir. Dolayısıyla, maddenin' başlığı, iki 
tasarıya uygun olarak düzenlenmiştir. Bizim, sizin 
yüce huzurumuza getirdiğimiz konu, bilhassa daha 
ilk bakışta görülen bir maddi yanlışlığım giderilmesine 
yöndliktir ve 78 nıoi madde bu hakkı da bize vermek
tedir. 

Saygıyle arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koram, buyurumuz efendim. 
MEHMET VELlD KORAN — Sayım Başkan. 

yetki belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilmiştir, 
Hükümet Başkam tarafımdan verilmemiştir. Kanun 
tasarısı Hükümet tarafından Meclis Başkanlığına 
sunulmuştur ve su anda müzakere edilen, Hükümet 
tarafından Heyeti Urnumiyeye sunulan kanun tasarı
sıdır. Adalet Bakanlığı Temsilcisi de bu kanun üze
rimde değişiklik yapamaz. Yetkisi de yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım Komisyon, bir görüş mü var efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkanım, sunduğumuz 
raporum 1 mci 'maddesinde demiyor ki, «Her iki tasa
rı birbirleriyle ilgili görülmıesii nedenliyle Danışma 
Meolljsi içtüzüğünün 34 ncü maddesine istinaden bir
leştirilerek tasarı başlığı, 647 Sayılı Cezaların infazı 
Hakkımda Kanunum Bazı Maddelerin'im Değiştirilme

sine, Ek BıitfJnci Maddesine Bir Fıkra Eklenımesime 
ve bu Maddemin Son Fıkrasının Değiştiırilmes'ine 
Dair Kanun Tasarısı» olarak yazılması uygun gö
rülmüştür, 

Biz zaten bunu teklif etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, madde başlığınım dışımda, 
3 mcü ve 4 ncü maddeninı değiştirilmesine mütedair 
hususlar da var. Hükümet tarafımdan bir önergeyle 
teklif edilmiş bulunmaktadır* 

Bu itibarla, arkadaşlarım tarafından gösterilen has
sasiyeti dikkate almak, özelikle şu hususu dikkate 
almak suretiyle verilen yeDki belgesinin' Adalet Baka
nımız tarafımdan verilmesi, buma mukabil değiştiril
mek istenilen metnin Hükümet tasarısı metni olması 
ifıiibanivl'e, müsaade ederseniz bunu eğer Komisyon 
olarak siz geıü almak istiyorsanız, maddeyi ve öner
geleri size geri vermek durumunda olabilirimi. Zanne
diyorum mesele için en ivi hal tarzı bu olacaktır 'Mü
zakerelerin sıhhatle cereyan edebilmesi için madde
yi, bu önergelerle beraber süze vermekte, bumdan 
sonraki maddeleri de size vermekte fayda vardır, 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Efendim, biz Komisyon olarak 
bunu gedi almayı doğru bulmuyoruz. Ancak, Temsil
cimin Hükümetten gelmiş olan bu tasarı hakkımda 
bir değişiklik önergesi verebilip veremeyeceği hususu
nu da Yüksek Heyetin takdirime arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun' Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, sayım üyeler; 

IBence burada Hükümetim Temsilcisi olarak gön-
deritaiş olan yetki belgesi bulunan bir kişimin, Hü
kümet Başkanından, Adalet Bakamındam ayrı herhan
gi bir gücü olduğunu zannetmiyorum; aynı güce 
sahiptir. Yetfci belgesi vardır^ 

Bizim içtüzüğümüzde 60 ncı madde; «Milli Gü
venlik Konseyimin ve Hükümetin Temsili» başlığını 
taşıyor, 

«Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükü
met adına görüş bildirmek üzere Başbakan veya ilgili 
bakan veya zorunlu hallerde yetkİlendiriilm'iş birinci 
derece sorumilu daire âmirlerimden bir kamu görev
lisi ve teklif Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden biri
si tarafımdan yapılmışsa Milli Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliğinden görevlendirilecek yetkili bir ki
şinin hazır bulunması gereklidir. Bu kimseler görüş
menin başında hazır değillerse, o konudaki görüşme 
bir defalık gelecek birleşüme bırakılır.» Bu bir. 

Metnün veya Maddeniim Geri istenmesi 
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Madde 83. — Esas Komisyon veya Hükümet, 
tasan veya töklifiaı tümünüm, bel! bir veya blir kaç 
maddesinin komisyona geri verilimes'infi bir defaya 
mahsus olımıak üzere isteyebilir, Bu istem görüşül-
mıeksizlin yerine getirilir.» 

Şiımdli, vanii buradaki Komisyonumuz da Hükü
met Temsilcisinin Başbakan ölsün, Hükümet biza
tihi bulunsun buraya bu Kanun1 tasarısını gönderen 
Hükümet, aynı Kanun tasarısını savunmak ve gerek
tiğinde yetkili olarak söz söylemek, bu girişimlerde 
bulunmak üzere bir temsiMsM göndermiştir. O tem
silcisi aynı Hükümetin yetkilerine sahiptir, geri ala
bilir, gönderebilir, kabul edeblir, bu »haklarla müceh
hezdir. Nitekim, İçtüzüğümüzün buma aykırı bor 
maddesi yök. Sayım Başkanın büraz evvel1 okudukları 
gibi, avnı sekide yet'k'i'iıî Vtfmmı maddede aksine hü
küm bulunmadıkça, temsilcimin yetkil (bulunduğu 
hususunda açık hüküm getirmiş bulunuyor. 

-Onun için Sayın Öztürk'ün; «Teamül böyledir, 
uygulama bu şekildedir, sakatlık olacaktır.» şeklün-
defci iddialarına katılmaya imkân yok. Başkanlığın 
uygulaması yerindedir, teklif açıktır, yetkili bir kişi 
tarafından yapılmıştır, bu sebeple kabul edilmesi ge
rekir. 

.Saygılarımı sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederirn Sayın Kırcalı. 
iBu görüşler karşısında bir usul müzakeresi açmış 

bulunuyoruz. Tüzüğümüzün 78 nci maddesi tekrar 
'ifade ediyorum; Hükümet tarafından 'tasarı ve tek
lifler üzerinde değişiklik önergesi verilebileceğine 'amir 
(bulunmaktadır. Biraz evvel Muhterem Komisyona 
sordum, Hükümet tarafından verilmiş olan değişiklik 
önergelerinin Komisyonca geri alınması ve metne ye
ni bir istikamet vermek üzere huzurunuza getirilmesi 
teklifim Komisyon tarafından kabul edilmemiş bu-
lunmaktadm 

IBu itibarla, iki lehte, iki aleyhte ve iki üzerimde 
olmak üzere usul müzakeresi açmam mümkün bulun
maktadır. Şimdiye kadar Sayın Öztürk aleyhte, Sa
yın Kırcalı lehte konuşmuştur. Sayın Koran buyu
run efendim. 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Öyle anlaşılıyor ki, 10 gün evvel yaptığımız şeyi 
10 gün sonra bozma gayreti içerisindeyiz. 

«Madde 80. — Kanun tasarı ve tdklifin'in Danışma 
Meclisince kabulünü gerektirecek oylamanın yapılma
sından önce, metinde yazılış veya sıra bakımından bo
zukluk olduğu veya maddi hatalar bulunduğu ileni 

I sürülür ve esas komisyon veya Hükümet bu görüşe 
katıhrsa, metin, esas komisyonla geri verilir. Bu şıekil-
de düzeltilen maddeler de yeniden oylanır.» Diyor: 

Bunun üzerine ne konuşma açılacak? Maddi hata 
görülmüştür, maddi hata komisyona geri verilir, ko
misyon geri alırım, almam diye bir şey yok ki, açık 
beyler, bunu biz yaptık, başkası yapmadı. 

I Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — iSöz almak isteyen başka üyemiz?... 

I Buyurun efendim. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN

LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTtN ALİKÂŞÎFOĞLU — Sayın Başkanım; 

Tasan Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır, 
bendeniz Kanunlar Genel Müdürü, Müsteşar Yardım
cısı. 

Eğer tasan birden fazla bakanlığı İlgilendirse ve
ya netice itibarıyla bizim Bakanlığın dışında bir şey 

I olsaydı bundan sonra 6136'da Sayın Başbakanımızın 
imzasını havi ve 24.12.1931 tarih 7618 sayı ile Baş
kanlığınıza sunulan bir yazı vardır, müsaade ederse
niz arz ediyorum, okuyorum efendim : 

«Danışma Meclisi Başkanlığına 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkındaki Kanun Ue, Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi 
Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Bk Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifinin Adalet Komisyonunda 
ve Genel Kurulda görüşülmesi sırasında Hükümet temı-
sliloisıi olarak Adalet Bakanlığı Kanunlar - Planlama 
Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu 
görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan» 

Efendim, burada iki tasarının birleştirilmesi ne
deniyle çok kıymetli vakitlerinizi aidini, çok da üzül
düm; ama dolayısıyla Adalet Komisyonunun başlığı 

I da bu basılan metnin birindi sayfasındaki yanlışlığı gi
derecek mahiyettedir. Bize göre Adalet Komisyonu 
başlığını da kabul etseniz mesele halledilecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alikâşi'foğlu'nun bahsettiği bel

ge bundan evvel getirilmiş olan kanun tasarılarıyla il
gili olmaktadır, direkt olarak bu tasarıyla bir ilgisi yok
tur. 

Buyurun. 
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ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — 6136 ile ilfeiM bir 
sonralki tasan; yani şunu söylemıök istiyorum Sayın 
Başkanım; eğer konu birden fazla bakanlığı ilgien-
dirseydi veya 'direkt Adalet Bakanlığını ilgilendlinme-
mekle beraber bendenizi görevlendirme... 

BAŞKAN — Sayın Alikâşifoğlu, şöyle ifade ede
yim; tasarı Adalet Bakanlığı tarafımdan değil, Hükü
met tarafından Meclise sevk edilmiştir, arkadaşlarımın 
hassasiyeti bu noktada toplanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım... 
ATALAY PEKÖZ — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay Peköz. Lehte, 

aleyhte lütfen bana bildirin?... 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, Sayın Kâ

zım Öztürk'ün görüşüne katılıyorum, 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iŞimıdi, Genel Kurulumuzda Hükümetin temsili ko

nusu içtüzüğümüzün 60 ncı maddesinde düzenlenmiş. 
Burada diyor ki kısaca : «Hükümet adına göıüş bildir
mek üzere Başbakan veya ilgili balkan veya zorunlu 
hallerde yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu dai
re amiri...»' 

Buna mukabil 78 nci madde, Hükümetin değişik
lik önergeleri verebileceğini ifade ediyor. Sorun şu
rada düğümleniyor; Hükümet adına görüş bildirmek 
demek, aealba 'değişiklik önergeleri de verebilmek de
mek midir?... Hükümetin 'temsili Genel Kurulumuzda 
60 ncı maddeye göre az önce okuduğum şekilde sade
ce Hükümet adına görüş bildirmek üzere bir sayın 
temsilcinin hazır bulunmasıyla mümkün; ama deği
şiklik önergesıiı Hükümet verebilir. 

Bütün mesele görüş bildirme İle değişiklik öner- • 
geleri verebilmenin aynı manaya gelip gelmeyeceğinin 
yorumlanması noktasında toplanıyor. Şahsi görü
şüm odur ki, Hükümet tarafından verilen bir tasan 
bir bakanlığın sayın temsilcisi tarafından değişikliğe 
maruz bırakılmamalıdır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem üyelerimiz; 
Değerli oylarınıza müracaat etmeden, evvel her 

iki maddeyi bir defa daha ofcumaiklta fayda mülahaza 
ediyorum. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan üzerinde söz is
tiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri; 
Efendim, ben içtüzüğün 71 nci maddesi ile söze baş

lamak istiyorum. Burada kanun tekliflerinin kimlin ta
rafından ve nasıl verileceği derpiş edilmiştir. Ayrıca, 
72 nci maddede de, «Hükümetçe gelen kanun tasa
rıları bütün 'bakanlarca imzalanmış olarak ve gerek
çesi ile birlikte Danışma Meclisi Başkanlığına sunu
lur.» denilmektedir. 

Demek ki, Hükümet kanatadan herhangi bir Hü
kümetin üyesini ilgilendiren bir bakanlığiin hazırladığı 
bir kanun tasarısı, gene Hükümetin tüm imzalarını 
alarak, Hükümet tasarısı olarak karşımıza geliyor. O 
zaman muhterem arkadaşlar, buraya 24 BakanlığıırD 
24 temsilcisini oturtanlayız. Tasarı hangi bakanlığı il
gilendiriyorsa, o bakanlığın temsilcisi bu kanun tasa
rısı görüşülürken, Hükümetin temsilcisi olarak yer al
mış bulunuyor. Nitekim, oturdukları sıranın üzerin
de de «Bakanlık Temsilcisi» denmiyor, «'Hükümet» 
deniliyor. O halde burada oturan tem'sildi, Hükümetin 
ıtemsiloisidür. Ancak, yetki belgesinde Hükümet tara
fından imzalanmış; kanun tasarısım değiştirme yet
kisine de haiz olup olmadığının veya değişiklik yap
ına yetkisine de haiz olup olmadığının da belirtilmesıl 
gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
ŞERAPETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, aley

hinde söz istiyorum efendim, 
BAŞKAN — Aleyhinde 'konuşuldu efendim, (iki

şer üyemiz konuştu efendim. Lütfen efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Sayın Başkan, bir noktayı açıklayaca
ğım müsaade buyurursanız?... 

BAŞKAN — Komisyon olarak açıklama hakkı
nız var, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAY AZIT — Sayın Başkan, Danışma 'Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Efendim, Komisyonumuzca hazırlanan tasarıda, 
Raporumuzun ikinci maddesinde 'de aynen açıklandı
ğı gibi, «Adalet Komisyonunun kalbul ettiği metin»' 
demiş, başlık olarak. «647 Saydı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerintin Değiştirilmesine, 
Bk Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Mad
denin Son Fıkrasının Değiştirilmesıme Dair Kanun Ta
sarısı.» demiş. Esas başlık budur. 
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Bu tasarı matbaada bMeştirilrken, her iki tasarı
nın başlıklarını almışlar bizden habersiz olarak bu
raya geçirmişler. Esas bizim Başkanlığa verdiğimiz 
metinde ve gerekse Raporumuzda izah ettiğimiz baş
lık budur. Veriilen önerge üzerine konuşmaların ben 
biraz yerinde olmadığını ve boş yere 'konuşulduğunu 
anladım. Takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu önergeleri Komis-
yon olarak size daha evvel gönderdim. Bu şartlar idin
de, zannediyorum usulü kolaylaştırmak içlin yapaca
ğınız şey, bu önergeleri tekabbül edip etmediğimizi 
açıkça (ifade etmeriizdir. Önergeleri tekabbül ediyor mu
sunuz?.., 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
iBAYAZIT — Hiç birini de kabul etmiyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, ifadenizle kabul ediyorsu
nuz. Yanlış anlıyorum, 

ADALET KOMİSYONU BALKANI RIFAT 
İBA YAZIT — Kabul edilmiş, bizimle ilgili başlık bu
dur. 

BAŞKAN — Yani Hükümetlin önergelerini kabul 
etmiyorsunuz?.,. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Etmliyoruz, bizim başlığımız hazır, bu
radadır. 

ıBAŞKÂN — Efendim, bir 'noktayı açiklığa kavuş
turmak durumundayız. Komisyonumuz, madde baş
lığı olarak Verilen Hükümet önergesini esasen kabul 
etmemektedir. Buna mukabil, Tüzüğümüzün 78 nci 
maddesi, biraz evvel okuduğum istikamette, kanun ta
sarıları üzerinde Hükümetin değişiklik önergesi vere
bileceğini aımir bulunmaktadır. Yalnız, bize getirilmiş 
olan yetki belgesinde, değişiklik önergesi verilebilece
ğine dair bir kayıt yoktur. Tüzüğümüzün 60 nci mad
desi, Hükümet adına geleodk kimselertin yalnız görüş 
bildireceklerini ifade etmektedir, değişiklik önergesi 
verebileceklerine dair bir kayıt bulunmaktadır. Bu 
şartlar içinde değerli oylarınızla meseleyi halletmek 
meüburiyetinıdeyiz, 

yorsa, bu öneri Komisyondan gelsin de, meseleyi çöze
lim. 

BAŞKAN — Değerli üyemiz, İsrarla Komisyonun 
önergeleri alıp almayacağını sormalktayım. Esas itiba
riyle, 'Başkanlığa yardımcı olması bakımından Komis
yonun bu önergeleri tetkik edilmek üzere, dikkate alın
mak üzere, alması lazımdır. Lazımdır ki, bir çıkış nok
tası bulabilelim; ama Komiısyonumuz 'dikkate almak 
üzere bu önergeleri isteyebilir, her zaman isteyebilir; 
fakat mutlaka uymak mecburiyetinde değildir. Komis
yonumuz bu önergeleri alır, dikkate alınmak üzere; 
fakat uymadığımı müteakip celsede ifade edebilir. 

Bu itibarla, gayet kolay bir usulü çıkmaza gö
türmek için Komisyonun Divana yardımcı olması la
zımdır. Tekrar Komisyondan bu temenni karşısında 
soruyorum; Komisyonumuz bu önergeleri dikkate al
mak üzere bir ıgirişikndie bulunur mu, almak ister mi?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — 'Bu başlık hakkındaki önergeyi dikkate 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başlık hakkımdaki önergeyi tekrar 
okutuyorum. Başlıkla ilgili önergeyi Komisyonumuz 
•dikkate alınmak üzere geri alacaklar. Tekrar okutuyo
rum. 

»(Adalet Bakanlığı Temsilcisi Kemal Tekerek ve Ke-
malettin Alikâşifoğlu'num önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddenin başlığı ile ilgi'M olan bu 
önergeyi dikkate... •> ' 

İKÂZIM ÖZTÜRK — ISayın 'Başkan, usul görüş
mesi açtınız neticeyi al miadımız, önergeye normal mua
mele yapıyorsunuz. Usulü halletmeden bu önergeyi 
havale ettiğiniz takdirde Önergeyi kabul etmiş oluyor
sunuz. Ben sizden istirham ediyorum, Komisyondan 
da istirham edeyim, maddeyi geri alsım, görüşmelerin 
ışığımda yeniden getirsinler, önergeyi de işleme koy
mayın. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, biraz evvelki teklifi
niz istikametinde meseleye çıkış noktası bulmaktayız 
ve siz ona itiraz etmektesiniz. Gerçekte, maddenin 
başlığını dikkate alınmak üzere oylarınıza sunuyoruz, 
bir şekil vermiyoruz. Dikkate alınıp alımmamasıınıı oy
larınıza sunacağım ve biraz evvel de 'ifade ettiğim 
gibi, Komisyon esas itibariyle münhasıran incelemek 
üzere bu başlığı geri almaktadır. İfadeleri aynen bu
dur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Aynen başlığı kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Aynen başlığı kabul ediyorsunuz. Şu 
halde madde başlığı ile alâkalı bir usuli müzakerenin 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, izin verir 
misiniz?... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz oylama sırasında 
verebileceğim bir söz imkânı kalmamıştır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bu konuda 
yapılacak usulü arz etmek üzere müsaade istiyorum. 
Arzım şudur; şu anda oylarsanız artık dönülmeyen 
bir noktaya geliriz. Eğer tensibimiz olursa, Hüküme
tin noksan gördüğü hususu, değerli Hükümet temsilci
si nin noksan gördüğü hususu Komisyonumuz beniimsi-
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tekrar oylanın tasına mahal kalmamıştır. Onun içlin l 
usuli müzakerenin sonunu oy 'ile bitirmiyoruz; Komis
yonun bu açıklaması karşısında. 

Komisyon, maddenin başlangıcının Hükümetin •tek
lifinde olduğu gibi oya sunulmasını kabul etmekte
dir. 

Hükümetin önergesinli kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyona, maddenin başlığı dikkate alınmak üzere 
verilmiştir. 

1 nci madde ile alakalı Sayın Daçe'nin bir önerge
si var, okutuyorum. 

Danışma Meclisli Başkanlığına I 
647 sayılı Kanunun 14 neti maddesinin (c) ben-

dintim müktesep haklara halel gelmemek kaydıyla mad
deden çıkartılmasını ve kaldırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Bekir Sami Daçe 

BAŞKAN — Sayın Daçe, esas İtibariyle açıklama
da bulundunuz, önergeyi vermeden evvel. 

Hükümet temsilcisi iştirak ediyorlar mı?... Kaıtıl-
mıyorlar. 

Sayın Komisyon?... Katılmıyorlar. 
Sayın Daçe'nin önergesine Hükümet ve Komisyonu-

muz 'katılmamaktadır, önergenin dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 17 nci maddesine üçüncü ve dördüncü 
fıkralar olarak aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. i 

«Ziraat, deniz avcılığı, yol, İnşaat, maden ve or- I 
man gibi İş sahalarında ilgili kamu kuruluşları hüküm
lü çalıştırmaya mecburdur. Birinci ve 'ikinci fıkralar
daki çalışmalar cezaevi personelinin gözetim ve mu
hafazası altında yapılır. 

Birinci ve ikindi fıkralar dışındaki hükümlüler de 
cezaevi dışındaki iş sahalarında çalıştırılabilirler. Bu 
takdirde çalışmalar güvenlik önlemleri altında ve jan
darma muhafazasında yapılır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye ... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

(MADDE 3. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 19 ncu maddesıinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. | 

/«Tutuklu veya hükümlü iken firar veya firara te
şebbüs etmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmünden 
yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayı
cı cezalarda hükümlülük süresinin beşte dördünü, mü
ebbet ağır hapiste otuz yılını çekmiş olmaları şarttır.» 

'Bk Fıkra : 

«Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar veya 
firara teşebbüs etmiş veya Türk Ceza Kanununun 304 
ncü maddesine göre ikü defa cezaevi idaresine karşı 
ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar veya açık 
veya yarı açık cezaevlerinden disiplin cezası verilerek 
iki defa kapalı infaz kurumlarına iade edilmiş olanlar 
ile kapalı infaz kurumlarında olup da hükümlülük sü
resi içinde hücre hapsi ve katıksız hapis nevinden dört 
defa disiplin cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları 
kaldırılmış olsa bile, şartla salıverilmeden yararlana
mazlar.» 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Hükümetin bir değişiklik önergesi var okutuyorum: 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı 

Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisi Ada
let Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Tasarının 
3 ncü maddesiyle 647 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sinin ikinci fıkrası değiştirilip, bu maddeye yeni bir 
fıkra ilave edilirken «veya firara teşebbüs etmiş» deyim
leri ilave ed'ilımliştir. 

Aşağıda açıkladığımız gerekçeler gözönünde bu
lundurulmak suretiyle, değiştirilen 19 ncu maddenin 
ikinci fıkrasının Hükümet Tasarısında olduğu gibi ay
nen kabulü ve 19 ncu maddeye ilave edilen fıkranın 
da, keza aşağıdaki şekilde kabul edilmesini, Danışma 
Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesin© göre Hükümet 
adına arz ve teklif ederiz. 

Kemal Tekerek Kemalefctin Alikâşifoğlu 
Adalet 'Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

IMüsteşar Yardımcısı Kanunlar, Planlama 
»Araştırma Genel Müdürü 

Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar etmiş 
veya Tüılk Ceza Kanununun 304 ncü maddesine göre 
iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan 
mahkûm edilmiş olanlar veya açık veya yarı açık ce-
zaevlerin'den disiplin cezası verilerek iki defa kapalı 
infaz kurumlarına iade edilmiş olanlar ile kapalı infaz 
kurumlarında olup da hükümlülük süresi içinde hüc
re hapsi veya katıksız hapis nevinden dört defa disip-



Danışma Meclisi B : 26 

lin cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırıl- I 
mış olsa bile, şartla salıverilmeden yararlanamazlar. 

Gerekçe •:• 
Söz 'konusu tasarı ile 647 sayılı Cezaların infazı 

Hakkında Kanunun 19 ncu maddesinin ilkindi fıkrası 
değiştirilirken, Danışma Meclisi Adalet Komisyonu ta
rafından metne «Veya firara teşebbüs etmiş» ibareleri 
eklenmiş, keza aynı maddeye tasarı ile eklenen ek fık
raya da aynı 'ibare ilave edilmiştir. 

Şartla salıverilmeden söz eden 19 ncu maddeden 
ayrı olarak Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesin
de de cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mah
kûm olanlar hakkımda uygulanacak şartla salıverilme
den söz edilmektedir. 

'Anılan maddede suça 'teşebbüsten 'bahsedilmemiş 
ve sadece suçun tamamlanmış ve hükmün verilmiş ol- j 
ması gerekli görülmüştür. I 

Keza, bu tasarı ile 19 ncu maddeye eklenen fıkra
da da cezaevi idaresine 'karşı ayaklanma suçundan söz 
edilmiş, bu suça teşebbüs edilmiş olması, şartla salıve
rilmeden yararlanmaya mani olarak gösterilmiştir. | 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği gibi, her iki fıkra-
da firara 'teşebbüs edilmesi de yer aldığı takdirde fi
rar suçuyla cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçu iş
leyenler arasında uygulama bakımlından farklılık do
ğacaktır. 

Öte yandan, firar suçunun, cezaevi idaresine kar
şı ayaklanma suçundan ağır olduğu da her zaman ileri 
sürülemez. 

;Bu nedenlerle; 
1. 19 ncu maddenin değiştirilen ikinci fıkrasının 

Hükümet tasarısında olduğu şekilde, 
2. «Tasarıyla aynı maddeye eklenen fıkranın ise 

gerekçeye ekli metinde olduğu şekilde kabul edilmesi
nin uygulamada tereddütlere ve ayrıcalığa neden ol
maması bakımından yerinde olacağı düşüncesiyle bu 
değişiklik önergesi hazırlanmış bulunmaktadır.» 

ı ı *m> 
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BAŞKAN — Sayın Komıiısyon, biraz evvel ifade et
liğimi düşüncelerle, bu maddeyi ve önergeyi müzakere
siz geri almanız halinde tetkik fırsatı bulacaksiinız. 
Maddeyi ve önergeyi ıgeri almanız halinde, tasarının 
"tümünü Hükümetin yeni görüşleri karşısında bir daha 
değerlendirmek 'imkânım bulacaksınız; müzakeresiz 
geri almanız halinde. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir sorum 
yar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Hükümetin 
bu gerekçeleri Komisyonda dermeyan olunmadı mı?... 
Yasamayı yürüten, Yüksek Heyet adına Komisyonıu-
muzdur. Komisyonumuzun bu 'önergeler, düşünceler 
karşısındaki tavrı nedir?... IBunu bilmeliyiz ki, oma gö
re oylarımızı verelim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bildiğiniz gibi, müza
kere açmadan evvel bu suali soruyorum ki, bu önerge
ler üzerinde Sayın Komisyon görüşme 'imkânını bul
sun, Bu itibarla, tekrar Komisyondan rica ediyorum; 
«kendi içinizde bu maddeyi müzakere ötmek için bu
rada, Heyeti Umumiyede müzakeresiz bu önergeyi 
maddeyle beraber geri alıyor musunuz?» sualini sor
mak durumundayım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Efendim kısa bir mehil lütfedin Ko
misyon olarak görüşmek istiyoruz. 10 dakika veya 15 
dakika ara verelim celseye müsaade ederseniz, büz de 
görüşelim kendi aramızda. 

'BAŞKAN — Komisyonumuz kendi içinde bir çı
kış nokltası bulabilmök için 15 dakika ara verilmesini 
istemektedir. Bu itibarla Birleşime 15 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma Saatti : 17.25 

-»• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açüma Saati s 17,45 

BAŞKAN : Başkanvdtİli Fenni tSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Evföya PARLAK, Kamer GENÇ 

'BAiŞKIAN — (Sayın üyeler; 26 ncı (Birleşimin 2 nci .oturumunu açıyorum, 

III. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile Cezaların İnfazı Hakkında 647 sa
yılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (II14, 
1/59) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 25 . J2 , 1981) 
(D 

BAıŞKlAN — Buyurun Sayın 'Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOGLU — Efendim; biz, keyfiyeti Komis
yon olarak müzakere ettik aramızda, teklifi, önerge
lerle birlikte tamamını geri almak istiyoruz. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tüzüğümüzün 8'3 ncü maddesi ge

reğince, tasarı, Komisyona geri verilmiştir. 
iBuyurun Sayın Öztürk. 
ıKÂİZlM ÖZTÜRIK — Sayın Başkan; maddelere 

geçtiğimiz için tasarı yine gündemde kalacak, tasa
rının 'bütün maddelerini Komisyona veriyoruz. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Tabii, bu espri .içinde. Esas itiba

riyle, maddelere geçilmiş bulunduğu -için maddeleri 
geri 'vermiş oluyoruz. Tasarının tüm maddelerini (Ko
misyona geri vermiş oluyoruz, önergelerle birlikte. 

Sayın Komisyon ve Hükümet temsiloiılerine te
şekkür ederim. 

TEVPfK FİKRET ALPASLAN — Saym Baş
kan; bir hususun tashihi için, 

BAŞKAN — Yalnız, bu noktada ise, usul mü
zakeresi ve oylamalar bitti, 

TEVFİIK FİKRET IALPAJSLAN — Çok önemli 
'buluyorum, bir hususun tashihini rica edeceğim, mü
saade ©derseniz. 

•BAŞKAN — »uyurun efendim. 
TEVlFltK FİKRET ALPASLAN — Sayın (Baş

kan, Danışıma Meclisinin değerli üyeleri; 

(1) 44 S. Sayılı basnmyazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

İŞLER (Devam) 

Zabıtlara geçen bir hususun doğru olarak geç
mesini temin liçin söz almış 'bulunuyorum. 

(Kendilerini 'Komisyonda ve Genel 'Kurulumuz
da zevkle dinlediğim ve büyük bir otorite olduğuna 
da inandığım Sayın 'Bakanlık Temsilcimiz, mahkûm
lar hakkında 'b'iılgi verirken, eğer yanlış anlamıyor
sam, çünkü şu anda zaptı alabildim, Adalet (Bakan
lığı tarafından hapishanelere konulmuş mahkûm 
adedinin 90 000, sıkıyönetim dahil edildiği anda 
120 bin ve tekrar tasrih etmek suretiyle 150 bin gi
bi bir rakam verdiler. 

(Konu Öyle tahmin ediyorum ki, Adalet Bakanlı
ğına ait kısımları muhakkak ki, doğru verildi. Geri
ye kalıyor Sıkıyönetimce hapishanelerde olan mah
kûm adedi. Verilen rakam üzerinden çıkaracak olur
sak, ı60 bin gibi; ilik anda 30 bin, 60 bin gibi büyük 
bir rakam çıkmaktadır. 

Bu konu malumlarınız üzere, memleketimizin 
içinde ve dışında gayet hassasiyetle takip edilmekte
dir ve yine bunu bilen resmi makamlar değil binler 
hanesini, yüzler, hatta onlar hanesini tasrih eden ga
yet dakik rakamlar yermektedir. 

İBen tashih kısmını kendilerine bırakarak, şu anda 
aceleyle almış olduğum 1'2 Eylül 198il durumuna gö
re bu miktar; tutuklu 3 7(3(1, askeri cezaevlerinde 
24 300, yine tutuklu olmak üzere 1 898, toplam 
29 929'dur, verdiğim tarih 12 Eylül 1981'dir. Kendi
lerinden bu hususun tashihini ve doğru rakamların 
zabıtlara geçmesini bilhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle (Alkışlar), 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Alpaslan bu usuli görüşmeyi size tavzih 

fırsatı vermek için yapmış bulunuyor. Lütfen konuş
manızın o kısmını açıklığa kavuşturun. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİ'FOĞLU — Sayın Başkan; 

Aslında karşınıza kesin rakamlarla çıkmam gere
kiyor. Sayın Müsteşar Yardımcım ceza ve tevkif ev
leri bölümüne bakan yetkilidir. O bakımdan şöyle 
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yapalım: Nasıl olsa 647 sayılı Cezaların İnfazına 
İlişkin Tasarı (önümüzdeki toplantılara kalacaktır. O 
bakımdan -biz kendimize ilişkin rakamı kesin olarak 
size sunabiliriz. iBu arada eğer emrederseniz asikeri 
kesimle de temasa geçip size bu konuda kesin ra
kam sunmaya amadeyim, o bakımdan emirlerinizi 
alayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisinden şu
nu rica etmede 'istiyorum1: 'Badema Danışma Meclisi
ne sunacağınız bilgilerde ve özellikle vereceğiniz ra
kamlarda daha hassas olmanız, zannediyorum halin 
icabına ve 'özellikle üyelerimizin bu konuda gösterdi
ği hassasiyete daha uygun düşecektir. Gelecek top
lantıya meseleyi terk edebilirsiniz; fakat ne zaman 
müzakere edileceği 'belli olmaz. Tekrar rica ediyo
rum; sarahaten bitmediğiniz konularda burada bilgi 
vermemeniz icap eder. I(Alkışlar). 

Sayın (Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilci
lerine teşekkür ederim. 

3. — Jandarma Genel Komutanı ve Milli Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un 
«6136 say ıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi 
Hakkında 2305 sayılı Kanuna Üç Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 
25 .12, 1981) (il) 

'BAŞKAN — Gündemıimlizin kanun tasarı ve tek
lifleriyle alâkalı 3 ncü 'bölümüne geçiyorum. 

Temsilci belgelerini okutuyorum. 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
'«•6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Düğer 

Aletler Hakkında IKanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkında 23Ö5 sayılı Kanuna Üç Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklif i»nin Danışma Meclisi 
Komisyonları ve Genel Kurulunda görüşülmesi şi

fi) 46 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

rasında Danışma Meclisi İçtüzüğünün 29 ve 60 ncı 
maddelerine göre Kanunlar, Planlama, Araştırma 
Genel Müdürü Kemalet'bin Alikâşifoğlu'nun yetkıilen-
dirilm'iş olduğunu saygıyla arz ederim. 

Cevdet Menteş 
Adalet ©akanı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6136 ısayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında IKanun ile Türk Ceza Kanununun1 

264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, Bıçaklar ve ©enzeri Aletlerin Tes
limi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Üç Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifinin Adalet Komisyo
nunda ve Genel Kurulda görüşülmesi sırasında Hü
kümet Temsilcisi olarak Adalet Bakanlığı (Kanun
lar, Planlama, Araştırma Genel Müdürü Kemalettin 
Alikâşifoğlu görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterinin temsilcilik belgesi ile ilgili bir duyurusu 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
'1. IKanun tasarı ve teklif tealinin Danışma Mec

lisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda görüşül
mesinde; Danışma Meclisi İçtüzüğünün 29, 30 ve 
60 ncı maddeleri gereğince Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterinin katılmasının mümkün olamaya
cağı zamanlarda kendisini ıtemsıil etmek üzere ilişik 
Üstede adı, görev yerleri yazılı Genel Sekreterlik per
soneli yetkili kılınmıştır. 

2. Genel Sekreterlikte yasa hazırlama faaliyeti; 
proje yönetim esaslarına göre yürütüldüğünden anı
lan ilişik listede yazılı görevlilerden ilgi sahasına gö
re 'bir veya birkaçı Danışma Meûlisi komisyon ça
lışmalarına katılacaklardır. 

'Bilgilerini arz ederim. 
Necdet Üruğ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

M.G.K. Genel Sekreterliğinde 
çalıştığı komisyon Rütbesi 

(Anayasa ve Adalet, Milli Savunma Hâkim Kd. Albay 
ve içişleri) Hâkim Kd. Albay 

Adı ve Soyadı 

Edip Gültekin 
Feridun Balatlıoğlu 
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BAŞKAN — Adalet (Komisyonu Raporunun da
ha evvel tevzi edildiğimi biliyoruz; okunup, okunma
ması (keyfiyetini oylarınıza sunuyorum. Okunması
nı kabul edenler., Etmeyenler.. Adalet Komisyonu 
Raporunun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
{Adalet Komisyonu (Raporu okundu) 
BAıŞtKlAN — IBu Rapor ve Tasarı üzerinde Ko

misyon Sözcüsü Sayın Feridun Güray'dır. 
Komisyon ve Hükümet tem'siİcileri yerlerinde. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sa

yın üyelerimiz?.. 
iBuyururi Sayın Devrimsel. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Görüşmeye başladığımız Yasa teklifi son dere

ce gerçekçi bir düşünce ile hazırlanmış olup, bugün
kü adli ve zabıta uygulamasına büyük ibir kolaylık 
getirecektir. 

Gerekçede pek açıkça belli olmamakla 'birlikte, 
bulgun tatbiki hayatta şu durumlar var ve onlara ça
re getirmektedir bu 'Yasa. 

•Malum, 12 Eylül'den sonra .silahların tesillımiyle 
ilgili olarak 15 günlük bir süre tanındı. 'Bu süre için
de hakikaten ihalkumız büyük 'bir içtenlikle Devletin 
zabıta makamlarına bulundurdukları silahları teslim 
ettiler; hatta o kadar büyük bir gayretle teslim edil
di ki, teslim etme ve teslim alma işlemi bu süreye 
sığmadığı için bu süre uzatıldı. 

Bundan sonra, malum ki, 12 Eylül öncesi orta
mın namuslu vatandaşlarda yarattığı güvensizlik dur
gusu içinde çok kişi de silahını teslim etmedi. Çün
kü, gelen yönetimin ülkede ne derece sulh-sükûnu 
sağlayacağı, vatandaşın can ve mal güvenliğini yeri
ne getireceğini henüz kuşkuluydu. Hani «iBizim hal
kımızın aklı gözündedir» derler; hir şeyi görmeden 
pek inanamıyordu da tabii. Zaman içinde bunları da 
gördü ve de olan silahlarını yine içtenlikle teslim et
mek istediler; fakat süre bittiği için teslim de ede
mediler. 'Bunun üzerine mahalli zabıta amirleri tara
fından halka, silahlarını teslim etmek isteyenlerin 
köylerin, işenirlerin bazı bilinen yerlerine bunları bı
rakmaları istendi. Hepsi de ustalıkla koyamadı da
ha açıkçası. Cami avlularına, köy meralarına toplu 
olarak silahlan attılar. Bunların bazılarını atanlar da 
tespit edildi sonradan. Tespit edilince tabii iş örtbas 
edilemedi Ve bu -şahıslar, hatta teslim süresinden son
ra silahlarını oraya attıkları, hâlâ daha taşıdıkları 
düşünülerek bir de yarı nispetinde artırılarak cezaya 
tabi oılduılaır. 

Bir de şu durum oldu: Yine bu vatandaşlar bü
yük ölçüde silahlarını attılar. 'Ben kendi görev ye
rimden biliyorum. 300 kadar -silah köylerden, o sü
reden sonra, köy meydanında, köy okulunun bahçe
sinde toplanıp getirildi. ıBu silahllar bir de elde kaldı. 
Tabii ki bunların birer sanığı vardı; fakat sanığı 'biz
ce belli değil ve bu 'silahların tüm sanıkları bizim ev
raklarımızda, jandarma ve polıis kayıtlarında «Faili 
meçhul» olarak geçiyor ve bu zaman aşımına kadar 
aranması zorunluluğu var. Halbuki vatandaş bunu 
yine zaman içinde Devletin kendisine sağladığı can 
ve mal güvenliğinden duyduğu güvence sonucu gö
türüp bırakmıştı. 

Bu Yasa ile işte bu süre bittikten sonra silahları
nı görülebilecek yere götürüp koyanların, Devlete gü
venerek koyanların cezai takibattan kurtulması, ceza 
görmemeleri 'öngörülmektedir. Vatandaşın Devlete 
güveni bir yerde ödüllendirilmek istenmektedir. An
cak, Adalet Komisyonunun getirdiği metinde, «Yet
kililerce bulunabilecek yerlere» tabiri var. IBu «Bulu
nabilecek yeri» tabirinden biraz gizli yere de konsa 
bulunabilecek gibi bir anlam da çıkabilir. 'Bunun 
için, bunun yerine «Görülebilecek yerlere» denirse 
iyi olur. Bu hususta önerge de hazırlayacağım. 

iBir bu durum var; bir de hakikaten bulgun bu 
Kanunun genel amacı doğrultusunda vatandaş ken
di can ve mal güvenliğinin sağlandığını görüyor ve 
bu yönetime hakikaten büyük güven duyuyor. Bu 
güvenle, bugün hâlâ şahıslarımııza, belki sizleıre de 
gelen haberlerde, bir imıkân doğsa da, bugün vatan
daş hâlâ üzerinde olan silahı böyle bir İmkân daha 
doğsa da doğrudan doğruya güvenlik makamlarına 
teslim etmenin fırsatını aramaktadır. O nedenle, 
maddelere 'geçildiğinde dikkate 'alınmak üzere ben bir 
önerge sundum Sayın 'Başkanlığa. Bu Yasa yürürlüğe 
girdikten itibaren, bir ay zarfında kendiliklerinden 
güvenlik makamlarına silahlarını teslim edenlerin de 
bu Kanunun kapsamına alınması, onların da takiba
ta uğramaması önerisini getiriyorum. Bunda zarar 
yok yarar var. Böyle bir imkân tanınsa, bir aylık 
bir süre daha tanınsa, vatandaş getirip silahlarını tes
lim etse ve takibat yapmasak Devlet olarak bir za
rar görmeyiz. O bakımdan, benim böyle de bir öner
gem var. 

Bu hazırlanan Yasa yerindedir. Sadece bir cüm
lenin değiştirilmesi; çünkü bu yorumlara sebebiyet 
verebilir. «'Bulunabilecek yerlere» diyor. 'Nerede ne 
bulunabilecek acaba?.. Kötü niyetliye de fırsat, bir 
imkân tanımayalım. O nedenle bu, açıkça «Görüle
bilecek yere atan» şeklinde düzeltilirse iyi olur. 

I 
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(Saygılar sunarım* , 
BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Devrimsel. 
ıSayın ıBdkir Tünay, buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — ISayın Başkan, değerlıi üye 

arkadaşlarım; 
IBen Sayın Fikri Devrroserin düşüncelerine ta

mamen iştirak ettiğim için, onun hukuk açısından 
görüşlerini benimsediğim için o noktalara değinme
yeceğim. Sadece bu Yasanın Milletlimiz üzerinde ve 
bu Meclisimizin saygınlığı üzerinde getireceği şeyle
re dayanacağım., 

IBu 'Meolisılerden çıkan kanunlar çoğunlukla mil
letlimiz tarafından ya endişe ile ya korkarak kabul
lenilir; ama bu Yasa ile görüyoruz ki, bir sevgi, bir 
saygı esasına dayanan bir yeni hava getiriliyor. Bu 
bakımdan bu Yasa öğretici ve eğitici bir mahiyet ta
şıyor. 

Ayrıca, yine bu Yasa niteliği itibariyle bir ah-
lâkilik vasfını da beraberinde getirmektedir. Çün
kü, gizlilikten açıklığa, açıklıktan da öteye gerçekçi
liğe dayanıyor. Büyük Atatürk'ün aziz milletlimize 
ve dünyaya armağan ettiği sevgi felsefesinin bir bel
gesini getiriyor. 

Af bir fazilettir. OBu bütün üyelerimizce malum
dur. iŞu kadar ki, milletimiz huzurun ve güvenlin sağ
landığı, Devlet otoritesinin linanılır, güvenilir hale 
geldiği zaman her türlü cezayı da ısinesıine çekerek 
samimiyetle bir davaya önderlik ediyor, yaklaşıyor. 
O zaman burada bize düşen görev, böyle bir Yasaya 
ittifakla «Evet» demek, milletimizi bu hoşgörürlü
ğünden dolayı mükâfatlandi'rımak bizim görevimiz 
oluyor. 

Ayrıca, milli birlik ve beraberlik ve bütünlüğe 
muhtaç olduğumuz ve bu yolda bir hayli de mesafe 
aldığımız bir devirde, böyle bir Yasanın gelmiş ol
ması milletimize rahat 'bir nefes aldıracaktır Ve bu 
Yasa mUlli birlik ve 'beraberlikten de öteye milletle 
Devletin birliğine, hatta hatta bütünleşmesine doğru 
büyük bir adım olması bakımlından da çok güzel ve 
değerli bir Yasadır. Öyle umut ediyorum ki, De
ğerli Meclisinizin de iltifatına tnazhar olacak bu Ya
sa, cezai hükümler ve kısıtlayıcı hükümler, çok çok 
getirildiği bir zamanda, böylece bir af müessesesesıi-
ne doğru gidişle Meclisimize güveni sağlayacaktır. 

Saygılarımla. ((Alkışlar) 
'BAŞIK1AN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
'Buyurun İSayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın arka

daşlar; 

'Böyle bir Yasanın Yüce Meclise gelmiş olmasını 
memnuniyetle karşılıyorum. Ancak, bir konuda da
ha geniş düşünme durumundayım. Sayın Devrimsel 
aynı konuyu idile getirdiler; ben de önergemde ma
demki böyle bir imkânı tanıyoruz, Türk Vatandaşı
na, köylüsüne bunu radyo ve televıizyonila duyura
lım, 15 günlük bir süre tanıyalım, göğüsünü ıgere ge
re Devletine getirsin, silahını teslim etsin. Bunun için 
de bir önerge verecektim, ancak konuşulduğu için 
fazla vaktinizi almayacağım. 

Saygılar sunarım. 
BASKAIN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak listeyen baş

ka üyemiz 'var mı?.. 
Yok.,, 
Sayın Hükümet Temsilcimiz ve Mıilli Güvenlik 

IKonseyi temsilcilerinin açıklayacakları bir cihet var 
mı efemdim?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
ÎMİALETTİN ALÜKÂŞİFOĞUU — Sayın 'Başkanım, 
bu aşamada yok. 

MİİLLİ GÜVENLİK 'KONSEYİ GENEL SEfK-
IRETERLİİK TElMSlLOllSl (HAİKÎÎM KIDEMDİ AL
BAY FERİDUN BALATLIOĞLU — Yok efen
dim. 

BAŞİKAN —Teşekkür ederim1., 
Sayın Komisyon açıklayacağınız bir husus var 

mı efendim?.., -
Buyurun efendim. 
ADALET (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FERİ

DUN GÜRAY — Sayım Başkan, değerli üyeler; 
25 Eylül 1980 tarih ve 2305 Sayılı Yasayla 15 gün 

içinde ruhsatsız olarak bulundurulan tabanca, kama, 
bıçak, dinamit ve benzeri diğer patlayıcı madde
lerle, salt saldırı ve savunmada kullanılan aletlerin 
belli usûller çerçevesinde güvenlik güçlerine teslimi 
buyuruimuşdu. : Vatandaşlar im iz bu hükme içtenlik
le uymuşlar, merciler önünde uzun kuyruklar oluş
turmuşlardı. Sürenin hitamında bir çok kişi çeşitli 
nedenlerle bu kabil silahları teslim edemıemişfiir. Va
tandaşlarımızın kendilerini ısaldi'rılara karşı güvence
de hissetmeleri sonucu, teslim edemedikleri bu si'lah-
ılarını hali arazilere, meydanlara, okullara, köy oda
larına terk ettikleri yüksek malumlarıdır. 

Bu kabil silah terkleri yetkili mercilerce de teş
vik edilmiştir. Ancak, soımmlu kişilerce ifade edilme
se dahi, bir zarar görmeyecekleri imajı yaratılmıştır. 
Buna karşın, bazı yörelerde siikhiLannı nzalarıyla ve 
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teslim kastıyla belli yerlere terk eden bazı kişilerin 
kimlikleri tespit edıilmiş ve haklarında cezai kovuş
turma yapılmış ve bir kısmı da hapis cezasıyla teczi
ye ediHmiştir. Ayrıca, Devletine güvenen, 'ondan ken
disine zarar gelmeyeceğine inanan bazı vatandaşları
mız, hüsnüniyetle sürenin geçmesine bakmadan, si
lahını resmi mercilere 'götürüp, teslime kalkmış ve 
bundan dolayı da 'hakkında kamu davası açılmıştır. 
İlaveten, 'belli yerlere silahların terkinden sonra 'hu
sumet nedeniyle bazı kişiler 'halklarında silahların ai
diyeti konusunda ihbarlar yapılmıştır. Nihayet, sa
hipsiz olarak bulunan silahların miktar ve mahiyetle
ri bir çok yerlerde Cumhuriyet Savcılıklarına bildi
rilmiş ve faillerinin araştırılmasına tevessül edilmiş
tir. ıBöyleee faili meçhul bir çok tpmar evrak Cum
huriyet Savcılarının ve zabıtanın elinde kalmıştır. 

Huzurunuza getirilen bu Yasa, arz etmeye çalıştı
ğım eksiklik ve haksuzlukları gidermek için düzenlen
miştir. Daha doğrusu mağdurlarının deyimiyle, Dev
letin sözü senettir, Devletin sözü namustur özdeği-
şini. gerçekleştirmek ve Devletin saygınlığını koru
mak amacına 'yöneliktir. Silahlarını 30 Kasım 1981 
tarihi mesai bitimine kadar terk edenleri affetmekte
dir. Böylece huzurunuza 'gelen İlk af yasası mahiye
tindedir. 

•Benden önce konuşan arkadaşlarımızın tevcih et
tikleri sorulara ıBıirinei tmaddenin görüşülmesi sonun
da cevap vereceğim. Şimdilik arz edeceklerim bun
dan 'ibarettin 

Saygılarımla, 
IBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Tasarının tümü üzerinde müzakereler bitmiş bu

lunuyor. 
'Maddelere geçilmesini oylamadan evvel bir öner

ge vardır, okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi iBaşkanlığına 

'25 . 9 . 1980 günlü ve 2305 Sayılı Silahların tes
limi hakkındaki Yasa, 'Birinci Maddesiyle o günün 
koşullarına uygun olarak teslim için 15 gün gibi çok 
kısa bir süre tanınmıştır. Sonraki gelişmeler görü
şülmekte bulunan Kanun Tasarısı gerekçesinde de 
görüleceği gibi, bu sürenin yetersiz olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu nedenle de bugün bu durumu an-
layiışla karşılayan, bu Yasa teklifi getirilmiş bulun
maktadır. Zorunluğu anlayış 've isabetle tespit eden 
bu teklif kanunlaşırken, bir konuya daha eğilmenin, 
yerinde olacağı kanısındayım. Bazı kimseler tanınan 
15 günlük sürede silahlarını teslim etmemiş olabile-
cekleri gibi, bunları sonradan da bir yere bırakma
ya cesaret edememıiş olabilirler. Bunlara bir irnkân 

I tanımak ve o ilk 15 günlük süre geçtikten sonra si
lahlarını bir yere bırakanların bu hareketlerini ve ee-

I zalarının kaldırılmasını daha haklı kılmak için bu Ya
sanın ilânından itibaren 15 günlük veya 1 aylık bir 
ek sürenin daha verilmesini 've 'ilk sürenin bu tarihe 
kadar uzatıldığının 'kabul edilmesini ve tasarının bu 
yönde yeniden düzenlenmesi için Komisyona iade
sini öneririm, 

S. Sırrı Kırealr 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye?.. Yok., 
Hükümet temsilcimiz önergeye iştirak ediyorlar 

mı?... 

I ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR - PLAN
LAMA - ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, 
önergeye iştirak etmiyoruz. Arz edeyim; getirilen 
teklifle aslında süre 1 sene 2 ay 1(8 gün uzatılmış du
rumdadır, yani bu Yasanın uygulanması 1 sene 2 ay 
18 gün uygulanmış olarak ortadadır. Daha evvelki 
bu konudaki değişikliklere baktığımızda, bu sürenin 
en fazla 6 ay olarak belirlendiği ortadadır. Bu ba
kımdan müddetin daha uzatılması yolundaki teklife 
katılmıyoruz., 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
.'Milli Güvenlik Konseyi Temsilcilerinin iştirak 

edeceği bir cihet var mı efendim?.. 
MİLLİ GÜVENLİ/K KONSEYİ GENEL SEK

RETERLİK TEMSİLCİSİ HÂIK'ÎM KIDEMLİ AL
BAY FERİDUN 'BALATLIOĞLU — Katılamıyo
ruz efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FERİ

DUN GÜRAY — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyoruz. Sayın Kırealı tara

fından.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, aynı 
mahiyette bir teklif daha var efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette, birinci madde 
üzerinde rmi yoksa... 

FİKRİ DEVRİMSEL — 'Birinci madde üze
rinde efendim. 

BAŞKAN — 'Birinci maddeye geçmedim efen
dim. Esasen bininci maddeyle alafkailı 6 önerge var. 

Sayın Kırcalı'nın verdiği önrgenlin Komisyonca 
dikkate alınıp alınmaması keyfiyetini oylarınıza 
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sunmalk .istiyorum: Önergeyi !kafbui edenler... Eıt-
meyenller... Önergenin Komisyonca diiiklkate alınması 
36 oya 'karşı 42 oyla Ikalbul edifoıiişltir. 

iDu (itibarla mevcut değişiklik önergeler iyb be-
îabsr, Tasarıyı Komisyona geri veriyorum. 

Gündemimizde görüşülecek bir başka madde 
'kalmadığı için 5 AraÜılk 1982 Salı günü saat 14.00'-
de torilanmaik üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma SaaiDi : 18.20 

»9<i 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

4 Ocak 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI :•• 

2. —SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TBKLÎFUERIÎ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İÎŞLER 

ı(l.) — Organ ve Dolkıu Alınması, Salklanmaisuı, Aşı
lanması ve Nalklli Halklkıında Kanunun 14 neü mad-
desinin son fıkrasının değiştirilmesine 'ilişkin Kanun 
tasaırısıı ive Adalet ve Sağjlılk ve Sosyal1 İsler Komis
yonları raporları. (1/8) (S. Sayısı : 42) <T>ağıftaıa ıta-
ı * i : 24.12.11981) 

(2.) — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında. Ka
nunun IBaızı Maddelerinin DeğişıfcMlmieisine Dair Ka

nun Tasarısı lifle Cezaların İnfaza Halkfkmda 647 sa
yılı Kanunun iBk Birinci Maddesine Biır Fıkra, Ek
lenmesine ive Son Fılkraısının Degişfiirillımeisine Daür 
Kanunun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
1(1/114, .1/59) ı(S. Sayısı : 44) (Dağıtana tarihi : 
25.12.(1981) 

(3.) — Jandarma Genel Komutam ve Mili Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celaısun'un 
«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıça/klar ile Diğer 
Aletler Halklkıında Kanun ile TiMc Ceza' Kanununun 
264 ndü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, İBıçaMar <ve Benzeri Alöölerin Teslimi' 
ıHalkkında 2305 sayılı Kanuna Üç Elk Madde EMen-
mestaıe Dair Kanun TdkHifi ve Adaleit Komiisyıonu 
Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 
25 . 1,2 , 198H) 

. . . .>». >>m< . . .<. . . . 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 42 

Organ ve Doku Almması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hak
kında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko

misyonları Raporları. ( 1 / 8 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 Ekim 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K. K. T. D. 101-967/06324 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 10. 1981 
tarihinde kararlaştırılan «Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 
14 ncü maddesinin Son Fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Çağımız tıbbının son gelişmeleri düzeyinde organ nakli konusu tıp tekniği ve ülke sosyo - ekonomik 
durumunu da etkiliyen önemli bir sorundur. 

Ülkemizdeki organ nakli uygulamalarına ilişkin 29 . 5 . 1979 tarihinde kabul edilen 2238 sayılı bir 
Kanun var ise de, o günden bu yana bu yasa uygulamaları sonucu meydana çıkan bir kısım sorunların 
giderilmesi zorunlu olmuştur. 

Bilindiği gibi değişik tür olaylardaki uygulamalarda, ölü muayenesi ve adli otopsi sonucunun beklenmesi 
zorunlu çok zaman ister. Halbuki alınacak organ ve dokunun belli ve sınırlı bir sürede alınması zorunludur. 
Bu takdirde ölü muayenesi ve adli otopsi sonucunu beklemeden nakledilecek organın amaca göre kullanıl
ması imkânsızdır. Tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadan organ ve doku naklinin adli otop
siden önce yapılmasına imkân sağlanması kaçmılamayacak teknik bir sorundur. Bu nedenlerle ve özellikle 
«Ölüden organ ve doku alma koşulu:» başlığını taşıyan 2238 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi son fıkrasında 
gerekli değişiklik yapılması öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Kanun tasarısı 1 nci maddesinde; kaza veya doğal âfetlere maruz kalanlarda yaşamı sona ermiş olan kişinin 
yanında kanunda sayılan kimseleri yoksa, vesayet ve rıza aranmaksızın ölü muayenesi ve adli otopsiden 
önce, yaşamı sona eren kişiden alınacak sağlam doku ve organlarla, organ nakledilecek kişilerdeki ivedilik 
ve tıbbi zorunluluk hali 11 nci maddede belirlenen hekimler kurulu raporu ide saptanacaktır. 

Tasarının 2 nci maddesi yürürlüğe, 3 ncü maddesi ise yürütmeye ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 



Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas Kayıt No. : \J 18 
Karar No. : 9 
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Adalet Komisyonu Raporu 

11 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son Fık
rasının Değiştirilmesine ÎlÜşkin Kanun Tasarısı ilgili Bakanlık .temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü göırüşülüp, benimsendi. Tasarının 1 nci maddesindeki vücudun = vücudunun, kişileri = 
kimseleri, vesayet = vasiyet kelimelerinde görülen redaksiyon hataları düzeltilerek madde metinleri ayrı ayrı 
düzeltilmiş haliyle görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi, 1 nci maddesi üç karşı oyla ekseriyetle, öteki maddeleri oybirliği ile Bakanlar Kuru
lundan gelen şekliyle kabul edildi. Karşı oy gerekçesi eklidir. 

Raporumuz, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Rıfat BAY AZIT 

Başkanvekili 
M. Fevzi UYGUN ER 

Sözcü 
Enis MURAT OĞLU 

Kâltip 
Serda KURTOĞLU 

Muhalifim. 

Üye 
Alâeddin AK SOY 

Üye 
İbrahim BARANGİL 

Muhalifim. 

Üye 
Necip BİLGE 

Üye 
Bekir Sami D AÇ E 

Üye 
Halil ERTEM 

Muhalifim. 

Üye 
Necdet GEBOLOĞLU 

Üye 
Halil GELENDOST 

Üye 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Üye 
S. Feridun GÜRAY 

Üye 
İsa VARDAL 

Üye 
Serafettin YARKİN 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Tasarı, 14 ncü maddenin son fıkrasının değiştirilmesini öngörmekte ve «tıbbi ölüm halinin alınacak organ
lara bağlı olmaması» ve otopsi zamanı konularında yenilik getirmektedir. 

Komisyona gelen her metin karşısında komisyon gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini oluşturmakla görevli 
ve yetkilidir. Mevzuatımızda bu görev ve yetkiyi sınırlayan bir hüküm bulunmamaktadır. 

14 ncü maddenin üçüncü fıkrası organ nakli söz konusu olanın sağlığındaiki 'iradesine öncelik vermektedir. 

Değişiklik tasarısında «yaşamı sona ermiş bk kimsenin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa» kaydıyla 
iktifa olunması, iki fılkra arasında çelişki bulunduğu intibaını uyandırmaktadır. Maddeye açıklık getirilmesi için 
her iki fıkranın tasarıdaki haliyle kabulüne karşıyız. 

«vasiyet veya rızanın dertıal tespit edilememesi halinde» 

Serda KURTOĞLU Halil ERTEM İbrahim BARANGİL 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 42) 



— 3 — 

Sağlık (ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/8 
Karar No. : 5 

22 Aralık 1981 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakili Hakkında Kanunun 14 neti Maddesinin Son 

Fıkrasının Değiştirilmesıine İlişkin Kanun tasarısı, havalıesi uyarınca Komisyon'umuzun 22 Aralık 198»1 tarMi 
6 neı birleşimimde ilgili Hükümet Temsilcileri de (hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. Tasarı, kaza ve doğal âfetler sonucu vücudun uğradığı ağır harabiyet sebebiyle yaşamı sonıa ermiş 
kişinin yanımda eşi, çocukları, ana veya babası yahut bunlardan birisinin; veya herhangi bir yakınının bu
lunmaması (halinde sağlam doku ve organlarının tıbbi ölüm hallinin alınacak organlara bağlı bulunmadığı
nın Hekimler Kurulunun raporu ile belgelenmesi durumunda, yaşamı organ ve doku nakiline bağlı olan kişi
lere naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve doku 
nakli gerçekleştirilirken adili otopsinin bu işlemler tamamlandıktan sonra yürütülmesini ve Hekimler Kuru
lu raporunun bu adli muayene ve otopsi tutanağına 'geçirilmesini öngörmektedir. 

223ı8 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kamunun uygulan-
malsında ortaya çıkan bir hulkuk boşluğunu gidermek üzere teklif olunan tasarı, 2238 sayılı Kanunun könu-
luş gerekçesi de gözetilmek sureciyle Komisyonumuzca 'da benimsenmiştir. 

II. Tasarının maddelerinin müzakerelerine geçildiğinde tasarıyı Komisyonumuzdan önce inceleyen ve 
bir rapor ve bir metin tanzim eden Adalet Komisyonunun bu raporu-ve bu metni de gözetilmiş ve Adalet Ko
misyonunun tasarının 1 nci maddesinde yapmış bulunduğu iifade düzenleme biçimi Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

Ancak Komisyonumuz 1 nci maddeyi kabul ederken Anayasa Komisyonu metninde ve tasarı metninde 
yer alan (Madde 14 —) işaretinin ve (Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu) matlabının gereksiz olduğunu 
müşahade etmiş ve tasarı kanunlaşıp mezkur hükmün 2238 sayılı Kanuna eklenmesi çalışmalarında bir prob
leme sebep teşkil etmemek üzere ve «bir kanun hükmüdür 2238 sayılı Kanundaki ilgili hükme kanunlaştığı 
biçimde yani (Madde 14 —) işareti ve (Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu) matlabının mevcut bulundu
ğu halde eklenmek zorundadır», gibi bir tartışma yaratmamak amacıyla madde metnini yeniden tanzim et
mek zorunda Ikalmıştır. 

Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir . 
tışlbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Siyatni Ersek 

iKâıtiip 
Mehmet Akdemir 

Üye 
İmren Aykut 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Vahap Güvenç 

Üye 
Türe Tunçbay 

Başkanvekili 
Zeki Çakmakçı 

Üye 
Hamdi Açan 

Üye 
Fikri Devrimsel 

Üye 
M. Rahmi Karahasanoğlu 

Üye 
İsa V af dal 

ıSözcü 
Mustafa Alpdündar 

Üye 
Ali Nejat Al pat 

Üye 
Azmi Eryılmaz 

Üye 
Cavidan Tercan 

Üye 
A bdurrahman Yılmaz 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 42) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

14 ncü Maddesinin Son 

MADDE 1. — 29 . 5 . 1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 

Madde 14. — Kaza veya doğal âfetler sonucu vücudun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona 
ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kişileri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin 
alınacak organlara bağlı olmadığı 11 nci maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek kay-
diyle, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan 
durumlarda, vesayet ve rıza aranmaksızın organ veya doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi, bu 
işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçi
rilir ve evrakına eklenir.» 

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünsş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Ar. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

D. Bakanı - Başbakan Yrd. D. Bakanı - Başbakan Yrd. 
Z. Bay kar a 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

15 . 10 . 1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Balkanı 
Ü. H. Bay ülken 

Milli Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 42) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 5 . 1979 tarihli ve 2238 sayılı 
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 

«Madde 14. — Kaza ve doğal âfetler sonucu vü
cudunun uğradığı ağır haralbiye't nedeniyle yaşamı sona 
ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kim
seleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm 
halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 nci mad
dede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belge
lenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı 
olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk 
bulunan durumlarda, vasiyet ve rıza aranmaksızın 
organ veya doku nakli yapılabilir.. Bu hallerde, adli 
otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve 
hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi 
tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

. . . > . . . 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1.. — 29 . 5 . 1979 tarihli ve 2238 sayılı 
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaza veya doğal âfetler sonucu vücudun 
uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona 
ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kişi
leri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm 
halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 nci 
maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla 
belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline 
bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zo
runluluk bulunan durumlarda, vesayet ve rıza aran
maksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, 
adli otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır 
ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi 
tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

. . - < . . . • . 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 44 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Cezaların İnfazı Hak
kında 647 Sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /14 , 1/59) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 7 Eylül 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 -950/05880 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.9.1981 tarihinde kararlaştı
rılan «647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değlştirifanes'ne Dair Kanun Ta
sarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderümıiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların, 3038 sayılı Kanunla tedrici serbesti sistemine yer verilmek suretiyle 1953 
yılına kadar infazını müteakip, 6123 ve 6988 sayılı kanunlarla yapılan değişikliklerde olduğu gibi 1712 ve 
2148 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler beklenen faydayı sağlayamamış ve tatbikatta birtakım ciddi mah
surlar doğurmuş olduğundan, uzun ve bilimsel araştırmalar yapılmak suretiyle yeniden günün koşullarına 
uygun olarak bazı değişikliklerin yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu cümleden oima'k üzere; 
1. 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinde kabul edilen mazeret, özel ve iş 

arama izinlerinin hükümlülerin moralleri üzerinde büyük etkisi olduğu kabul edilmekle beraber bu güne ka
dar yapılan uygulamalarda her üç iznin de gayesi dışında kullanıldığı ve bazı' aksaklıklara sebebiyet verildiği, 
bütün gayretlere rağmen istenilen neticenin alınamadığı anlaşıldığından yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması 
için bu izinlerin Adalet Bakanlığının tasdikinden geçtikten sonra verilmesi öngörülmüştür. 

2. Öte yandan, hükümlülerin çalıştırılması esasını benimsemiş olan kanunda ziraat, deniz avcılığı, yol, 
inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında çalışma ekipleri teşkil edilebileceği hükme bağlandığı halde diğer 
kamu kuruluşlarının sahalarına giren bu yerlerde iş temin edilebilmesine dair hüküm bulunmadığından 'hü
kümlülerin bu gibi yerlerde istenildiği şekilde çalıştırılmaları mümkün olamamaktadır. İşte bu nedenle de yu
karıda sayılan konularla ilgili kamu kuruluşlarının hükümlü çalıştırma medburiyeti getirilmiştir. 

3. Şarta salıverilme ile ilgili 19 ncu maddenin ikinci fıkrasında mevcut olan, ceza infaz kurumlarından 
firar etmiş hükümlülere ait ağırlaştırıcı hükme iyi hallilik kararı verilmesinde tutuklu dosyasının da gözö-
nünde bulundurulması gerektiğinden tutuklu iken firar edenler de ilave edilmiştir. 

4. 19 ncu maddeye eklenen fıkra ile de, cezaevlerinde istenen nizam ve asayişin sağlanması, ıslaha yö
nelik caydırıcılık esasının getirilmesi için tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar etmiş veya Türk Ceza 
Kanununun 3C|4 ncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkum edilmiş 
olanlar veya açık veya yarı açık cezaevlerinden disiplin cezası verilmek suretiyle iki defa kapalı 'infaz ku-
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rumlarına iade edilmiş olanlar ile (kapalı cezaevinde olup da hükümlülük süresi içinde hücre hapsi veya ka
tıksız hapis nevinden dört defa disiplin cezaisi almış olanların şartla salıverilmeden yararlanamayacakları 
esası getirilmiştir. 

5. Bu gün 'bütün batı ülkeleri tarafından benimsenmiş olan, suç işleyenleri kişiliğine uygun terbiye, 
eğitim ve çalışma yollarıyla ıslah edip, kendilerini topluma yararlı birer unsur haline getirme ilkelerine daya
nan infaz sisteminde en etkilisinin çalışma yolları olduğu bilimsel araştırmalar sonunda anlaşılmıştır. 

İşte bu ilkeden hareketle kapalı cezaevindeki hükümlülerden çalışanlara öncelik tanınmak kaydıyla tabi 
tutulacakları müşahade sonucu yarı açık veya açık müesseselere naklolundukları tarihten itibaren bu müesse
selerde kaldıkları her ay için altı gün, şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek suretiyle şartla salıverilme 
işleminin yapılması hükmü getirilmiş ve 'böylece hem bu müesseselerde çalışanlara emeklerinin karşılığı ola
rak ek bir indirim tanınmış hem de kapalı cezaevlerinde bulunanlara bu imkâna kavuşabilmek için kendile
rini ıslah yolunda özendirici nitelikleri ihraz etmeleri 'imkânı sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. \Birinci madde ile 647 sayılı iKanunun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve hükümlü
lere verilecdk mazeret, özel ve iş arama izinlerinin genel gerekçede de zikredildiği üzere bundan böyle, o yer 
Cumhuriyet Savcısının teklifi üzerine Adalet Bakanlığının tasdikli ile tekemmül edeceği hükme bağlanmak
tadır. 

2. lîklinci madde anılan Kanunun 17 nci maddesine ikiiı fıkra ilave etmekte ve böylece ilgili Kamu Ku
ruluşlarının hükümlü çalıştıırmaya mecbur oldukları hükme 'bağlanmakta, ayrıca çalışacak hükümlülere ne
zaret edecek personeli belirlenmektedir. 

3. Üçüncü mıaıdde ile 647 sayıliı Kanunun 19 ncu maddesİnıin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve maddeye 
yeni bir fıkra eklenmektedir, 

ikinoi 'fıkrada yapılan değişiklikle, tutuklu iken firar edenler de madde kapsamına alınmakta ve mev
cut eksiklik böylece giderilmıiış olmaktadır. Aşağıdaki ek fıkra ile paralellik sağlanması için Türk Ceza Kanu
nunun 304 ncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma isuçundan mahkum edilmiş olan
ların da hu hususta açık hüküm bulunduğundan ve uygulamada tereddütlere yol açmamak için tekrardan 
kaçınılarak bu hususa bu fıkrada ayrıca yer verilmemiştir. 

Eklenen yeni fıkra ile de, tutuklu ve hükümlü iken iki defa firar etmiş veya Türk Ceza Kanunumun 304 
ncü maddesine göre iki defa cezaevi (idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkum edilmiş olanlar veya 
açık veya yarıaçık cezaevlerinden disiplin cezası verilmek suretiyle iki defa kapalt infaz kurumlarına iade edilmiş 
olanlar ile kapalı cezaevlerinde olup da hükümlülük süresi içinde hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden 
dört defa disiplin cezası alanların şartla salıverilmeden hiçbir suretle yararlanamayacakları hükme bağlan
mıştır. 

Hailen meri olan iınifaz mevzuatına göre alınan hücre hapsi veya katkısız hapi's nevinıden disiplin cezası
nın şartların mevcudiyeti halinde bir yıl' içinde kaldırılacağı ancak bu süre zarfından şartla salıverilmenin 
yapılamayacağı, iyiifıaMıiliğiıni kazandığı takdirde yararlanabileceği, bu cezaların ikinci veya üçüncü defa ve
rilmesinde aynı şekilde cezanın kaldırılmasına! müteakip şartla salıverilmenin mümkün olacağı, dördüncü defa 
aynı nevinden yani hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden disiplin cezası verildiği takdirde artık hiç bir 
şekilde şartla ısalıverütmeden yararfenamayacağı öngörülmüştür. 

4. Dördüncü madde İle 647 sayılı Kanuna 2148 sayılı Kanunla eklenen, Ek 2 nci madde değiştinilimiş 
ve açık ve yarıaçık müesseselere naklolunan hükümli lerin bu müesseselerde kaldıkları! her ay için 6 gün 
özel indirimdea yararlanmaları1, bir aydan, az sürelerin lindiıriminde dikkate atamayacağı şartla salıverilmenin 
geri atamasına karar verilmesi (halinde, bu kararla birlikte birinci fıkra gereğince yapılan 'indirimin de geri 
alınmış olacağı, tutuklu veya hükümlü iken firar etmiş olanlarla Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesine 
göre cezaevi idaresine karşı ayaiklanma suçundan malhkum edilmiş bulunanlar veya disiplün cezası verilmek 
suretiyle kapalı infaz kurumuna iade edilenlerim her ay için 6 günlük bu indirimden yararlanamayacakları 
hükmü getirilmiştir. 

Danışma! Meclisi (S. Sayısı! : 44) 
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5. IBeşipci miadde yürürlük ile (ilgilidir. Halen tutuklu ve hükümlü olanlarla bu kamumun yürürlüğe girme
sinden sonra tutuklanan veya işledikleri bir suçtan dolayı mafaıkum olanlar bakımından farklılık getirilmiş, 
böylece lehe mevcut olan hükümlerin kanunun yürürlüğünden önce tutuklu ve hükümlü olanlar hakkında uy
gulanması imkânı tanınmış ve maddede bu kanunla getirilen hükümlerin hangi hallerde ve kimlere uygulana
cağı açıkça belirlenmiştir. 

6. Altıncı madde Kanıunun yürürlüğü ile, yedinci madde üse yürütme ile ilgilidir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5 Nisan 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-878/04388 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Aidalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 6 . 1981 tiariflufaıde karar
laştırılan «Cezaların İnfazı Hakkında 647 Sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 
Son Fıkrasının DeğiştMInıeSine Dair Kanım Tasarısı» le gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğimi «mirlerimize arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA 647 SAYILI KANUNUN EK BİRİNCİ MADDESÜNE BİR FIKRA 
EKLENMESİNE! VB SON FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE! DAİR KANUN TASARISI 

G E R Ö K 0 E S İ 

3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutanlığının Genel Kurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon 
Başkanlığına yazmış olduğu 24 Mart 1981 tarih 4435 siayılı yazısında, «3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutan
lığı Askeri Mahkemesince tutuklanan sanıklüann, dalha önceden işlemiş oldukları diğer suçlardan dolayı halk
larında umumi adli makamlarca verilen hürriyetü bağlayıcı cezalanın infazı için ilamların komutanlığa gön
derildiği, ancak Askeri Ceza Kanununun 39 ve 353 sayılı Kanunun 244/son fıkrası gereğince ceza infazı yö
nünden sivil kişi durumunda Olan bu sanıkların cezalarımın Sıkıyönetim Askeri Ceza ve Tutukevlerinde in
fazının mümkün olmadığı,, ayrıca çoğu örgüt sanığı olan Sıkıyönetim mtuklularının bölgede bulunan Umumi 
cezaevleriine konularak sivil1 makamlarca haklarında verilen lamın infazı sunasında sanıği'n duruşma sebebiyle 
her celse için mahkemeye getirilip götürülmesi mecburiyeti veya 3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutanlığının 
Sorumluluk bölgesünde mevcut bazı sivil cezaevlerinin yapı inşaat özelliği ve emniyet durumu yönünden iste
nilen seviyede olmaması sdbelbiyle ileride istenmeyen duRimlarun meydana gelmemesi için bu konunun yasal 
düzenleme il'e giderilmesi» istenmiştir. 

Konunun Bakanlığımıza intikali üzerine gerekli inceleme yapılmış ve Cezailalrın İnfazı Hakkında 647 Sa
yılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Aynı Maddenin Son Fıkrasının Değişltirilrnesi 
suretiyle meselenin çözümleneceği anlaşılmıştır. 

Hazırlanan tasarı ile; herhangi bir suçtan askeri ceza ve tutukevinde hükümlü veya tutuklu bulunan ki
şiler hakkında adiye mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin askeri ceza ve 
tu'tukevlerindeki hükümllülük veya tutukluluk hallerinin sona ermesine kadar geri bırakılacağı ve süreler 
içinde zaman aşımının işlemeyeceği hükme bağlanmaktadır, 

Danışma1 Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Cezaların İnfazı Hakkında 547 Sayılı Kanunun Ek Blirind Malddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Son Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin birincii fıkrasından 
sonra, ikinci fikra olarak bir fıkra eklenmiş ve bu maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herlhainigi bir suçtan askeri ceza ve tutukevinde hükümlü veya tutuklu bulunan kişiler hakkımda Adliye 
mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti (bağlayıcı 
cezaların inifazı, bu kişilerin askerli ceza ve turukevlerindöki hükümlülük veya •tutukluluk haillerinin sona erme
sine kadar geri bırakılır.!» 

ı«Bu maddede belirtilen süreler içerisinde zaman aşımı işlemez.» 

MAIDDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

ıMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay* Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve 
V. 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özda? 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ/ve Sos. Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

* 
Çalışma Bakanı V. 

J. Evliyaoğlu 

İmar ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

4 , 6 . 1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakanı 
JR. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
S. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
Özgül S. Side C. Baban 

Danışma Meclisi (S. Sayısı! : 44) 



— 5 — 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 21 Aralık 1981 
Esas No. : 1/14, 1/59 

Karar No. : 10 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Damşma Meclisi Başkanlığınca 3 . 12 . 1981 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, esas 1/14 numaralı 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve esas 1/59 numarada 
kayıtlı Cezaların infazı Hakkında 647 sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun tasarılarıyla, gerekçeleri, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıy
la Komisyonumuzca Danışma Meclisi İçtüzüğünün 34 ncü maddesi uyarınca birbirleri ile ilgili görüldüğün
den birleştirilerek ve 1/14 No. lu tasarı esas alınarak incelenip görüşüldü. 

Birleştirilen tasarıların tümü, başlıkları ve maddeleri ayrı ayrı tartışılarak, yapılmış olan başlık ve maddelere 
ilişkin değişikliklerle metinden çıkarmalar etraflıca sırasıyla aşağıda açıklanmış bulunmaktadır. 

1. Her iki tasarı birbirleri ile ilgili görülmesi nedeniyle Danışma Meclisi İçtüzüğünün 34 ncü maddesine 
istinaden birleştirilerek tasarı başlığı, (647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı) olarak yazılması uygun görülmüştür. 

2. Tasarının izinlerin Adalet Bakanlığının tasdiki ile verileceğine ilişkin 'birinci maddesi, gerekçesinde de 
açıklandığı gibi, iznin amacı dışında kullanıldığı ve bazı aksaklıklara sebebiyet verdiği görüldüğünden oy çok
luğuyla aynen kabul edilmiştir. 

3. Tasarının ikinci maddesi aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının üçüncü maddesi 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine ilişkin olup tasarıda bu maddenin, 

değiştirilmesi istenilen ikinci fıkraya, esas maddede fıkra numarası olmadığından numara konulmayarak 
(2 nci fıkra) kelimesi metinden çıkarılmış ve fıkra metnine infaz kurumlarında nizamı sağlamak için (firar) 
fiilinden sonra (veya firara teşebbüs) fiili de ilave edilmiş ve daha kolay anlaşılmasını sağlamak için metindeki 
(4/5'ini) oranı yerine (beşte dördünü) oranı plmak suretiyle düzeltilmiştir. 

Tasarının 19 ncu maddesine eklenmesi istenilen ek fıkra metnine yine aynı gerekçe ile (firar) fiilinden 
sonra (veya firara teşebbüs) eylemi ilave edilmiş ve ayrıca fıkra gerekçesine uymayan fıkra metni gerekçeye 
uygun olarak tertip olunmuştur^ 

5. Birleştirilen cezaların infazında 647 sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısındaki birinci maddenin metindeki yerinin 19 ncu mad
deden sonra olduğu anlaşıldığından Yasadaki ek birinci maddenin birinci fıkrası altına madde oturtulmuş 
ve bu maddedeki (herhangi bir suçtan askeri ceza ve tutuk evinde hükümlü ve tutuklu bulunan kişiler . . . .) 
cümlesindeki (ve) bağlacının gerekçe ve metnin bütününe göre (veya) olması gerektiğinden metin bu değişik
likle tasarıdaki madde numarası da madde 4 olarak kabul edilmiş ve yürürlük tarihine ilişkin madde 2, 
yürütecek organa ilişkin madde 3'te görüşmeye esas olan diğer tasarının yürürlük tarihine ve yürütecek organa 
ait maddeleriyle birlikte görüşülmüştür. 

6. Tasarının dördüncü maddesi, kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan, yarı açık veya açık infaz 
kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp da bu infaz kurumlarında yer olmadığı ve sair hükümlüye atf edilemeyecek 
sebeplerle nakli yapılamayanların her ay için 6 gün indirimden yararlanmamaları eşitliğe aykırı ve infaz 
kurumlarında huzursuzluğa sebep olacağı nedenleriyle tasarıdan oy çokluğuyla çıkartılmıştır. 

7. Tasarının beşinci maddesinin, (Bu Kanunun 3 ncü maddesi ile 647 sayılı Kanunun değiştirilen 19 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra) kısmının bittiği yerde ve 
ondan sonraki kısmında, infaz kurumlarında nizamı sağlamak için (firar) fiillerinden sonra (veya firara 
teşebbüs) fiilleri ilave edilmiş ve devam eden madde metni ( . . . , hücre hapsi veya katıksız hapis cezası 
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alanlar hakkında uygulanır.) şeklinde tanzim olunmuş, bu suretle metne (uygulanır) kelimesi ilave edil
miştir, 

Tasarıdaki bu maddenin (Bu Kanunun 4 ncü maddesi ile 647 sayılı Kanunun değiştirilen ek 2 nci maddesi
nin birinci fıkrasındaki hüküm,) cümlesiyle başlayıp sonuna'kadar olan kısmı tasarıdan çıkartılan 4 ncü mad
deye ilişkin olduğundan bu kısım da aynı nedenle tasarıdan çıkarılmıştır. 

8. Birleştirilen tasarının yürürlük, tarihine ve yürütecek organlara ilişkin maddeleri esas tasarıyla birlikte 
mütalaa edilerek yürürlük tarihine ilişkin altıncı, yürütecek organlara ait yedinci maddeleri ayrı ayrı aynen be
nimsenmiştir. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 
21 Ardık 1981 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUNER Enis MURAT OĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Serda KURTOĞLU Alâeddin AKSOY İbrahim BARANGİL 
Kâtip Üye Üye 

Necip BİLGE Bekir Sami DAÇE Halit ERTEM 
Üye Üye Üye 

Söz hakkım saklıdır Muhalefetim vardır gerekçe eklidir İmzada bulunamadı 

Necdet GEBOLOĞLU Halil GELENDOST A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye Üye Üye 

İmzada bulunamadı 

S. Feridun GÜRAY İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Üye Üye Üye 

İmzada bulunamadı 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki değişikliğe aşağıdaki 
gerekçelerle karşıyım. 

MADDE — Mazeret izinleri, özel izin ve iş arama izinlerini kapsamaktadır. Değiştirilen maddede izinlerin 
verilmesinde yetkili nihai merci Cumhuriyet Savcısıdır. Bu yetki, değişiklik tasarısında doğrudan Adalet Ba
kanlığına intikal etitirilmektedir. Maddenin bu şekilde değiştirilerek tedvini maddeden beklenen maksada ula
şılmasını engelleyecektir. 

Özel izinlerin Bakanlık tasvibine vabeste olması uygun bulunmakla birlikte mazeret izinlerinin aceleliği 
sebebiyle yetkinin mahalli Cumhuriyet Savcısında kalması gerekmektedir. 

İş arama izinleri ise ceza müessiriyetini zaafa uğratan bir unsur ve uygulama olarak tezahür etmiş ve hiç
bir şekilde maksada hizmet etmemiştir. Bu sebeple maddenin (c) bendinin maddeden çıkarılması ve müktesep 
haklara halel gelmemek üzere kaldırılması gerekir. 

Bekir Sami DAÇE 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

647 Sayılı CezaJarın İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Savcısının teklifi ve Adalet Bakanlığının tasdiki ile mahfuzen veya serbest olarak tüzükte gös
terilen esaslar dahilinde izin verilebilir.» 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 17 nci maddesine üçüncü ve dördüncü fık
ralar olarak aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Ziraat, deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında ilgili kamu kuruluşları hükümlü ça
lıştırmaya mecburdur. Birinci ve ikinci fıkralardaki çalışmalar cezaevi personelinin gözetim ve muhafazası al
tında yapılır. 

Birinci ve. ikinci fıkralar dışındaki hükümlüler de cezaevi dışındaki iş sahalarında çalıştırılabilirler. Bu 
takdirde çalışmalar güvenlik önlemleri altında ve jandarma muhafazasında yapılır.» 

MADDE 3. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

2 nci fıkra : 
«Tutuklu veya hükümlü iken firar etmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, mu

vakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 4/5'ini, müebbet ağır hapisde otuz yılını çekmiş ol
maları şarttır.» 

Ek fıkra : 
«Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar etmiş veya Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesine göre iki 

defa cezaevıi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar veya açık veya yarı açık cezaevle
rinden iki defa disiplin cezası verilerek kapalı infaz kurumlarına iade edilmiş olanlar ile kapalı infaz kurum
larında olup da hükümlülük süresi içinde hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden dört defa disiplin cezası 
almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile, şartla salıverilmeden yararlanamazlar.» 

MADDE 4. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanuna 2148 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci mad
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2.,— Hükümlülerin açık veya yarı açık cezaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, Adalet 
Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tespit edilerek Cumhuriyet Savcılı'klanna bildirilen şartla salıverilme 
tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bildirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanlara öncelik tanın
mak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci maddeler gereğince ta'bi tutulacakları müşahadeleri sonucu açılk veya yarı açık 
müesseselere nakil olunan hükümlülerin; açık ve yarı açık müesseselerde kaldıkları her ay için altı gün, 
19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarına göre tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek su
retiyle şartla salıverilme işlemi yapılır. 

Yapılacak indirimlerde bir aydan az süreler hesaba katılmaz. 
Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi halinde bu kararla birlikte birinci fıkra gereğince yapı

lan indirim de geri alınmış olur. 
Tutuklu veya hükümlü iken fıirar etaıiş olanlar ite Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesine göre cezaevi ida

resin© karşı ayaklanmta suçundan mahkum edillmıiş bulunanlar veya disiplliaı cezası verilerek kapalı infaz kurumu
na iade edilenler bu inidirimden hiç bir surette yararlanamazlar.» 

MAıDDE 5. — Bu Kanunun 3 ncü maddesi ile 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilen ikindi fıkra
sındaki hüküm, kanunun yürürlüğe germesinden siomna firar eden tutuklular hakkında; aynı mıadde ile 19 ncu 
maddeye eklenen fıkradaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iki defa firar eden tutuklu ve hükümlü
lerle, Türk Ceza Kanununun 30/4 ncü maddesindeki ayaklanma suçunu yine kanunun yürürlük tarihinden sonra iş
leyip mahkum edilenler, açık ve yarı açık infaz kurumlarından bu kanunun yürüdüğe girmesinden sonıra disiplin 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUdü ETTÎĞÎ METİN 

647 Saytb Cezaların İnGazı Hakkında Kanunun Baza Maddelerinin Begiştiriaııesine, Ek Birinci Maddesine Bir Fık
ra EkJoomeshıe ye (Bu Maddenin Son Fıkrasamn Değiştirihnesine DaSr Kanun Taşana 

MADDE 1, — Tasarının 1. nci maıdidesA aynen kalbul o 

MADDE 2. — Tasarımın: 2 nci maddesi aynen kalbuÜİ edüilidİ. 

MADDE 3. — 647 sayılı Cezalanın infazı Hakkında Kanunun 19 mou maddesinin iMnci fıkrası aşağıdaki şe-ı 
kilide dteğiştıiriHmîiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra elklleıhmjişttiır. 

«Tutuklu veya hıülkümillü iken firar veya firara <teşeb büs etmiş olanların yulkıardalkli fukra hükmünden yararlaH 
tnabünlıeîfiıri içim, mıuıvalklkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükür/ıföKik süresfain beşte dördünü, müebbet ağır ha
piste Oitoz yılanı çekmiş ollrnalaırı şarttır.» 

Ek Fıkra : 
«Tutuklu veya hükümlü iken iki diefa firar vetya firaka teşebbüs etmiş veya Türk Ceza Kanununun 30^ ncü 

miaddesine göre iki defa cezaevi idaresline karşı ayaıkDanma suçundan mahkum edilmiş olanlar veya açık veya ya-
rı açılk cezaevlerinden disiplin cezası verilerek ilki defa kapalı infaz kurumlarına iade edilmiş olanlar ille kapalı 
infaz kufunılıarında olup da hükümlülük süresi içlimde hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden dört defa disip
lin cezası aılmış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile, şartla salıverilmeden yararlanamazlar.» 

MADDE 4. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın da Kanunun Ek Btirinoi Maddesinin birinci fıkrasın
dan sonra, ikinci fıkra olarak bir fıkra eklenmiş ve bu maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirlinıişitir. 

«Herîıangi bir suçtan askeri ceza ve 'tutukevinde hükümlü veya ıtulfcuklu toullıuınan ıkıişffler hakkında Adiliye 
mahkeftıderince verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar ille para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı 
•oezaHaon infazı, bu kişilerin askeri ceza ve tutukevle rindekti hükümlülük veya ltu)tulkluüuk hallerimin sona er
imesine kadar geri !bırakıllıır.,> 

«Bu maddede belıirtıMen (süreler içerisinde zaman aşımı işilemıez.!»ı 

MADDE 5. — 'Bu kanunun 3 noü maddesi ile 647 sayılı GKJanunun 19 ncu maddesinin değiştirilen ikinci 
fıkrasındaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra firar veya firara teşebbüs eden tutuklular hak-
kında; ayını madde ile 19 ncu maddeye eklenen fıkradaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
ilki defa firar veya firara teşebbüs eden tutuklu ve hükümlülerle, Türk Ceza Kanununun 304 ncü madde
sindeki ayaklanma suçunu yine kanunun yürürlük tarihinden sonra işleyip mahkûm edilenler, açık ve yarı 
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(Hükümetin Teklifi) 

cezası veruirmek suretiyle İM ıdefa kapalı infaz kurumlarına iade edilenlerle, kapalı infaz tanımlarımda bulunanlar
dan kamunun yürürlük taırihimden sanıra dört defa diısliplin ısuçu işleyip hücre hapsi veya katıksız hapis cezası alam-
îar hakkında; bu Kamumun 4 noü maddesi ile 647 sayılı Kamunun değiştirilen ek 2 nci madldösıinıin birinci f ıknasın-
dakıi hükyim, kanunun yürürlüğe girmesinden sorara işle dikleri bir suçtan mahkum edilmiş olanlar hakkında; dör
düncü fıkrasınıdaki hüküm ise tonunun yürürlüğe girmesinden sonra firar eden tutukilıular, Türk Oeza Kanunu^ 
mm 304 ncü maddesine göıre ayaklanma suçunu işleyenler ve disiplin cezası verilerek kapalı infaz kurumuna ia
de edilenler hakkımda uygulanır. 

MADDE 6. — Bu Kamun yayımı tarihinde yürürlüğe girerj 

MADDE 7. — Bu Kamun mükümterini Bakamlar Kurulu yürütür. 

1 . 9 . 198ıl 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, 

Z. Bay kara 
Yrd. 

T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N± Özdaş 

Adalet Balkanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H. Boyutken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dişileri Bakamı 
1. Türkmen 

Maliye Bakam 
KK Erdem 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos, Yrd. Bak. V. Gümrük ve Tekel Bakam 
K« Cantürk Dr. S. Tüten R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Taram ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanır 
Prof. Dr. T. Esener S. Kocatopçu 

Enerji ve Tabii Kay. Bak. V. Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Ş, Kocatopçu 1. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam Sosyal Güvenlik Bakanı 
V, Özgül S. Side 

Kültür Bakanı V. 
İ. Evliyaoğlu 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

açık dnfaz kurutmiarinıdan bu ıkanunun yürürlüğe gir meşinden sonra dasâptöm cezası verilmek suretiyle iki 
defa ıkaıpaüı infaz Ikuruarûaırma iiakJe edilenlerle, kapalı ceza infaz kurumalarında bulunanlardan tklanunun yü
rürlük (tarihinden sonra dört ıdefa disiplin suçu lisfeyrip hücre hapsi veya ikatııksız hapis cezası adamlar hak
kında uygulanır. 

MADDE 6- — Tasanonnı 6 ncı Maddesi aiynen kabul edildi. 

'MADDE 7. — Tasaonm 7 nci Maddesi aynen kabul edildi 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 46 

Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Sedat Celasun'un «6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 2305 
Sayılı Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. ( 2 / 7 ) 

8 Aralık 1981 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kamun ile Türk Ceza Kanunumun 
264 dicü Maddecinde Yer Alan Ateşli (Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ive Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 sayılı Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı 
ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 
'Bilindiği gibi 12 Eylül öncesinde anarşi, (terör ve bölücülük faaliyetleıli güderek artmış, menfur emenleri

ni gerçekleştirmek (üzere silahlanan örgüt mensupları yanında; bir bölüm sade vatandaş da çeşüDlıi nedenler 
ve kaygılarla bundan etkilenerek, silahlanma gayreti içerisinde istemeyerek de olsa itilmişti. 

'Ruhsatsız lateşlıi si'laJMar ve mermiler itle TOK nun 264 ncü maddesinde belirtilen (dinamit, bomba veya 
buna 'benzer yıkıcı veya öldürücü afet ve benzeri ateşli eczalar ve 6136 sayılı Klanunun 4 ncü maddesinin 1 
ncli fıkrasında sayılan (karna, (hançer ve Ibenzeri bıçaklar ile salt saldırı veya savunmada ikullÜanıHan afetlerin 
güvenlik kuvvetlerine 'tesllimıini sağlamak üzere 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 sayılı Kanunlla onbeş günlük 
bir süre itanınimıştı. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu çağrıya içtenlikle katılmış, ruhsatsız salahlarını 
teslim ötondk üzere resmi (daireler önünde kuyruklar oluşturmuştu. Birikimleri önlemek üzere o günün ko
şullarında bu süne ancak 17 Ekim 1980 günü mesari saatli bitiminle (kadar uzatılabilmişti. 

12 Eylül 1980 (tarihinden buyana, anarşi ve terörle sürdürülen ikbrarlı, 'Cesur ve tarafsız mücadele 'başarılı 
olmuş, ıDevîet otoritesi hâkilm ıkılınmış, anarşi veltıerör önlenerek vatandaşa köyünde, kentinde, evinde, işinde 
ve sokakta can ve mail güvenliği sağlanmıştır. 

Güvence ıduygulan giderek peklıeşen vatandaştan m iz, silah bulundurma gereksinimi (duymaz olmuş, 17 
Ekim 1980 (tarihine (kadar çeşitli nedenlerle teslim edemediği silahını güvenilk ikuvveltferıine teslim etmek ça-
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relerini aramıştır. Nliıtekıkn birçok yarflerde iköy ımeydaın lığına, köy odSaıkrına, dkuılara, caımdtere veya hıaıli ara
zilere slalhllıar bırakılmak suretiyle ıteslm gayreierd sürdürülmüştür. 

'Bu ariada, bazı yöreılerıde ısiflaihtarını Itesliım eden vatandaşların kimlikleri ıtespit edimliş ve 'bunun so
nucu olaralk 2305 sayıllı Kanunun öngördüğü süne sona leıtaliş olduğu dçdn halklarında ©em ıkovuştuirmalları 
yapılmıştır. 

Vatandaşlarım ımüracaıtiarından ve resmi ikayıltılandan almam billlgüelrie göne oeza kovuıştunmaısı yapılmayacağı 
şeklindeki doğrudan veya dolaylı çağrı ve telkinleri de gözönünde tuıtaırak silahlarını ftesil'iım eden flalkat ceza 
kovuşturmaısıına mıaruz kalanların sadece bu filden ötürü oeza takibatına ımaruz ıkalmlaimaları veya mah
kûm edıidiktaıü asıl cezalarım yeminle getıinilmemesü amıa cı ile bu teklif foazırtlanımıştıır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 25. — Teklifin çerçeve birinci maddesiyle, 25 Eylül 198Ö gün ve 230)5 sayılı Kanuna üç ek mad
de ilave edilmektedür. 

Ek madde 1 aile; 2305 sayılı Kanunun birinci maddesinde sayılan silahları, 17 Ekim 1980 ile 30 Kasım 
1981 tarihleri arasımda, güvendik kuvvetlerinin çağrısı üzerine veya kendiliğinden, aiskeri veya mülıki ma
kamlara teslim etmiş olariar hakkında genel gerekçede açıklanan nedenlerle takibat yapül'mayacağı ve mün
hasıran si'Ialh bulundurmak suçundan ötürü verilmiş mahkûmiyet kararlarının infaz edilmeyeceği hükme 
bağlanmaktadır. 

ıEk madde 2 ile; Kanunda belirtilen tarihler arasında, sayılan silahlar ile bir suç işleyenler in bu kanun 
hükümlerinden yararlanamayacağı Vungulanmakitadır. 

Ek madde 3 ile de; ek madde l'de. hdtirtilen süre dışında işlenmiş bulunan 6136 sayılı Kanuna veya Türk 
Ceza Kanununa muhaleföt suçlarına bu Kanunun uygulanmayacağı özelikle vurgulanmıştır. 

Böylece, lehtefci kanunun makalblle şümullü prensibini getiren Türk Ceza Kanununun 2 ncii maddesimim bu 
konuda uygulanması ve bu suretle Kamunun amaçlanmış hedefinden uzaklaşması önlenmek isltenmiştir. 

Tekl'ifin 2 ve 3 ncü maddeleri, yürürlük ve yürütmeye ilişkindir.. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 23 Aralık 1981 

Esas No. : 2/7 
Karar No. : 11 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi 
Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Üç Bk Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi, Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği temsilcisi ve ilgili Bakanlılk'lar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca in
celenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılarak, yapılmış olan maddelere ilişkin değişiklikler sırasıyla 
aşağıda açıklanmış bulunmaıktadır. 

1. Komisyonumuzca genel gerekçenin ışığı altında, 2305 say ıh Kanunun birinci maddesinde sayılan silah, 
patlayıcı madde ve benzeri aletleri 17 Bkim 1980 tarihi mesai saati 'bitimi ile 30 Kasım 1981 tarihi mesai 
saati bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya çağrı üzerine teslim edenler ile güvenlik ıkuvvetle-
ri veya diğer yetkiMlerce bulunabilecek yerlere bu malksatlta bırakmak suretiyle terkedenleri de kapsayacak ve 
mahkûmiyet hükümlerinin yerine getirilmesinin sonucu olarak yapılacak işlemleri ve ayrıca tahsil olunan pa
ra cezalarının iade edilmeyeceğini içerecek şekilde ek birinci madde yeniden oy çokluğuyla düzenlenmiştir. 

2. Teklifin ök ikinci maddesinin gönderme yaptığı, birinci madde başına metne uygun olan (Ek) 'keli
mesi ilave edilmek suretiyle ek ikinci madde aynen benimsenmiştir. 

3. Teklifin ek üçüncü maddesinin yazılışında gönderme yapılan ıbirinoi madde yine ek birinci madde ol
duğundan ibu maddedeki (birinci madde başına metne uygun olarak (Bk) deyimi ilave edilmiş ve madde met
ninde yapılan değişiklik ise cümlderdeki bazı kelimelerin redaksiyonu mahiyetinde olup hüküm getiren bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

4. Teklifin yürürilüik tarihine ilişik ikinci ve yürütülecek organlara ait üçüncü maddeleri ayrı ayrı aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Rıfat BA YAZIT 
Başkan 

Söz hakkım saklıdır. 

S. Feridun GÜRAY 
Bu Raporda Sözcü 

ibrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

1 nci madde için söz hakkım 
mahfuzdur. 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami D AÇ E 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 
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JANDARMA GBNEL KOMUTANI VE MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL SEDAT 
OBLASUN'UN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakluııda Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncii 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeîer, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 

2305 Sayılı Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 gün ve 2305 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 'maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarih ve 230!5 sayılı Kanunun birinci maddesinde sayılan her türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer aletleri 17 Ekim 1980 tarihi mesai bitimi ile 30 Kasım 1981 tarihi mesai bitimi ara
sında, askeri ve mülki makamlara kendiliğinden veya çağrı üzerine teslim etmiş olanlar hakkında takibat ya
pılmaz ve haklarında münhasıran bulundurmak fiillerinden ötürü verilmiş olan mahkûmiyet kararları inlfaz edil
mez. 

EK MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen süre içinde ve aynı maddede sayılan her türlü silah ve pat
layıcı maddeler ile diğer aletleri 'kullanarak bir suç İşleyenler bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar. 

EIK MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri birinci maddede belirtilen süre dışında işlenmiş bulunan 6136 sayılı 
Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesine muhalefet suçlarına hiç bir şekilde uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 'METİN 

•* 
6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletleı Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 nctt 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkuıda 

230)5 Saydı Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

IMAİDDE 1. — 25 Eylül 1980 gün ve 23015 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EIK MADDE 1. — Bu Kanunun 'birinci maddesinde sayılan silah, patlayıcı madde ve benzeri aletleri 17 Eikim 

1980 tarihi mesai bitimi ile 3Q Kasım 1981 tarihi mesai bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya 
çağrı üzerine teslim edenler ile güvenlik kuvvetleri veya diğer yetkililerce bulunabilecek yerlere bu maksatla 
bırakmak suretiyle terkedenler hakkında takibat yapılmaz. Hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve [kanu
ni sonuçları ortadan 'kalkar. Mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyet
teki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş alanlar için sicil varakası tesis edilmez. Tahsil olunan para ce
zaları iade edilmez. 

EIK MADDE 2. — Ek birinci maddede belirtilen süre içinde ve aynı maddede sayılan iher türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer afetleri kullanarak bir suç işleyenler bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar. 

EIK MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, ek birinci maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna 
veya Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulanmaz. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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