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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE-

Sayfa 
716 
717 

717 NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Mustafa Alpdündar'ın, Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bazı iş yerle
rinde kanunsuz toplu işçi çıkarmaları yaptığı 
İhbarları konusunda gündem dışı konuşma
sı, 717:718 

2. — Türk Mamulleri Sergisi ve bir Türk 
müteahhitlik firması tarafından inşa edilen 
elektrik transmisyon şebekesinin açılış me
rasimlerine katılmak üzere 13 - 17 Aralık 
1982 tarihleri arasında Birleşik Arap Emİr-
likleri'ne gidecek olan Gümrük ve Tekel Ba
kanı Ali Bozer'e, Ticaret Bakanı Kemal Can-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/507) 718:719 

3. — Hastalığı nedeniyle Kâzım Öztürk'ün 
12 Kasım 1982 tarihinden itibaren 22 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/508) 719 

4. — Hastalığı nedeniyle Yavuz Altop'un 
7 Kasım 1982 tarihinden itibaren 14 gün müd
detle izinli sayılmasına dair Başkanlık tez
keresi. (3/509) 

Sayfa 

719 

5. — Abbas Gökçe ve arkadaşlarının, 
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Deği
şiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi
nin, içtüzüğün 36 ncı maddesine göre doğru
dan Genel Kurul gündemine alınmasına dair 
önergesi. (4/47) 719:721 

6. — Kâzım Öztürk ve arkadaşlarının, 
Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine 
ilişkin Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı 
Maddesine göre doğrudan Genel Kurul gün
demine alınmasına dair önergesi. (4/48) 721:723 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 
36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle 
bu Kanuna 6150 sayılı Kanunla eklenen ek 
maddenin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
«k 4876 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına ilişkin Kanun hükmünde Kararna-
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Sayfa 
me ve Bayındırlık Ulaştırma, imar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî İşler .'komisyon
ları raporları. (1/167) (S. Sayısı : 168) 723:734 

2. — Muzaffer ÖNER Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

1. — İngiltere Denizaşırı Ticaret Kurulu ve De
miryolu Sanayi Birliğinin daveti üzerine 5 - 1 2 Ara
lık 1982 tarihleri arasında İngiltere'ye gidecek olan 
Bayındırlık Bakanı -Tahsin Önalp'e, Ticaret Baka
nı Kemal Cantürk'ün; 

Uluslararası Tarımsal Kaikınma Fonu (IFAD) 
nun Roma'da aktedilecek Guvernörler Toplantısına 
katılmak ve FAO Genel Direktörü ile görüşmeler 
yapma'k üzere 1 2 - 1 6 Aralık 1982 tarihleri arasında 
İtalya'ya gidecek olan Tarım ve Orman Bakanı Sa
bahattin Özbek'e, Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nı Münir Ra'if Güney'in; 

Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanının davetlisi 
olarak 8 - 12 Aralık 1982 tarihleri arasında Ürdün'e 
gidecek olan M'illî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Zeyyat Baykara'nın; 

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

2. — Hastalığı nedeniyle Bekir Sami Daçe'nin, 8 
Aralık 1982 tarihinden itibaren 20 gün müddetle izin
li sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

3. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanunu
na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygu
lanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı, ad okumak su
retiyle yapılan açık oylama sonucunda Tasarının ka
bul edildiği bildirildi. 

Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının; 

Sajfa 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/14) (S. Sayısı : 225) 734:735 

3. — Cezaların İnfazından Sonraki Ko
runmaya Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/486) (S. Sayısı : 227) 736:765 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 
13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nundan bir Fıkranın Kaldırılmasına, İki Madde ve 
Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine; 

Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsunlu, Tan-
doğan Tokgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dışında Ça
lışan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Çalışma 
Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından Değer
lendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine; 

Dair Kanun Tekliflerinin maddeleri ve tümü ka
bul edildi. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti Hüküm elti Arasında Hava Ulaş'tırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri onaylandı, 
tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
kabul edildiği bildirildi. 

15 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 14.00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.45 te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkan vekili 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü

venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday 
Öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi. (2/77) (Başkan
lığa geliş tari'hl : 13.12.1982) (Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri (Esas) ve Bütçe - Plan komisyonlarına; 
14.lfc.1982) 

Raporlar 
2. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Deği

şiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Malî İşler komisyonları raporları. (1/7) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 14.12.1982) 

3. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Ku
ruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/568) (S. Sayısı : 244) (Da
ğıtma tarihi : 14.12.1982) 

4. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/555) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 14.12.1982) 

5. — Halil (Fevzi) UYGUNTÜRK Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/11) (S. 
Sayısı : 254) (Dağıtma tarihi : 14.12.1982) 

BİRÎNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTtP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BASAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisimizin 30 uncu Birleşimini açıyorum 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Mustafa Alpdündafın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bazı işyerlerinde kanunsuz toplu 
işçi çıkarmaları yaptığı ihbarları konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı konuşma isteği var
dır; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığının bazı iş

yerlerinde kanunsuz toplu işçi çıkarmaları yapıldığı 
ihbarları nedeniyle 15 Aralık 1982 tarihinde gündem 
dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 

Anılan günde Bakan veya görevlendireceği yetki
lilerin hazır bulundurulmaları ile bana gündem dışı 
söz verilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALFDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, buyurun efen
dim. 

Gündem dışı konuşma süreniz beş dakikadır efen
dim, 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, 
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Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
12 Eyl'üTden sonra, hepinizin bildiği gibi, Yüce 

Konseyimiz bir karar almıştır. Bu karar uyarınca, 
sendikaların görevleri askıya alınmış, işçiler işveren
lerle münasebetlerini mevcut yasalar muvacehesinde, 
temsil hakkından ileri derecede yoksun olarak sür
düreceklerdir. 

'Konseyimizin bu kararı doğrultusunda hiçbir 
işveren sebepsiz işçisini sokağa çıkarmayacaktır. İna
nıyorum k'i, bu karar yürürlükte olmasa yüz'binlerce 
işçimiz işini kaybedecek, Türkiye'de yaklaşık 3,5 mil
yon işsizler ordusuna yeni yeni işsizler ilâve edile
cekti. 

Özel teşebbüste bir kısım işverenlerimizin bazı 
hallerde işçinin gönlünü yaparak işten çıkardıklarını 
biliyoruz, şıkâye'tçi olmadıklarını biliyoruz; ama çok 
büyük bîr Devlet kuruluşumuzda yasalara tamamen 
ters, her yıl kitleler halinde binlerce, onbinlerce iş
çinin kapı dışarı Edildiğini bilmiyorduk. Son üç ay 
içinde bu konudaki aldığımız telgraflar, mektuplar 
bir hayli dosya kabarttığı için, konuyu gündeme ge
tirmek mecburiyetinde kaldım. 

Olay, Zonguldak kömür havzasında geçmektedir. 
Biliyorsunuz, kömür altın devrini yaşamaktadır. Ma
den işçisi, kömüre kazma vuran işçi kolay kolay ye
tişen, bilinen bir işçi değildir. Buna rağmen Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza bağlı Ereğli Kö
mürleri işletmesi, kömür havzasında her yılbaşı bir 
tarama yaparak 50 yaşına gelmiş, sa'dece altı yıl, ya
ni 1 800 gün yeraltında çalışmış arkadaşlarımızı ken
di iradeleri dışında, yasal hiçbir hakkı olmadığı hal
de, mevzuat hiçbir surette öngörmediği halde, işten 
çıkarmaktadır, işten çıkarma gerekçesi, kendilerine 
göre ilân ettikleri tamimler, genelgelerle «Nasılsa 
emeklilik hakkını kazanmıştır, 1 800 gün yeraltı ça
lışması vardır; genç olmuş, olmamış önemli değildir, 
hizmet akdini fesediniz» şeklindedir. Genelgeler, ta
rihleri ile sayıları ile bize müracaat edilerek gönde-
rilmişiti'r. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1 800 gün çalışmak pek önemli bir. zaman alma

maktadır. Sadece altı senelik bir çalışma süresidir. 
Olay, çok yönlü yara bırakmaktadır. 1 800 gün yer
altında çalışan insan az prim ödediği için çok cüzî 
maaşla emekliye sevk edilecektir. Onbinlerce insan 
kısa bir hizmetten sonra genç yaşta Sosyal Sigortalar 
Kurumuna aktarılacaktır. Sosyal Sigortalar Kuru
mundan emekli olma hakkını kullanmak sadece işçi
nin elindedir, işçi başvurmadıkça, yaısal hakkını kul-
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lanmadikç'a, hiçbir işveren «Siz emeklilik hakkını ka
zandınız, buyurun sizi artık çalıştırmıyorum, alın 
tazminatınızı, çıkınız.» diyemez. Hiçbir işverene ya
sal böyle bir yetki tanınmadığı halde, Ereğli Kömür
leri işletmesi işverenimiz böyle kısıtlanmış bir dev
rede dahi, yasal dayanağı olmayan bir gerekçe gös
termek suretiyle işçi arkadaşlarımızı topluca işten 
çıkarmaktadır. Bu durumun mutlaka önlenmesi ge
rekmektedir. 

Olayın bir başka yönü daha vardır. Aslında, mün
hasıran maden işçisine, yeraltında çalışan işçilere ta
nınmış bu hak; yer üstünde puaritör, teknik kontrol, 
topoğraf gibi, zaman zaman 1 - 2 saat işyerine inip, 
görevini yapıp çıkan yerüstü işçilerine de uygulan
maktadır. Bu, işin tamamen hile yoludur. 

Malumlarınız olduğu üzere, Gelir Vergisi Kanu
nuna göre, yeraltında çalışan arkadaşların vergi istis
naları vardır. Sayın Bakanlığınız ve ilgililer kısa bir 
araştırma yaparsa, Maliye Bakanlığının genelgesine 
göre, sadece yeraltında kaldıkları sürece vergi dışı 
bırakılan o saatlik ücretleri, işten çıkarmaya matuf 
gerekçe 'gösterilmek için, tam gün gösterilmiştir. Ver
gi ödeme yönünden 1 saat 2 saat; 1 800 gün çalış
mış olsun, işten çıkmış olsun diye tam gün. 

işin altında, böylesine bir Devlet kuruluşuna hiç 
yakışmayan bir başka yön vardır; kıdemli işçiyi ka
pı dışarı edip, yeni girecek işçiyi asgarî ücretle işba
şı yaptırmak. Bir iktisadî Devlet Teşekkülümüze ya
kıştıramadığımız bu konuyu, ilgililerin mutlaka el-
koymasını ve soruna çare getirmesini diliyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın 'Başkan. (Alkışlar). 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından herhan

gi bir görevli ve yetkili bulunmamaktadır. Kendile
rine haber Verilmiştir; arz ederim efendim. 

Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 

2. — Türk Mamulleri Sergisi ve bir Türk Müte
ahhitlik firması tarafından inşa edilen elektrik trans
misyon şebekesinin açılış merasimlerine katılmak üze
re 13 - 17 Aralık 1982 tarihleri arasında Birleşik 
Arap Emirlikleri'ne gidecek olan Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ali Bozer'e,, Ticaret Bakanı Kemal C ant ürk'. 
ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkerezi. (3/507) 

BAŞKAN — Gündemtn sunuşlar kısmında tezke
reler var; okutuyorum efendim, 
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Danışma Meclisi Başkanlığına | 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde açılacak Türk I 

Mamulleri Sergisi ve BAE Başkenti Abu Dhabi ile I 
Al-Ain şehri arasında bir Türk müteahhitlik firma- I 
sı tarafından inşa edilen elektrik transmisyon şebe- I 
kesinin açılış merasimlerine katılmak üzere 1 3 - 1 7 
Aralık 1982 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlik-
leri'ne gidecek olan Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. 
Dr. Ali BOZER'in dönüşüne kadar; Gümrük ve Te
kel Bakanlığına, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendini. 
3. — Hastalığı nedeniyle Kâzım Öztürk'ün 12 Ka

sım 1982 tarihinden itibaren 22 gün müddetle izinli I 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/508) 

BAŞKAN —=• Başkanlık Divanının bir tezkeresi I 
vardır; okutuyorum. I 

Genel Kurula I 
Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk, 12 Ka- I 

sim 1982 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 19 Ka
sım 1982 tarihinde taburcu edilerek, 15 gün iştira- I 
hati uygun görülmüştür. I 

Bu itibarla, 12 Kasım 1982 tarihinden geçerli ol
mak üzere toplam 22 gün müddetle izinli sayılması I 
hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının I 
25 Kasım 1982 tarihli toplantısında kararlaştırılmış- I 
tır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. I 
M. Vefik KİTAPÇIGÎL 

Başkanvekili I 
Danışma Meclisi Başkanı V. I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüz gereği I 
Sayın Öztürk'ün bu raporunu oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Sayın Öztürk, sağlığına kavuşmak suretiyle ara
mıza katılmıştır efendim. I 

-4. — Hastalığı nedeniyle Yavuz Altop'un 7 Ka- I 
sim 1982 tarihinden itibaren 14 gün müddetle izin- I 
//' sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/509) I 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum efen- I 
dim: I 

Genel Kurula I 
Danışma Meclisi Üyesi Yavuz Altop'un hastalı

ğı nedeniyle 7 Kasım 1982 tarihinden itibaren 14 gün il 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kurula J 

arzı, Başkanlık Divanının 25 Kasım 1982 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
M. Vefik KİTAPÇIGÎL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Altop'un rapo
runu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Altop'a acil şifalar dileriz. 
5. — Abbas Gökçe ve arkadaşlarının, 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasını 
Öngören Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alın
masına dair önergesi. (4/47) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin bir 
önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunununda değişik

lik yapılmasını öngören Kanun Teklifimiz bir yılı 
aşkın süreden beri ilgili komisyonda bulunmasına 
rağmen, bugüne kadar sonuçlandırılıp Genel Kuru
la sunulmamıştır. 

İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi- uyarınca teklifin 
doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınma
sını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, bu konuda bir açık
lama yapacak mısınız efendim?.. 

ABBAS GÖKÇE — İzin verirseniz, kısa bir açık
lama yapmak işitiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe, 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

8.11.1982 tarihli dilekçemi, bugün gündeme geti
ren Birleşim Başkanımıza huzurunuzda teşekkür et
mek isterim. 

Dikkat buyurulsun, benim dilekçem 8.11.1982 ta
rihlidir. Her zaman yakınırız bürokrasiden, her za
man yaıkınırız resmî devairdeki işlerin gecikmesinden 
vesaireden^ 

Bütçe görüşmelerinden 4 gün evveldi yanılmı
yorsam, bu dilekçem var idi ve ben bu dilekçe^ ile 
Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapacak olan 
teklifimin Genel Kurula indirilmesini istemiş idim. 
Aradan 40 güne yakın bir süre geçti, kendilerine 
medyunu şükranım, Saygıdeğer Başkanımız huzuru
nuza getirdi; böylece Danışma Meclisimlizde de bir 
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dilekçenin yukarıdan aşağıya 40 güne yakın bir süre 
içerisinde gelmiş olduğu tescil edildi. 

Efendim, bu teşekkürlerimi arz ettikten sonra, 
şimdi konuya gelmek istiyorum. 

Buraya seçildiğimiz günlerde, takriben 14 ay ka
dar evvel, ben bir kanun teklifinde bulundum. Bü
tün memleketi ilgilendiren bir kanun teklifidir bu; 
Kat Mülkiyeti Kanununun bir maddesinde bir deği
şiklik istiyordum. 

Bugün Türkiye'de, ihtilafı olmayan apartman yok 
gibidir. Her apartmanda bir, ya da birkaç kiracı, ya 
da kat maliki gerekli giderleri ödememekte, apart
man işleri yapılamamakta, apartman ısıtılamamakta, 
tamir edilememekte, bu nedenle apartman içindeki
ler müşkül durumda bulunmaktadır. Çünkü, aidat
ların toplanması konusunda müessir bir kanun mad
desi yok. Kanuna göre, aidatını ödemeyen kat mali
ki hakkında, diğer kat malikleri ya da yönetici, mah
kemeye başvuracaktır. Mahkemeye başvurduktan son
ra, mahkeme tarafları dinleyecek, yıllarca sürecek 
duruşma; belki de 2 yıl sonra mahkeme, birikmiş 
aidatların tahsiline karar verecek ve 2 yılın sonun
da aynı kişi yine aidatlarını ödememeye başlayacak
tır. 

Ben buna, ülke çapında bir hal çaresi getirip, 
mahkemedeki işleri de asgariye indirecek bir teklif 
getirdim ve kat malikleri kurulunun aldığı kararla
rın icraî nitelikte olması gerektiğini, buna razı olma
yan kişinin mahkemeye giderek tedbir istemesini, ya 
da icranın durdurulmasını istemesini teklif ettim ve 
bu teklifimi 14 ay evvel Danışma Meclisi Başkan
lığına verdim. Ait olduğu komisyonda görüşüldü; 
önce Adalet Bakanlığı bu teklife katılmadığını söy
ledi, teklifin reddi oylandı, teklifi reddeden talep 
reddedildi, böylece teklif yürürlükte kalınca Adalet 
Bakanlığı, «Efendim, bir kanun tasarısı hazırlayaca
ğız bu konuda, bize bir ay mehil verilsin.» dedi. Bir 
aylık mehlin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geç
ti ve ben adım adım takip etlttim, Adalet Bakanlığı, 
teklifi aylarca sonra hazırladı, bakanlıkların görüşü
ne sundu. Bir yıl geçti, tasarı gelmedi. Tasarı gelse 
de gelmese de, benim teklifim ile ilgisi yok. Bu du
rum karşısında ben, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi
ne göre, teklifin doğrudan doğruya Genel Kurul gün
demine alınmasını bir dilekçe ile istedim. 

İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesini yüksek huzurla
rınızda yeniden tekrarlamak istiyorum: «Tasarı ve
ya teklifler komisyonca, havale gününden başlaya
rak en geç 30 gün içinde sonuçlandırılıp, Genel Ku-
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rula gönderilmek; gerekir. Aksi takdirde, sözü geçen 
tasarı ve teklifin doğrudan doğruya Genel Kurul 
gündemine alınmasını hükümet veya teklif sahipleri 
isteyebilirler.» İşlte, ben bu hükme dayanarak ve tek
lif sahibi olarak, Genel Kurulun gündemine alınma
sını önerdim. Takdir Yüce Kurulunuzundur; mem
leketin geniş ölçüde bir yarasına merhem arayacak
sınız.» 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe, 634 sayılı Kât Mül

kiyeti Kanununda değişiklik yapılmasını öngören 
Kanun Teklifinin, Komisyonda sonuçlandırılmadığın
dan bahisle, Genel Kurul gündemine alınmasını is
temektedir. Oylarınıza başvuracağım efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RİFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bu konu 

komisyonda sonuçlandırılmıştır, reddedilmiştir. Bura
da görüşüldü zannedersem, zabıtlara da geçmiştir. 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan bir tasarı vardır ve 
şimdi halen Bakanlar Kurulunda imzadadır. Onun 
beklenmesi kararlaştırıldı. Aceleye getirmeyelim; Ba
kanlar Kurulundan gelecek tasarıyı beklememiz ge
rekiyor. O karara göre hareket etmeliyiz. Takdir Yü
ce Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Usul hakkında 
izin verir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

bu gibi başvurular her halde bundan sonra daha faz
la olacaktır. Muhterem Başkanlıkça Genel Kurulun 
peşin görüşü alınmalıdır. Mesela bir arkadaşımız tek
lifinin aylarca komisyonlarda kaldığını beyan etti. 
Bu konuda mutlaka o ilgili komisyonun görüşü alın
malı, açıklanmalı ve arkadaşlarımız bilerek Genel 
Kurulda karar vermeli veya neden inmediğini bilmeli. 
Aksi halde, her teklif incelenmeden, esastan incelen
meden Genel Kurula gelirse, çok zor durumda kalı
rız. 

Bunu arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

ABBAS GÖKÇE — Usul hakkında söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gökçe. 
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Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
Telgrafla, telefonla, mektupla vaki müracaatlar 

üzerine ben bu Kat Mülkiyeti Tasarısının Başbakan
lıktan bir an evvel çıkması hususunda çalışmakta
yım. En son aldığım bilgilere göre, bir iki imza nok
san kalmıştır bakanlardan, yani Bakanlar Kurulun
dan çıkmıştır, iki imza noksan kalmıştır; yarın veya 
öbür günlerde gelmesi mutlaktır. 

Ben bunu arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, usulün nesi hakkında 

efendim? 
ABBAS GÖKÇE — Reddedilen bir teklif üzeri

ne ne gibi işlem yapıldı?.. Reddedildiğini söyledi sa
yın Komisyon Başkanımız; oysa bir ret söz konusu 
değil, muhterem Komisyon Başkanımız yanlış hatır
lıyorlar; reddedilmedi, asla ve kafa reddedilmedi. 
Reddedilse bile Genel Kurula inmesi lazım reddin. 
Niye inmedi bugüne kadar?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Muratoğlu buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan; bu Teklif Komis
yonumuzda görüşüldü, Bakanlıktan bilgi alındı, mü
zakereleri yapıldı. Gerçi ret mevzuunda bir temayül 
belirdi; ancak redden evvel herhangi bir karara va
rılmazdan evvel istihbar ettik ki, Adalet Bakanlığı bu 
Kanun üzerinde bir çalışma yapıyormuş. Bunun üze
rine beklemek kararını verdik. Sayın Gökçe'nin Tek
lifini Bakanlıktan gelecek Tasarı ile birlikte mütalaa 
edeceğiz; çünkü 36 ncı maddenin esasına müteallik 
bir teklif yapmıştır Sayın Gökçe. Bakanlıktan gelen 
teklifi görmeden onun teklifi üzerinde bir karar ver
memiz hatalı olur. 

Durum bundan ibarettir; arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Alpdündar, bu suretle Komisyonun gerek 

Başkanı, gerek Sözcüsü de sizin biraz evvel arz etti
ğiniz hususa bir açıklık getirdiler zannederim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Gökçe, vermiş olduğu Ka

nun Teklifinin süresi içinde Genel Kurula inmedi
ğinden bahisle Genel Kurul gündemine alınmasını 
istemektedir. Komisyon da gerekli açıklamada bu
lunmuştur. içtüzüğümüzün 36 ncı maddesine göre 

bunu oylamak mecburiyeti vardır. Bu nedenle oyla
rınıza sunacağım efendim : 

Sayın Gökçe'nin Kanun Teklifinin gündeme alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Gündeme alınması kabul edilmiştir efendim. 

6. — Kâzım Öztürk ve arkadaşlarının, Türk Hu
kuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tek
lifinin, Jçtüzüğün 36 ncı maddesine göre doğrudan 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi. 
(4/48) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; aynı işlemin yapılma
sını isteyen Sayın Öztürk'ün bir dilekçesi var, oku
tuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına, 
«Türk Hukuk Mevzuatının düzenlenmesine iliş

kin Kanun Teklifi» miz; Danışma Meclisi Genel Ku
rulunun 11 Ocak 1982 tarihli 30 uncu Birleşiminde 
görüşülmüş; böyle bir düzenlemenin zorunluluğu ve 
önceliği vurgulanarak tasvip olunmuştur. Ancak; Hü
kümetin bu konudaki çalışmalarının bulunduğu ve 
yakında biteceği ifadeleri dikkate alınarak Hükü
metten gelecek tasarı ile birleştirilerek görüşülmek 
üzere Adalet Komisyonuna idaesine karar verilmiş
tir. 

Aradan bir yıla yaklaşan bir süre geçmesine rağ
men, bu konuda, Hükümetten herhangi bir tasarı 
gelmemiştir. 

Konunun önemi ve önceliği dikkate alınarak, İç
tüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca Teklifimizin doğ
rudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim?. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Müsaade* ederseniz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim kısa bir açıkla
ma için. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Konu yüksek malumlarınızdır. Gerek Kanunun 
Genel Kuruldaki evvelki görüşmesinde, gerekse büt
çeler nedeniyle ve büyük ağırlıkla Anayasanın gö
rüşülmesi sırasında Türkiye Cumhuriyetinin mevzu-
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atının ne halde olduğu yüksek ıttılaınıza teferruatıyla 
sunulmuştur. 

Hatırlanacağı üzere, Adalet Komisyonunun, Mev
zuatın Düzenlenmesine Dair Teklifin, reddine dair 
raporu, Genel Kurulumuza gelmiş, uzun görüşme
lerden sonra Hükümetin bu yoldaki hazırlığına imkân 
vermek üzere Komisyonun reddi kabul edilmeyerek, 
reddi ret olunarak Teklif, Komisyona iade edilmiş
tir, 

Bu olayın üzerinden bir bütçe geçti, bir Anayasa 
geçti, konu her defasında ariz amik dile getirildi, 
ama görülüyor ki, bir seneyi aşkın süreden beri bu 
konuda Hükümetimizin herhangi göze görülür bir 
gelişimi, bir çalışması gözükmemektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Esasında meseleye biraz daha yakından bakarsak 
Hükümetten; naçizane kanaat olarak bu dönemde 
bu çalışmaya eğitebilecek fırsatı bulacağını da zan
netmiyorum. Zira evvelki görüşmelerde izah olundu
ğu üzere 1.934'lerde başlayan ve Başbakanların, Ada
let Bakanlarının sahip çıktığı önemli bir konu, ama 
çalışılması, sonuçlandırılması son derece güç bir ko
nudur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Kurucu Meclis olmanın siyasî iktidarların el at
ması çok güç olan bir konuda ve Anayasadan sonra 
kalıcı bir ilkeye el atmasında büyük yarar vardır ve 
bu fırsat önümüzde, fakat kaçmaktadır. Sizleri meş
gul edişim bu nedenledir. Kurucu Meclisin belirli 
süresi kalmıştır ve Türkiye'de mevzuat ayıklandığı 
takdirde idarî reformdan tüm bozuklukların büyük 
bir kısmı düzelecektir naçizane kanaatime göre. 

Bizde kanun anlayışı biraz da ulvî bir anlam ta
şır. Kanunlardaki değişikliğe, kanunların anlaşmaz
lığına, kanunların birbirini nakzeden hükümlerine, 
kanunlarda sık sık değişmelere milletimizin, halkımı
zın iltifatı yoktur. Kanun deyince, kanunu ayet gibi 
anlar, riayetini buna göre yapar, değişmesini de buna 
göre arzular. Halbuki bizdeki kanun konusu son de
rece kargaşa içinde, bir gün önce çıkardığımız ka
nun ertesi gün tadil' edilmek zorunda ve diliyle, ter
tibiyle karmakarışık haldedir. 

Bu sözlerle zamanınızı almak işitemiyorum. Konu 
hepinizin yüksek malumlarıdır; ancak ne var ki, Ku
rucu Meclisin süresi son derece daralmıştır. Bu dö
nemde, kalıcı bir ilkeyi Kurucu Meclisin çıkarmasın
dan öte hiçbir çare yoktur. Eğer bu Kurucu Meclis, 
mevzuatı düzenleme konusunda ilkeleri tespit etmez-
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se Türkiye'deki kanunların kargaşası sürüp gidecek
tir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kanunların kargaşasının bir başka nedeni de han

gi alan, hangi kuralla tespit edilecektir belli değildir. 
Hangi alanda tüzük çıkacak, hangi alanda kanun 
düzenlenecek? Bugün mevzuatımızın arasına giren ve 
giderek gelişeceğe benzeyen kanun hükmündeki ka
rarnameyi de bu mevzuat içine soktuğumuz zaman, 
cidden arkadaşlar, sade vatandaşın Türkiye'de kanu
nu, tüzüğü, yönetmeliği anlaması imkânsız hale gel
miştir, 

Türkiye'de Düstur çıkar, Kavanin veya Kanunlar 
Mecmuası çıkar, Resmî Gazete çıkar. Metinler bu
rada yayımlanır, ama bu metinleri derli toplu, mes
lekle uğraşan hiçbir arkadaşım buralardan almaz. 
Ya?.. Özel yayın olan bir kısım derlemelerden alır. 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gibi, Tek Metin Ka
nunlar gibi. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir saatinizi tahsis edin ve bu kanunları bir kere 
tetkik buyurun. Göreceksiniz ki, petkçok yanlışla do
ludur. Hiçbir kanunu burada reklâm etme anlamın
da değildir. Bir metin ki, resmiyet taşımıyor, o met
ne itibar mümkün değildir. O halde kanunlarımızı 
kargaşadan kurtaracak, geçmişi ayıklayacak ve çıka
racağımız mevzuatı sarih hale getirecek ve vatanda
şın eline periyodikman resmî metin verecek bir kuru
luşa ihtiyaç vardır. 

Sabrınızı tüketmemek için sözlerimi burada bağ
lamak istiyorum. Geçen dönemde Komisyon metni 
reddedilmiş, Hükümete çalışma fırsatı verilmiştir ve 
de 1 sene geçmiştir. Hükümetimizin bu yolda çalış
ma fırsatı bulacağı (Naçizane) kanaatini taşımıyo
rum. O halde meseleye Genel Kurulumuz sahip çık
sın ve konuyu Genel Kurul gündemine alarak mese
leyi yüksek iradenizle -çözmenizi arz ediyor, en de
rin saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
RIFAT B A YAZIT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı olarak Sayın 

Bayazıt buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Sayın Başkan, bu teklif Komisyonu
muzda incelendi. Komisyon müzakereleri sonunda 
teklif reddedildi, Yüksek Meclise geldi. Mecliste eni
ne boyuna tartışıldı, Başbakanlıkta bu konuda bir 
çalışma olduğundan, bir Komisyon kurulduğundan, 
bir Kanun tasarısının hazırlandığından bahsedildi. Bu 
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mülahazayla (Meclis Zabıtlarına da geçmiştir) bu 
Kanun gelecek Kanunla birleştirilmek üzere redde
dildi, Komisyonumuza verildi. Kanun gelmedi ki, 
bunu birleştirelim. Takdir Yüce Meclisindir, bizim 
yapacağımız bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın üyeler; Sayın Öztürk, daha evvel Komis

yonda reddedilmiş olan Kanun teklifinin, bu ret key
fiyeti Genel Kurulda görüşülürken, bir Hükümet ta
sarısından bahisle bunun tekrar Komisyona iade edil-

V, — GÖRÜ! 

/. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle bu Kanuna 6150 sa
yılı Kanunla eklenen ek maddenin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna ek 4876 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun hükmünde Kararname ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Malî İşler komisyonları raporları. 
(1/167) (S. Sayısı : 168) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun 
tasarı ve teklifleriyle, komisyonlardan gelen işler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Anayasamızın 91 inci maddesine göre kanun hük
münde kararnamelerin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususu öngörülmektedir. Bu nedenle, geçen Bir
leşimde Sayın Kırcalı da bu hususa değinmişlerdi, 
gündemin kanun tasarı ve teklifler bölümünün ilk 
maddesi olarak; 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanunumuzun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 
41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle bu Kanuna 
6150 sayılı Kanunla eklenen ek maddenin değiştiril
mesine ve bu Kanuna ek 4876 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin Kanun hükmünde ka
rarname üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Yerindeler. 
Sayın Komisyon?.. Yerindeler. 
Sayın üyeler; tasarının Komisyondan gelen Ra

porunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunması kabul edilmiştir. Ra
poru okutuyorum efendim. 

(Malî îşler Komisyonu Raporu okundu). 

(1) 168 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

diğini beyan ettiler. Ancak, geçen süre içinde tekrar 
Komisyonca ve Kanun tasarısı olarak önünüze bir 
hususun getirilmediğinden bahisle, içtüzüğün 36 ncı 
maddesinin çalıştırılmasını istemektedirler. 

Bu nedenle Sayın Öztürk'ün bu istemini oylarını
za sunacağım efendim, yeniden gündeme alınması 
keyfiyetini. Sayın Öztürk'ün Kanun teklifinin gün
deme alınmasını kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. 
Kabul edilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Malî İşler Komisyo
nunun bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayısı almış bulunan 2490 sayılı Artır

ma, Eksiltme, ve İhale Kanununun, 2, 5, 7, 14, 16, 
19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddele
riyle, bu Kanuna 6150 sayılı Kanunla eklenen ek 
maddenin değiştirilmesine ve bu Kanuna ek 4876 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırmamasına ilişkin Ka
nun Hükmünde Kararname; Danışma Meclisi İçtü
züğünün 43 üncü maddesi gereğince yeniden incele
meye tabi tutulmuştur. Komisyonumuz Kanun Hük
mündeki Kararnameyi: 

1. Madde 18'e yürürlük, madde 19'a yürütme 
başlığının konulması, 

2. Yürürlük maddesi olan 18 inci maddenin yü
rürlük, 

Madde 18. — Bu Kanun 1.3.1979 tarihinden ge
çerli olmak üzere ancak bu tarihten önce duyuruları 
yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri mez-
kûn Kanun Hükmünde Kararnameyle kaldırılmış ve
ya değiştirilmiş hükümlere göre sonuçlandırılmak 
kaydıyla yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Olarak 
yeniden düzenlenmesi şeklinde değişiklikler dışında 
aynen benimsenmiştir. Arz olunur. 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

Malî İşler Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; tasarı üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklama yapa
cak mısınız?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DLEN İŞLER 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale. Kanunu
nun 2, 5, 7, 14, 16, 1.9, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 
ve 66 ncı maddeleriyle, bu Kanuna 6150 sayılı Ka
nunla eklenen ek maddenin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna ek 4876 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına ilişkin Kanun Hükmündeki Kararname, 
Devlet İhale Kanunu Danışma Meclisimizin günde
mindedir. Şu anda 168 Sıra Sayısı almış bulunan bu 
Kanun Hükmündeki Kararname daha önce Bayındır
lık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu tarafından incelenerek Komisyonumuza 
gelmiştir. Devlet İhale Kanunu ki, 2490'la ilgili bir 
Kanun tasarısıdır. Şu, ianda İlk'£is<aıdî işler Komisyonun
dadır. Bu Komisyondaki müzakerelerden sonra Ko
misyonumuzca ele alınacaktır. Esasında Komisyonu
muz bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi Devlet 
İhale Kanunuyla ilgili yapacağı görüşmeler de geti
receği hükümlerle değiştirmek istemiş ve bu Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin Danışma Meclisi Genel 
Kurulunun gündemine alınışından Devlet İhale Ka
nununun tasarısının gündemine alınışının arasında 
geçecek kısa süreyi düşünerek bu Kanun Hükmün
de Kararnamede değil, Devlet İhale Kanunu üzerin
de daha etraflı ve daha gerçekçi olarak inceleme yap
mayı uygun bulmuş, kısa süre olarak nitelendirile
bilecek bu süre içerisinde Kanun Hükmünde Karar
name üzerinde yapılacak bir değişikliğin uygulamayı 
aksatacağı düşüncesinden hareket etmiştir. 

Arz ettiğim gibi, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun uygun 
bulduğu ve Malî İşler Komisyonumuzun da geçen 
dönemde uygun bulduğu bir Kanun Hükmünde Ka
rarname söz konusudur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın üyeler, Komisyonun açıklamasını dinledi

niz. Yakında yeni bir tasarının huzurunuza getirile
ceği ifade edilmiştir. Bununla beraber, 1978 yılından 
bugüne kadar bu Kanun Hükmündeki Kararnameye 
dayanarak 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununa göre işlem yapıla gelmektedir. Dört yıl
dan beri bu Kararnameye dayanılarak yapılan işle
rin kanunlaştırılması bakımından huzurunuza getiril
miş bir Taşandır. 

Söz alan da olmadığına göre maddelere geçilme
si hususunu oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2490 Sayılı Artırma, Ekşilime ve İhale Kanununun 
2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 
66 ncı Maddeleriyle Bu Kanununa 6150 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin Değfiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürüdükten Kal
dırılmasınla ttişklin Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Bu Kanun uyarınca artırma, ek
siltme işlerine girebilmek için yasal ikametgâh sahi
bi olmakla beraber istenilen teminat ve gereğinde bu 
Kanunda yazılı belgeleri göstermek zorunludur. Her 
yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek değerden aşa
ğı alımlarla yapım, onarım, üretim ve istikşaf işleri
ne yabancı uyrukluların girebilmesi için bunların on 
seneden beri Türkiye'de oturması ve ticaret sicilinde 
kayıtlı olması zorunludur.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Hükümetin bir açıklaması 
olacak mı efendim?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — İhalesi yapılacak madde veya hiz
metin her türlü özelliğini ve ayrıntılarını gösterir 
şartlaşmalar ve gerekirse eklerinin onanmış örnekle
ri parasız ya da özelliklerine göre idarelerce takdir 
edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şart
laşma ve ekleri idareslinde bedelsiz görülebilir. Mali
ye Bakanlığı gerekli görülen durumlarda şartlaşma 
ve eklerinin bedellerinin nasıl saptanacağını, en az ve 
en çok bedel sınırlarını kararlaştırır ve ilgililere du
yurur.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 3. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — İhale konusu olan işler isteklilere 
duyuru yoluyla iletilir. 

Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, yapılacağı 
tarihten önce en az onbeş gün (tvedi durumlarda il
gili Balkanın onayı ile 10 gün) içinde ihalenin yapı
lacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ve en az bir 
gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki kez duyuru
lur. 

Gazete ile yapılacak son duyurunun ihale günün
den en az üç gün önce yayınlanması gerekir. 

Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde du
yuru, yukarıdaki süreler içinde ilgili idare ile Hükü
met ve Belediye binalarının duyuru tahtalarına ası
lacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. 
Bu işlemler bir .tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en 
çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete 
ile de bir defa duyuru yapılır. Tahmin edilen bedeli 
her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan 
artırma ve eksiltmeler yerel gazetelerden başka, ti
rajı göz önüne alınarak, illeri Basın - İlan Kurumun
ca saptanacak günlük gazetelerin ikisinde yukarıda
ki süre ve koşullar içinde birer kere duyurulur. Bu 
tutarın 5 katını aşan artırma ve eksiltmelerde ise ay
nı koşullarla bir kez de Resmî Gazete ya da ekleri 
ile duyuru yapılır. 

Tahmin veya keşif bedeli her yıl genel bütçe ka
nunu ile saptanacak tutarı aşan artırma ve eksiltme
lerde duyurular artırma ve eksiltme konusu iş ile il
gili meslekî kuruluşlardan biirsine en az 15 gün ön
ceden bildirilir. 

İdareler işin önem ve özelliğine göre bu duyuru
ları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazete
ler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlata
bilirler. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler için, 
idareler duyuru yapıp yapmamakta serbesttir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

İhale Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

«Madde 14. —• 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki ilke 
ve koşullara uyulmadan yapılan duyurular hüküm
süz sayılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İhale 
yapıldıktan sonra duyuruların hükümsüzlüğü anlaşı
lırsa ihaleler feshedilir. 

Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı 
varsa, ihale ve sözleşme, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile geçerli sayılabi
lir, 

İhalenin feshi halinde, müteahhidin fesih tarihine 
kadar tahakkuk etmiş hakedişleri varsa verilir ve 
hükmen tahakkuk edecek zararları, görevli ve so
rumlu memurlara dönüş hakkı olmak üzere Devlet
çe ödenir. Duyurunun yasadaki ilke ve koşullara uy
gun olmaması nedeniyle görevli memurlarla komis
yon üyeleri hakkında ceza kovuşturması yapılmakla 
beraber, İhalenin feshi dolayısıyla Devlete bir zarar 
doğmuş ise bu zarar, neden olanlara hükmen ödetti
rilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?., 

Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, delaleti
nizle şu sorularımı Hükümetin cevaplandırmasını is
tirham edeceğim : 

Şu maddenin, Kararnamenin yürürlüğe konuldu- -
ğu günden bugüne kadar uygulanmasında nasıl bir 
sonuç alınmıştır? Cezalandırılanlar var mıdır? İptal 
edilen ihaleler var mıdır? Veya devletin menfaati gö
zetildiği gerekçesiyle duyuru noksanlığı nedeniyle 
devam ettirilen ihaleler var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, Türk İhale 
Mevzuatında devlet iha}e işlerinin iyi bir şekilde ve 
zamanında görülmesinde en önemli engellerden bi
risi bu ilan konusunda çıkmaktadır. Türkiye'nin bü
yük bir ülke olması, bazı ilanların mutlaka büyük 
şehir gazetelerinde yapılması zarureti, bu şekilde ya
pılacak ilanların normal bürokratik düzenlemenin 
ötesinde bir de Basın - İlan Kurumu üzerinden adil 
bir şekilde dağıtılması zorunluluğu, ilanların yapıl
dığı tarihle ihalenin yapıldığı tarih arasında Kanu
nun öngördüğü sürenin tutturulamaması sonucunu 
vermektedir. Uzun süre bu Türk İhale Sisteminde, 
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aslında büyük bir mahzur teşkil etmeyen bir usul ha
tası dolayısıyla çok ciddî devlet hizmetlerinin aksa
masına sebep olmuş ve bu Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile bu düzenleme getirilmiştir. Bu düzenle
me getirildikten sonra Devlet İhale Sisteminde önem
li bir boşluk doldurulmuş olduğundan, bu gibi ak
saklıklardan kaynaklanan sıkıntılar çoğu zaman ilgili 
Bakanın, bazı hallerde de Maliye Bakanının takdiri
ne sunularak objektif bir anlayış içinde ve Devlet 
menfaatini azamî gözetmek suretiyle uygulana gel
miştir. 

Benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu madde, (Büt
çe Malî Kontrol Genel Müdürlüğünden de hatırlı
yorum) oldukça sık uygulana gelmektedir, objektif 
uygulana gelmektedir, Devlet menfaatleri göz önün
de tutularak uygulana gelmektedir. Bugüne kadar 
ben şahsen, ihalenin feshi dolayısıyla Devlete bir za
rar doğmuş olması halinin söz konusu edilerek bir 
amme davası açıldığını hatırlamıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 4 üncü madde üzerinde başka söz 

alan yok. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Bu Kanuna göre yapılacak ihale
lere giren isteklilerden, ihale konusu olan işin tah
min veya keşfedilen bedelinin % 3'ü oranında geçici 
teminat alınır.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 2490-sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Her yıl genel bütçe kanunu ile 
saptanacak tutarı aşan bütün yapım, onarım ve tesis 
işleri için alınmış olan geçici teminat müteahhide 
hakedişine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonu-
larak kesin teminat tutarına çıkarılır. 
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Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat ya
pılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değiş
ken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, kesin te
minat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek be
del oranında artırılır. 

Keşif bedelinin % 30'una kadar yapılmasına son
radan gerek duyulan işleri de, müteahhit sözleşme 
ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya 
zorunludur. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde 
sözleşme feshedilir. Bu durumda müteahhit işin ke
şif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri, söz
leşme ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde 
yapmaya zorunludur. 

Ancak, % 30 oranından fazla artış, temel, tünel 
ve doğal afetlerden ileri gelmiş ise, idarenin isteği 
ve ilgili Bakanın onayı ile aynı sözleşme ve şartlaş
ma hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı mü
teahhide yaptırılabilir. 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle 
tamamlanacağının anlaşılması durumunda müteahhit 
işi bitirmeye zorunludur. 

Bu durumda, müteahhide, belgelemek koşulu ile, 
yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, 
yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'j arasın
daki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabi
lir.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 
edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — İlgili idare ihaleden sonra kendi
sine ait yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde 
müteahhit, ihale tarihinden başlayarak 30 gün ta
mamlandıktan sonra yükleniminden vazgeçmeye yet
kilidir. Bu yetki, ihale tarihinden başlayarak en çok 
45 gün içinde işin ait olduğu daireye yazı ile bildi
rilerek kullanılır. Bu durumda, müteahhit neden olan 
idareden teminat için yapmış olduğu giderleri iste
meye hak kazanır.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

İhale Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Kesin teminatın, 
a) Yüklenimin sözleşme ve şartlaşma hükümle

rine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre an
laşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye 
herhangi bir borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumundan ilişkisiz belgesinin getirilmiş olduğu sap
tandıktan sonra tümü; 

b) inşa, tesis ve onarım işlerinde (a) fıkrasın
daki koşullardan ayrı geçici kabul tutanağının onay
lanması ve geçici kabulde görülen kusurların gideril
me bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olma
ması koşuluyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamam
landıktan sonra da kalanı, 

Müteahhide geri verilir. 

Müteahhidin bu iş nedeniyle idare ve Sosyal Si
gortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret 
sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintileri
nin, kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, 
teminat 25 inci maddedeki hükümlere göre paraya 
çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı 
müteahhide geri verilir.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 36 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — İç zarflar açılmadan önce öneri 
sahiplerinden başkası artırma ve eksiltme odasından 
çıkartılır. Bundan sonra öneri mektupları yine numa
ra sırasıyla birer birer açılarak başkan tarafından 
yüksek sesle okunur. Şartlaşmaya uygun olmayan ve
ya içinde şartlaşma dışında koşullar bulunan öneri
ler kabul edilmez. Önerilerin incelenmesi sonucunda 
uygun bedel öneren anlaşıldıktan sonra bu bedelin 

layık hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin ya
pıldığı ya da 39 uncu maddenin hükümlerine göre, 
ait olduğu Bakanlık veya dairenin onayına bağlı kal
dığı, ya da eksiltme veya artırmanın hükümsüz sa
yıldığı ya da şartlaşmaya aykırı olmayan kimi tek
nik maddelerin incelenmesi için kararın başka güne 
bırakılması gerektiği durumlarda, bu husus artırma 
ve eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda 
komisyon kararı yazılarak üyelerine imza ettirilir. 
Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden 
aşağı olmamak üzere önerilen bedellerin en yükseği
dir. 

Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli 
geçmemek üzere, önerilen bedellerin en düşük olanı
dır. Ancak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare 
için daha yararlı olacağı anlaşılan öneri uygun bedel 
olarak kabul edilebilir. Seçim gerekçesi ile birlikte 
değerlendirme biçimi de kararda belirtilir. Seçimde 
Ulusal firmalar yararına ayırım yapılabilir. Komis
yon kararlarına, kabul edilen önerinin özeti ve ihale 
yapılmadığı ya da kabul edilmeyen öneriler bulunu
yorsa kabul edilmeme nedenleri mutlaka yazılır. 

Uygun bedelin uygulama biçimi, gerektiğinde 
Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazır
lanacak yönetmeliklerle belli edilir.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bu «şartlaş
ma» pek kullanılan bir deyim değildir. Acaba nere
den çıktı?... Uygulamalarda kullanılmayan bir terim
dir. Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Yani bir redaksiyon olarak değiş
tirme mi istiyorsunuz? 

PAŞA SARIOĞLU — «Şartlaşma» diye okudu 
arkadaşım, yanlış anlamadıysam. Acaba «Şartname» 
mi? 

BAŞKAN — «Şartlaşmaya uygun olarak» yazıl
mış. «Şartname» değil. 

Sayın Komisyon, Sayın Sarıoğlu, «Şartname» ye
rine neden «Şartlaşma» yazılmış diye soruyorlar 
efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; 

Daha önce arz ettiğimiz gibi, 22 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 26.1.1979 tarihinde kabul 
edilmiştir. Biz bu Kararnamenin üzerinde var olan, 
hatta bugün dahi kullanılmayan bazı kelimelerin üze
rinde durmak istemedik. Arz -ettiğim gibi, Devlet 
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İhale Kanunu üzerinde bunu Anayasal dilimize uy
gun vaziyete getirelim diye. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, maddede bir 

«uygun bedel» deyimi geçiyor. İdare bu «uygun be
del» i nasıl uyguluyor? Bununla neyi kastediyor? Ya
ni en az kıran mı? 

BAŞKAN — Artırma ve eksiltmede mi efendim? 
KAMER GENÇ — Evet. Maddede «uygun be

del», yeni yönetmeliğe bırakıyor galiba bunu, eli
mizde metin olmadığı için... 

BAŞKAN — Elinizde metinler olması lazım Sa
yın Genç. 

KAMER GENÇ — «Uygun bedel» den idare 
neyi kastediyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Genç bir soru 
sordular efendim, 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında
ki «Uygun bedel deyimi nedir?» diyorlar. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, madde met
ninde de açıkça ifade edildiği üzere, bu Kanunun söz 
konusu maddesi «Uygun bedebin ne olduğunu ken
di içinde tarif ediyor. Diyor ki : «Eksiltmelerde uy
gun bedel, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere öne
rilen bedellerin en düşük olanıdır.» Bu şimdiki 2490ı 
sayılı Kanun uygulamasında, bu Kanun Hükmündeki 
Kararname kendinden önceki düzenlemeye yeni bir 
şey ilave etmemiştir, hâlâ mevzuatımızda en uygun 
bedel, en düşük bedel olarak uygulana gelmektedir. 
Yalnız, Malî İşler Komisyonunun gündemindeki 2490 
sayılı Devlet İhale Kanun Tasarısı bu konuda bir re
form niteliğinde hüküm içerecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

AYHAN FIRAT — Bu madde üzerinde söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Malumunuz olduğu üzere, 2490 sayılı Yasa, (Eğer 

yanılmıyorsam) 1936 yılında çıkartılmış (Devlet İha
le Yasası adında ) ve bugüne kadar Devletin, kamu
nun, katma bütçelilerin ve belediyelerin ihalelerde 
başvurduğu bir yasadır. 
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Bu yasa, bugüne kadar kendinden beklenileni faz
lasıyla vermiştir; ancak takdir edilir ki, 1930'lu yıl
larda çıkarılan bir yasanın bugünkü birim değerler
le ilişkisi artık kalmamıştır ve o günkü teknikle bu
günkü teknik arasında bu Yasa geçersiz hale gelmiş
tir. 

Bugün gerek kamu idareleri, gerekse müteahhit
ler bu Yasadan büyük oranda şikâyetçidirler. 

İşte maddelerin bir tanesi de budur. Bu Yasaya 
göre, «En uygun bedel» en ucuz bedeldir. O günün 
şartları için bu doğru olabilir; ancak 20 nci asırda 
en ucuz bedel, en uygun bedel değildir. Teknik öyle 
gelişmiştir ki, bazen en pahalı bedel, en uygun bedel
dir. 

Bir de eski Yasaya göre, Devleti senelerdir dolan
dıranlar vardır. Bunlar, bu Yasanın açık hükümlerin
den istifade ederek, halen bu icraatlarına devam et
mektedirler. Bildiğiniz gibi, yüzde 40'a yüzde 50'ye 
varan ve en uygun değer olduğu zehabına kapılarak 
yapılan ihalelerin sonu hüsranla bağlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Konuyu şuraya getirmek istiyorum : Bu bir de
ğişiklik Tasarısıdır, bunu çıkaracağız; ancak bizim 
esas problemimiz, 6 ay önce Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda 
kabul edilerek, ilgili komisyona gönderilen 2490 sa
yılı yeni Devlet ihale Kanunu bugüne kadar hâlâ Yü
ce Meclisin huzuruna gelmemiştir. Bu neden bekli
yor, niçin bekliyor?.. Bunu anlamak mümkün değil
dir. Bir an önce bu Yasa gelmelidir ve bu ülke bu 
problemlerden kurtulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat tümü üzerinde konuş
malar bitti efendim. Tümü üzerinde söz isteyen var 
mı dediğim de... 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, maddeyle 
ilgili. 

BAŞKAN — Komisyon daha evvel bir açıklama 
yaptılar Sayın Fırat, böyle bir tasarı geliyor dediler; 
o nedenle bir açıklamada bulunuldu. Zatıâliniz her
halde yoktunuz. 

AYHAN FIRAT — Hayır, buradaydım; ama Sa
yın Başkanım; yani şu anda... 

BAŞKAN — «Neden gelmiyor?» diye bir soru 
tevcih edildi de, o nedenle. Müsaade ederseniz efen
dim, madde üzerinde. 
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AYHAN FIRAT — Bu izah beni tatmin etme
mektedir. Bu konu daha önce de gelmiştir, belki üç 
ay sonra yeni bir kararname daha gelecektir; ama 
esas kanun bu Meclisten çıkmadıkça bu konuların 
hallolmayacağını ben bu madde dolayısıyla yeri bura
sıdır, onun için söylemek istiyorum : En ucuz fiyat, 
en uygun fiyat değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU •— Efendim, müsaade ederseniz açık
lamada bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Devlet thale Kanunu henüz Komisyonumuza in

tikal etmemiştir. Biz de bunun modern bir Kanun ol
ması, çağdaş bir Kanun olarak çıkması için elimiz
den geleni yapacağımızı ve Sayın Fırat'ın buyurduk
ları şekilde uygun bedelin, en ucuz bedel olmadığı 
noktasından hareketle reformcu gözle en uygun kanun 
tasarısını getirebileceğimizi arz etmek isterim; henüz 
Komisyonumuzda değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo

rum efendim : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
thale Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 37. — Birkaç istekli tarafından seçime 
uygun aynı öneri verildiği ve öneriler layık hadde gö
rüldüğü durumda aynı oturumda yalnız bu istekli
lerin komisyon odasında ve önünde yazacakları ikin
ci öneri belgeleri alınarak bunlardan bedel, koşul ve 
artırma, eksiltme amacına en uygun öneride bulu
nana ihale yapılır. Aynı öneriyi yapan isteklilerden 
önerileri posta ile göndermiş olanlar bulunursa tebliğ 
tarihinden başlayarak 24 saat içinde yeni bir öneride 
bulunmaları komisyonca bunlara bildirilir. Bu bildiri 
üzerine ikinci kez yapılan öneriler de birbirinin aynı 
olursa seçim kura ile yapılır ve durum tutanakla sap
tanır.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet madde üzerinde 
bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 

— 729 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

ihale Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 41. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 
yazılı işlerden, tahmin ve keşif bedeli her yıl genel 
bütçe yasasında gösterilen tutarı geçmeyenler hakkın
da açık artırma yöntemi uygulanır. Bu tutara kadar 
olan eksiltmelerde idareler açık eksiltme yapıp yap
mamakta serbesttir.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet madde üzerin
de bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

thale Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — Devlet yararına olmak koşuluyla 
aşağıda yazılı durumlarda iş pazarlık suretiyle yapı
labilir. 

A) Her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek 
belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen alım, 
satım, yapım, onarım ve taşıma işleri (belli tutarlar 
ilçe, il, kuruluş merkezleri ve askerî kurum ve kuru
luşlar itibariyle saptanır. 11 ve kuruluş merkezleri için 
saptanacak tutar ilçeler için saptanan tutarın iki, en 
az tümen ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuru
luşlar için üç, tümen ve daha üst birliklerle eşiti ku
rum ve kuruluşlar için beş katını geçemez.) 

B) Kullanışlarının özelliği nedeniyle veya hazine 
yararı düşüncesiyle kaynaklarından seçilip alınması 
gereken şeyler, 

C) 51 inci maddede yazılı durumlarda zararı 
müteahhide ait olmak üzere dairesi tarafından yap
tırılacak alım, yapım, onarım ve taşıma işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işlerle yapıl
ması bulucularına ait belgelenmiş eyşa ve tekele tabi 
maddeler, 

E) Güzel Sanatlara özgü ve dalında uzman be
lirli sanatkâr ve işçilere güvenilerek yaptırılabilecek 
resim, serarriik, matbaa ve el işleriyle benzeri yapım 
işleri; değerli eski resim, halı, mobilya gibi yapıtların 
restorasyonu, 
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F) Devlet daire ve müesseseleri veya herhangi 1 
bir hizmet için, satın alınacak veya kiralanacak belirli I 
binalar ya da öteki taşınmazlar, ı 

G) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mü- [ 
cevherat gibi kıymetlerle, sanatsal ve tarihî değeri I 
bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve ta
şıma işleri, I 

H) Belirli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılacak 
taşıma işleri, 

t) Sözleşme süresinin bitmesinden önce zorunlu 
sebepler üzerine gereksinmenin karşılanması için ye
niden eksiltme açılmadığı veya açılıp da sonuçlanma
dığı durumlarda sözleşmenin feshinden başlayarak en I 
çok bir buçuk ay içinde yapılacak eksiltmeler (bu 
süre içinde yapılacak eksiltmeler toptan veya parça 
parça olabilir), I 

J) Her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek 
tutarı geçmeyecek istikşaflar, 

K) Millî güvenlik nedeniyle gizli tutulması zo
runluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 

L) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani 
ve beklenmeyen olayların çıkması üzerine ivedi ola
rak yapılması gereken, kapalı veya açık öneri yön
teminin uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, 

M) Kısmî ve genel seferberlik ilanında ve askerî 
hareketler sırasında ya da manevra zamanlarında Si- I 
lahlı Kuvvetlerin her türlü gereksinmeleri, I 

N) Hazineye mal edilmiş olan batık gemiler ile 
denize düşmüş malların çıkartılması, 

O) Kullanışlarının özelliği, idareye yararlılığı I 
veya ivediliği nedeniyle, kapalı veya açık öneri yön
temiyle ihalesi uygun görülmeyen taşınır ve taşınmaz 
malların kiraya verilmesi, 

P) Ordu binek ve yük hayvanları ile, Devlet Ku
ruluşları için damızlık olarak veya aşı, serum üret
mek ya da kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak 
üzere hayvan alımları, 

R) Artırma ve eksiltmelere istekli çıkmaması ve
ya istekliler tarafından kabul edilmeyecek önerilerin 
ileri sürülmesi halinde yapılacak işler, 

S) Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği gere
ğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereçlerin alınması, 

T) Bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen 
kurumların yurt dışı kuruluşlarında, diplomatik sta
tüleri ve yerel koşullar çerçevesinde yapacakları alım, 
satım, yaptırma, araştırma, bakım, kira ve benzeri 
işleri (tşin bu şekilde yaptırılmasının zorunlu oldu
ğu Maliye Bakanlığınca belirlenecek biçimde belge
lendirilir.) I 

B, D, E, F, J, K, R bentlerinde yazılı durumlarda 
Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gerekli
dir. 

B, D, E, F, K, R bentleriyle ilgili yetki sınırları 
Maliye Bakanlığınca belli edilir.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz istever» 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. Sayın Hükümet?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

İhale Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 50. — Aşağıdaki işler bir müteahhit ara
ya girmeksizin kuruluşlarınca oluşturulacak sorumlu 
kurullar eliyle emaneten yaptırılabilir. 

A) Tahmin ve keşif bedeli her yıl genel bütçe 
yasası ile belli edilecek tutarı geçmeyen her türlü ya
pım, bakım ve onarım işleri, 

B) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri, 
C) Kullanılması zorunlu işgücü makine, araç, 

gereç ve taşıtlara idarenin sahip olması nedeniyle 
ihaleye konulmasında idarelerce yarar görülmeyen 
yapım ve toplama işleri, 

D) İstihkâmların yapım ve onarım ile garnizon
ların altyapı işleri, 

E) Gizli işlerle, yasak bölgelerde ve orman için
deki yapı, toplama ve taşıma işleri, 

F) Karayolları ve demiryolları ile liman ve kıyı 
tesislerinin, hava meydanlarının, akaryakıt tesislerinin 
ve her türlü su, sulama tesisatının yapımı, genişletil
mesi, bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi; toprak koru
ma, arazi iyileştirme Orman amenajman işleri ile Ba
yındırlık yapı işleri, 

G) Demiryolu yapımında balast ve yol malze
mesinin döşenmesi işleri, 

H) Can ve mal kaybı nedeniyle ivedi olarak 
gerçekleştirilmesi gereken yapım işleri, 

1) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi ne
deniyle bitirilmemiş olup da işin tamamının % 10'un-
dan az olan ve gecikilmeden bitirilmesinde zorunlu
luk görülen; ayrıca sözleşmenin bozulması durumun
da 51 inci maddeye göre ihaleye konulmaya taham
mülü olmayan yapım işlerinin tamamlanması, 

J) Liman yapımı veya genişletilmesi ya da ula
şım güvenliği için batıkların çıkartılması, tarama ve 
dolgu işleri, 
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K) Telgraf ve telefon hatlarının çekilmesi, 
L) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem 

taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılma
sında yarar görülen işler, 

M) Tuz çıkarma işleri, 
N) Keşif bedeli her yıl genel bütçe yasasında 

gösterilecek tutarı geçmemek üzere harp gemileri 
onarımı, 

Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle gö
revli kurullar, geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi 
işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri 
öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve ser
mayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte 
Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da yerel 
yönetimlere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğru
ya tarife, yoksa, piyasa satış bedellerinden alabilirler. 
Bu suretle sağlanması olanaksız olan madde, araç ve 
gereçler öneri alınmak ve piyasa satış değerlerine 
uygunluğu belgelemek koşuluyla piyasadan sağlanır. 
Kurullar eliyle yapılabilecek işlere ilişkin uygulama 
esasları ilgili Bakanlıkların görüşleri alınarak Maliye 
ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle saptanır. 

Yukarıdaki bendlerde sayılan işlerle ilgili olarak 
kuruluşlara zorunluluk yükleyen özel hükümler sak
lıdır.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

Yabancı bankaların ve benzeri yabancı kredi ku
ruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak ulusal ban
kaların verecekleri teminat mektupları yukarıdaki 
oranların dışındadır.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

NECİP BİLGE — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — 60 inci maddenin birinci satı

rında bir yazım hatası var. «Teminat mektupların» 
denmektedir. Bu, «Teminat mektuplarının» olacaktır. 
Bu şekilde düzeltilmesi uygun olur. 

BAŞKAN — «Teminat mektuplarının toplamı» 
olacak değil mi efendim. Evet. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Doğrudur Sayın Başkanım. Biz de 
ona işaret edecektik. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor mu
sunuz? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 14 üncü maddede, -2490 sayılı Ka

nunun 60 inci maddesi değiştirilmektedir. Burada; 
«Bankaların verecekleri teminat mektuplarının topla
mı» şeklinde düzelterek 14 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler.. 14 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, bir şey mi var? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkanım;, 

Raporumuzun bu safhasında bir sehiv neticesi 
yapılan bir hata söz konusudur. Mezkûr Kanunun 
66 ncı maddesi daha önce de arz ettiğim gibi, Karar
name 26 . 1 . 1979 tarihindeki Resmî Gazetede ya
yınlanarak 1 . 3 . 1979'dan itibaren yürürlüğe gir
miştir. Bu 66 ncı madde 2382 sayılı 17 . 2 . 1981 ta
rihli Kanunla değiştirilmiştir. Bu bakımdan Kararna
meden bu maddenin çıkartılmasının uygun olacağını 
arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten daha sonra bir değişiklik ya
pılarak bu madde çıkartılmıştır diyorsunuz; fakat 
Kararnamede var, o nedenle çıkartılsın diyorsunuz. 

«Madde 60. — Bankaların verecekleri teminat 
mektuplarının toplamı, ödenmiş sermaye ve yedek 
akçeleri toplamının yüzde ellisini geçemez. Bu oranı 
her banka için ayrı ayrı olarak yüzde yetmişbeşe çı
karmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlar Ku
rulu, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine daha yük
sek düzeyde oran saptayabilir. Bu oranı geçiren ban
kaların verecekleri teminat mektupları Devlet daire
lerince üç yıl süreyle kabul edilmez. Her teminat mek
tubunda daha önce verilen teminat tutarları toplamı
nın gösterilmesi zorunludur. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Çıkarılmasında yarar görüyor, arz ve 
teklif ediyoruz; 2382 sayılı Kanun, 17 . 2 . 1981 ta
rihli... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, bir daha 
zapta geçelim efendim; bu son çıkan kanun kaç ta
rihlidir? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — 17 . 2 . 1981 tarihinde 2382 sayılı 
Kanunla değiştirilerek 66 ncı madde kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla bu Kanundan önce tedvin edilmiş olan 
bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin 66 ncı mad
desine gerek yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
1979 yılında çıkartılan Kanun Hükmündeki Karar
nameye göre, 15 inci maddede yer alan 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 66 ncı mad
desinin daha sonra, 1981 yılında çıkartılan 2382 sa
yılı Kanunla zaten değiştiğini, bu nedenle bu Karar
name metninden de çıkartılması lazım geldiği husu
sunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle madde metninden 
15 inci maddenin çıkartılması teklif edilmektedir. 

Bunun üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

15 inci maddenin Kararname metninden çıkartıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Böylece 15 inci 
madde Kararname metninden çıkartılmıştır ve bun
dan sonra gelecek olan maddeler de buna göre düzel
tilecektir. 

15 inci madde çıkartıldığına göre, eski 16 ncı mad
deyi, 15 inci madde olarak okutuyorum efendim. 

MADDE 15. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun, 15 . 7 . 1953 tarihli ve 6150 sa
yılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen madde, aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde — Kuruluş yasasına göre proje ve in
şaatını yapmakla görevli olan ilgili bakanlıkça gerek 
görülecek karayolları, demiryolları, limanlar, hava 
meydanları, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan 
önemli binalar ile estetik ve teknik özelliklere sahip 
güzel sanatlara ilişkin işlerin ve kentlerin ulaşım sis
temlerine ilişkin planların, kent harita, nazım ve imar 
planlarının, su kanalizasyon ve enerji tesislerinin etüt 
ve proje işlerini yarışma ile ya da bunları bilimsel 
ve teknik yeterlilikleri ilgili bakanlıkça kabul edilmiş 

yerli veya yabancı uzman ve firmalar arasında pa
zarlıkla yaptırmaya ve gerektiğinde yukarıda yazılı 
işlerin kontrollüğünü da bu firma veya uzmanlara 
pazarlıkla vermeye; 

Aynı biçimde gerekli görülecek her türlü inşaat, 
imalat ve tesisat işlerini sermayesinin % 40'ından 
fazlası tek başına veya birlikte Devlete ve Kamu İk
tisadî Kuruluşlarına ait ve uğraşı konuları inşaat, 
imalat ve tesisat işleri olan kuruluşlara Bayındırlık 
Bakanlığınca o iş için onanmış birim fiyatları üze
rinden hesaplanmış keşif bedelleri esas alınarak pa
zarlıkla yaptırmaya; ilgili bakan yetkilidir. 

Bu maddeye göre yaptırılacak etüt ve proje işleri 
dışında kalan inşaat, imalat ve tesisat işlerinin ihale 
biçimleri Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır.» 

BAŞKAN — Eski 16, yeni 15 inci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Bilge, bu
yurun efendim. 

NECİP BİLGE — Yeni 15 inci maddenin birinci 
fıkrasında, «2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununun» denilmektedir. Halbuki devamında, 
ihale Kanununa, «...15 . 7 . 1953 tarihli ve 6150 
sayılı Kanunla eklenen» denildiğine göre, maddenin 
birinci satırındaki «...ihale Kanununun» ibaresinin, 
«...ihale Kanununa» şeklinde düzeltilmesi lazım gelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; eski 16, yeni 15 inci 

maddenin birinci satırında «Kanununun» ibaresinin 
«Kanununa» şeklinde düzeltilmesi Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümetçe benimsenmiştir. Bu değişiklik
le yeni 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Eski 17, yeni 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 4 Nisan 1946 gün ve 4876 sayılı 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa Ek Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 
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Yeni 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 16 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Eski 18, yeni 17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Bu Kanun, 1 . 3 . 1979 tarihin

den geçerli olmak ve 22 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 18 inci maddesinde yazılı hükümleri 
de kapsamak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkanım; tekabbülden önceki 
metin okunmuştur. 1/167 esas, 8 karar sayılı 
3.11.1982'de verdiğimiz tekabbül yazısında; «Bu 
Kanun, 1.3.1979 tarihinden geçerli olmak üzere, an
cak bu tarihten önce duyuruları yapılmak suretiyle 
başlamış olan ihale işlemleri, mezkûr Kanun Hük
münde Kararname ile kaldırılmış veya değiştirilmiş 
hükümlere göre sonuçlandırılmak kaydıyla yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde, Kararnameye 
atıfta bulunmayacak şekilde tedvin edilmiştir. 

Daha önceki metnimizde 22 sayılı Kanun hük
münde Kararnamenin kanunlaştıran bu Kanunda is
mi geçtiği için ve sanki 18 inci madde yürürlükte 
olacağı düşüncesi yarattığı için bu şekilde bir değişik
lik yaptık. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 

Vermiş olduğunuz metin elimizde. Tabiî, evvela eski 
18, yeni 17 nci maddeyi okutup bilahara verdiğiniz 
metni işleme koyacağız. 

Sayın üyeler; Malî tşler Komisyonu bu madde 
üzerinde bir değişiklik yapmak suretiyle yeni bir 
önerge vermiştir. Bu önergeyi okutuyorum efendim. 

«Yürürlük : 
Madde 17. — Bu Kanun, 1.3.1979 tarihinden ge

çerli olmak üzere, ancak bu tarihten önce duyuru
lan yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri, 
mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırıl
mış veya değiştirilmiş hükümlere göre sonuçlandırıl
mak kaydı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; eski 18 inci maddeyi, 
ki, yeni 17 nci madde olacaktır; Komisyon bu mad
denin başına bir başlık getirerek «Yürürlük» ilave 
etmiş ve maddeyi yeniden düzenlenmiş biçimiyle hu
zurunuza getirmiştir. 

Bu nedenle bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan gelen bu metin biçimin
de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 19, yeni 18 inci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon bu maddenin de başına «Yürütme» 
başlığının konması hususunda bir istemde bulunmuş
tur. 

«Yürütme» başlığını da koymak suretiyle eski 19, 
yeni 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde 
söz isteyen üyemiz var mı?.. Buyurun Sayın Y arkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 
bir hususu öğrenmek istiyorum. 

Girişte izah edildiğine göre, bu Kanun Hükmün
de Kararname 2171 sayılı Yetki Kanununa istinaden 
getirilmiş olmaktadır. Eğer yanlış anlamıyorsam, 
2171 sayılı Yetki Kanununun süresi bir yıl olarak 
tespit edilmişti. Bu süre daha sonra da başka yasa
larla uzatıldı mı?.. Tümü oylanmadan evvel bu ko
nunun açıklanmasında fayda görüyorum. Şu anda 
2171 sayılı Yetki Kanununda, verilen sürenin «Bir 
yıl olduğu» ifade edilmektedir. Kanun aynen şudur: 

«Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkin
lik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Önle
mek amacıyla Alınacak Ekonomik ve Malî Önlem
ler Hakkında Yetki Kanunu.» Kabul tarihi 26.9.1978, 
numarası 2171'dir. Zaten Yasa Tasarısının girişin
de de bu Kanundan bahsedilerek, «2171 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulun
ca 19.1,1978 tarihinde kararlaştırılmıştır.» diye bir 
ifade var. Buna göre, bu Yetki Kanununa dayanıla
rak çıkarıldığı anlaşılıyor. Ancak, bu Yetki Kanu
nunun 4 üncü maddesindeki yetki süresi «... bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl ge
çerlidir.» şeklinde belirtilmiş. Acaba başka bir yasa 
ile bu yetki süresi uzatıldı mı?.. Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın teşekkür ederim. Bu 
Yetki Kanununa dayandırılarak çıkarılan kararna
melerin süresini sormuyorsunuz da, bu Kanunun 
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süresini soruyorsunuz. Bir yıl içerisinde çıkartıldığı 
takdirde böyle bir kararname, bu huzurunuza getiri
linceye kadar hüküm ifade edecektir; ama o kanuna 
dayanılarak çıkarılan kararnameler hüküm ifade ede
cektir. Kanunun kendisi, tabiî bir yıl içinde çıkarabil
diği kadar kararname çıkarma yetkisi verilmiştir, 
bir yıl sonra çıkaramayacak demektir. 

Mamafih, Hükümetten ve Komisyondan soralım 
efendim, 

Buyurun, 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HİL-
Mt SABUNCU — Sayın Başkan; bu 2171 sayılı 
Yetki Kanununa istinaden Sayın Genel Kurulun hu
zuruna getireceğimiz, bundan sonra gelecek olan ba
zı kararnameler daha vardır. Bu kararname de da
hil olmak üzere bütün kararnameler Yetki Kanunu 
muvacehesinde çıkarılmıştır ve bu 2171 sayılı Yetki 
Kanununun süresini uzatan bir kanun söz konusu 
değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet bir diyeceğiniz var mı efendim, 
bir ilaveniz?. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 30 uncu Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — Muzaffer ÖNER Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/14) (S. Sayısı : 225) 
(D 

BAŞKAN — Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Ko
misyonlardan Gelen İşler bölümünde, «Muzaffer 

(1) 225 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Yok Sayın Başkan, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bana göre süresi 
dolmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bendeniz bilemiyo
rum, açıklayamadım mı?.. Yani Kanunun, kararname 
çıkarma yetkisi bir yıldır. Bu süre içinde çıkartılan 
kararnameler hüküm ifade etmektedir. Daha sonra
ki bir süre de de bu kararname huzurunuza getirile
bilirdi. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde başka 
söz isteyen sayın üyemiz bulunmamaktadır. Bu ne
denle Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka
bul edilmiştir efendim. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.45 

öner Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
line Dair Kanun Tasarısı» yer almaktadır. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
mış bulunmaktadırlar. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi var. 
Kanun Tasarısının Adalet Komisyonundan gelen 

Raporunun okunup, okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum efendim. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Kanun Tasarısı üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

• • * » — « > • • < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.05 

BAŞKAN : Başkanvckifî Turhası GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Alî Nejat ALP AT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız? 
Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Huzurunuza getirilmiş olan Kanun Tasarısı, da
va dosyası muhteviyatına ve Yargıtay kararına naza
ran kısaca şu tarzda özetlenebilir : 

Hatice Öner isimli kadınla 18 yıl evli bulunan ve 
bu evlilikten iki de çocuğu olan samk Muzaffer 
Öner, fazlaca içki müptelası olduğu için, karısı ile 
arasında büyük mikyasta anlaşmazlık vuku buluyor. 
Bu anlaşmazlık sonucu, Hatice Öner boşanma dava
nı açıyor ve kocasından ayrılarak; yani ayrı mesken 
ittihaz ederek, kardeşi Mehmet'in evine gidiyor. Bu
nun üzerine karısını öldürmeye karar veren sanık, 
olay günü yanına aldığı bir tabanca ile Mehmet isim
li şahsın evine; yani karısının bulunduğu yere gidi
yor öldürmek kastıyla, kapıyı çalıyor Sulfiye isimli 
Mehmet'in karısı açıyor kapıyı; evvela kadına ateş 
ediyor, ondan sonra kadın ağır şekilde yaralanıyor 
ve boynundan aldığı yaradan dolayı daimî felç hali 
kalıyor. Bilahara kayınbiraderi Mehmet'le karşıla
şan sanık, evvela hamil bulunduğu tabanca ile onu, 
sonra da karısı Hatice Öner'i öldürüyor. Bunun üze
rine İstanbul 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde bakı
lan dava sonunda, sanığın hareketi Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkra
larına mümas görünüyor; yani birden fazla kişiyi 
taammüden öldürmek ve bu sebeple sanığın idam 
cezasına çarptırılmasına karar veriyor mahkeme. 
Yargıtay 1 inci Ceza Dairesi 18.12.1975 tarihli 1975/ 
3209-4066 sayılı ilamı ile bu kararı onamıştır. Onan
mak suretiyle karar kesinleşmiştir. 

Olay kısaca arz ettiklerimden ibarettir. 
Saygılarımla arz ederim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Sayın Başkan, Raporumuzun ikinci 
sahifesinde bir tarih hatası var, 1979 tarihi 1974 ola
cak efendim. İkinci sayfasında 18.6.1974 suç tarihi. 

BAŞKAN — Ona göre gerekli düzeltme yapıla
caktır Sayın Bayazıt. 

Teşekkür ederim, 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde

ki görüşmeler bitmiştir, maddelere geçilmesi husus-
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 1 'i okutuyorum. 
Muzaffer öner Hakkındaki ÖHhn Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 
18.12.1975 gün ve Esas 1975/3209, Karar 1975/4066 
ilamıyla kesinleşen, İstanbul 1 inci Ağır Ceza Mah
kemesinin 13.10.1975 gün ve Esas 1974/231, Karar 
1975/310 saydı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan Malatya ili, Merkez ilçesi, Is-
metiye Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de 
nüfusa kayıtlı Hacıbekiroğlu, Emine'den olma, 
29.1.1940 asıl, 1939 tashih doğumlu Muzaffer Öner 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet ve Komisyonun bir diyecekleri?. 
Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir, 

Madde 2'yi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
i2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir, 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun Tasarı
sının tümü kabul edilmiştir. 
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3. — Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/486) (S. Sayısı : 227) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizde «Ceza
ların infazından Sonraki Korunmaya Aıit Kanun Ta
sarısı» yer almaktadır. 

Sayın Adalet Komisyonu ve Hükümet Temsilcisi 
yerlerini almıştır. Yetki belgesi vardır. 

Bu Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz 
efendim. 

Komisyon Raporun okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler 
lütfen adlarını yazdırsınlar. 

Sayın Aydar, Sayın Yarkın, Sayın Gürbüz, Sa
yın Bayer-

Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Cezaların İnfazından sonra tekrar toplumun ara

sına dönen hükümlülerin, kanaatime göre üç aşama
da ortaya çıkan birtakım problemlerinin giderilmesi 
maksadına matuf bu Kanun Tasarısı, infaz sistemi
mizde ileri bir adım olarak değerlendirilmelidir. 

Bugüne kadar «eski hükümlü» diye nitelenen ve 
cezaevlerinden çıktıktan sonra, ilgisizlikten, toplu
mun suç işlemiş kişilere karşı olumsuz davranışla
rından, çevrenin baskısından ve işsizlikten dolayı 
tekrar suç işleyerek cezaevlerine girdikleri ve bunun 
da yaygın bir olay olduğu bilinen gerçektir. 

infaz sistemini, başta ıslah müessesesi olarak de
ğerlendiren düşünce, infaz sonrasında da bu ıslahın 

sürekliliğini sağlamak durumundadır. 
Bu konu birçok ülkede, Kanun Tasarısının Ge

rekçesinde de bir nebze değinildiği gibi, gerçekten 
birçok kurulmuş kurumlar tarafından, hayır kurum
ları tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye'de 
Devletin bu probleme el koymuş olması sevindirici
dir. Ancak, karşımıza gelen Kanun Tasarısı, inceleye
bildiğim ölçüler içerisinde, tam maksadına uygun 
bir düzenlemeyi içermemektedir. Daha geniş, daha 
etkili ve tekrar yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulma
dan, olayın bir bütün olarak bu Tasarı içerisinde yer 
alması beklenebilirdi. Ancak Tasarı, sandığım kadar 
geniş değildir. 

(1) 227 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

— 736 

15 . 12 . 1982 O : 2 

Tasarının başlığı, kendi esas amacını yansıtacak 
mahiyette değildir ve kapalı bir başlıktır. Bu başlı
ğın açılması lazımdır, buna mütedair bir önergem 
vardır, Sayın Başkanlığa sunulmuştur. 

Tasarının öngördüğü «Koruma Meclisinin, isim 
itibariyle böyle bir Kanun Tasarısı içerisinde yer al
maması lazım gelir. «Meclis» adı, daha çok seçime 
dayanan kuruluşlar için kuUanılagelmiştir; ama bir 
görevin, başka bir aslî görev yanında yardımcı gö
rev şeklinde ifasına yöneltilmiş kamu görevlilerinin 
içinde bulunacakları bir topluluğa, bizim Anayasa
mızda da, diğer hukukî metinlerimizde de umumi
yetle «Kurul» adı konulmuştur. Bu itibarla, «Koruma 
Meclisbnin «Koruma Kurulu» şeklinde olması 
çok daha isabetli olacaktır. Bu hususta da 
bir önergem vardır, onu da Sayın Başkanlığa sunmuş 
bulunmaktayım. 

Metne baktığımız zaman, metin itibariyle Koruma 
Meclisinin görevleri sıralanırken, bugün birçok ku
ruluşun, söz konusu olan bu görevlerle yükümlü bu
lunduğunu görmekteyiz. Burada ifade edeyim ki, 
«tahliyelerinden sonra hükümlülere iş bulmak» şeklin
deki bir görevi üstlenecek olan bu kurum, aslında iş 
ve işçi Bulma Kurumunun bir görevini de yerine ge
tirecektir. Bu noktada beni düşünceye sevkeden hu
sus, iş bulmak değil, işe yerleştirmek olmalıdır. Bu 
hususta da aydınlatıcı ve görevler konusunda daha 
isabetli olduğuna inandığım önerim vardır. 

Sanıyorum, çoğu kimse Türkiye için bunu fantazi 
bir kanun şeklinde mütalaa edebilir; ama kanaatime 
göre bu Kanun, gecikilmiş olarak çıkarılacak ve ha
kikaten büyük bir boşluğu dolduracak kanundur. 

Burada, sanıyorum Hükümet metninde de, Sayın 
Komisyonumuzun düzenlediği metinde de atlanmış 
bir husus vardır, ona bir açıklık getirmek ve yeni bir 
kaynak olarak ortaya koymak gerekmektedir. O da, 
kredi verilmesi meselesidir. 

»Kredi kaynaklarını genişletmek ve eski hüküm
lülerin iş hayatına intibaklarını ve ekonomik güçlerini 
artırmak yoluyla sağlamak için de, onlara sadece Tür
kiye Halk Bankası kaynaklarını değil, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının kredi kaynaklarını da bir 
yerde kullanmak lazım gelir. Çünkü, Türkiye'de iş
lenen suçların meslek bakımından tasnifinde görmek
teyiz ki, kırsal kesimden hapishanelere düşmüş olan
ların sayısının, çok olduğunu; yani eğitim seviyesi
nin düşüklüğü nedeniyle kırsal kesimden daha büyük 
bir topluluğun var olduğunu görmekteyiz. O halde 
toprağa bağlı olan kişilerin, en azından Türkiye Cum-
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huriyeti Ziraat Bankası kaynaklarından da kredi yo
luyla yararlanmalarına bu Kanunda yer verilmesi isa
betli olacaktır. 

Bu hususlara ışık tutan önergelerim Sayın Baş
kanlığa sunulmuştur. Kanunu benimsiyorum, destek
liyorum ve kabul oyu vereceğimi ifade eder, hepinize 
saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Yarkın, buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Cezaların infazından sonra Cezaevinden Tahliye 

Edilen Kişilerin Korunulmasına Ait Kanun Tasarısı
nı, evvela genel olarak, son derece olumlu karşılı
yorum. 

Gerçekten suç işlemiş, cezasını çekmiş bir- insanı 
cezaevinden çıktıktan sonra, kapının önünde toplum
la başbaşa, yapayalnız bırakmaktansa, ihtiyacı olan
ları elinden tutmanın elbetteki büyük yararları vardır. 

Cezanın veriliş amaçlarından en belli başlı bir ta
nesi de, ıslahla ilgilidir. Yani suçlunun, suçu işlemiş 
olmaktan dolayı pişmanlık duyması, ıslah olmuş ola
rak ve bir daha suç işlememek arzusuyla cezaevinden 
çıkmış olmasıdır. 

Amaç, bu koşulları vererek cezaevinden çıkarmak 
değil sadece, çıktıktan sonra da aynı koşullar içerisin
de yaşayabilmesini temin etmek, yani yeniden suç iş
lememesini sağlamak gerçekten çok önemlidir. 

Bunun şartlarından bir tanesi de, gerekçede be
lirtildiği gibi, bu kişinin belli bir işe kavuşturulmasıdır. 

Topluma başıboş bırakılan, hiçbir işi gücü ol
mayan, Devletin de kişilerin de sahip çıkmadığı ve 
Sayın Aydar'ın da belirttiği şekilde, muhtelif yer
lerde «hükümlü» diye âdeta damgalanarak, birçok 
yerde işe dahi alınmadığı gerçeği karşısında, bu kişi
lerin yeniden suç işleme eğilimleri daha da artabilir. 

Bu itibarla, Hükümetin bu Tasarısı, uygulanma 
zorluklarına rağmen, son derece olumlu bir Tasarı
dır. Ancak Tasarıda bir eksiklik var bana göre. Bu 
eksikliği de şu noktadan cesaret alarak arz etmek is
tiyorum. Evvela hükümlülük süresiyle ilgili bir ki 
yit yok. Yani ne kadar süre hükümlü kaldıktan son
ra himayeye alınması gerekir? Altı ay, bir sene; da
ha fazla mı, yoksa herhangi bir süre söz konusu de
ğil mi? Yasada bir süre söz konusu edilmemiş. Her 
halde bu husus, hem Adalet Bakanlığında hem Sayın 
Komisyonda tartışılmıştır. Demek oluyor ki, amaçtaki 
bütünlüğü bozmamak için herhangi bir süre getiril
mesi öngörülmemiştir. 
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İşte buradan ilham alarak, Tasarıdaki bir eksik
liği, işaret etmek istiyorum. Tasarı, sadece ceza al* 
mış ve bu cezasını cezaevinde çektikten sonra tah
liye edilenleri kapsamına al yor; ama bir de uzun 
süre tutuklu kaldıktan sonra beraat eden hiçbir 
ceza yemeden beraat edenler var. Bugün, özellikle top
lu suçlardan dolayı uzun süre; altı ay, bir yıl, iki yıl 
veya daha fazla tutuklu kalan, ama sonunda hiçbir 
ceza almadan beraat eden insanlar vardır. Bunlar da 
cezaevlerinde bir sene, iki sene yatmış insanlardır. 

Şimdi bu kişilerin, uzun süre tutuktu kaldıktan 
sonra beraat etmiş kişilerin bu Kanunun kapsamına 
alınmaması şöyle bir haksızlığı ortaya getirmekte
dir. Bir dava düşünelim; iki sanık aynı davada yar
gılan yor; dava açılma süresi dosyaya göre elbetteki 
değişebiliyor, bir yılı dahi aştığı zamanlar olabili
yor, bir yılı aşıyor, karara bağlanması bir yılı aşı
yor. Tabiî örnek olarak arz ediyorum; iki yıl sonra 
dava karara bağlandı diyelim. Her iki sanık aynı 
davadan dolayı iki yıl tutuklu kaldı, sonuçta bir ta
nesi 18 aya mahkûm oldu, ama tutukluluk süresi 
hüküm süresinden daha çok olduğu için tahliye edil
di, diğeri de 24 ay cezaevinde yatt', ama hiç gün al
madan beraat etti. İkisi de çıkıyor cezaevinden; bir 
tanesinin elinden tutuyoruz, diğerinin elinden tut
muyoruz... 

Yani burada konuya bir ceza infazı açısından yak
laşmamak lazım. Sanıyorum, hürriyetinden yoksun 
olarak günlerini cezaevinde aynı koşullar altında ge
çirmiş insanlar arasmda bir paralellik sağlayabilmek 
için, her ikisini de bu Kanunun kapsamına almakta 
fayda vardır. 

Denilebilir ki, hükümlü ile tutuklu arasında ma
nevî yönden bir fark vardır. Hükümlü bir suç iş
lemiştir, cezasını çekmiştir, çıkmıştır; ama tutuklu, 
iki yıl da tutuklu kalmış olsa, beraat etmiş olduğu 
için, bir suçluluk, bir hükümlülük duygusu onda yok
tur. Dolayısıyla beraat eden kişi manevî yönden da
ha kuvvetli durumdadır, diğerine nazaran toplumda 
daha fazla himayeye muhtaç değildir denilebilir. An
cak, buna da ben fazla katılamam; önemli olan, 
aynı şartlarda, aynı sürelerde cezaevinde kalmış, bi
ri hükümlü, diğeri beraat kararıyla tahliye edilen 
tutuklular arasında cezaevinde kalma yönünden bir 
eşitlik vardır. Eşit durumda olan insanlara da yasa
ların eşit olarak uygulanmasında fayda vardır. 

Maddelere geçildiğinde, kapsam maddesine uzun 
süre tutuklu kalıp da tahliye edilenlerin de dahil 
edilmesini teminen bir önergem olacaktır. Sayın Ko-
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misyonun ve Sayın Hükümetin katılması ve Yüce 
Kurulunuzdan tasvip görmesi halinde, sanıyorum Ta
sarı daha bir bütünlenmiş ve amacına daha uygun 
olarak çıkmış olacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Özer Gürbüz, buyurunuz efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
İncelemekte olduğumuz Yasa Tasarısı, hüküm

lülerin topluma kazandırılması yönünden, önemli bir 
adım olarak kabul edilmelidir. 

Gerçekten, değerli arkadaşlar mın da daha önce 
belirttikleri gibi, infaz, suçlunun ıslahını, topluma 
kazandırılmasını ve topluma, bir daha suç işleme
yecek bir vatandaş olarak iadesini amaçlamaktadır. 
Tasarımız buna pratiklik getirmektedir. 

Daha önce de 1475 sayılı Yasamızın 25 inci 
maddesinde, «Eski hükümlü ve sakatlara yüz işçide 
iki işçilik kontenjan ayrlır.» biçiminde bir hüküm 
vardı. Ancak bu hükmün de pek pratiği yoktu, uy
gulanamıyordu. Oran çok az olduğu gibi, müeyyi
desi de yoktu. Şimdi bu Yasanın ilgili maddesinin 
Çalışma Bakanlığınca yeniden incelendiğini öğrenmiş 
bulunuyorum. Buna zorlayıcı bir müeyyide gelebilir-
se, bu incelemekte olduğumuz Yasa ile de bütünleş
mesi bakımından, daha pratikliği olur kanısındayım. 
Yoksa, toplumumuzda işsizlik son haddini bulmuştur. 
istediğimiz kadar kurul kuralım, iş bulamadıktan 
sonra, teklifimiz, Tasarımız çok güzel, ancak pratiği 
olmayacaktır. Bu kez, eski hükümlüler koruma mec
lislerine, «Bana iş bul» diye geleceklerdir; ancak mec
lisler hükümlüye iş bulamayacaklardır. Bunun da ye
ni bir sorun yaratma olas lığı vardır. 

Tasarının beğendiğim, uygulanabilir bulduğum bir 
- iki maddesinden bahsetmek istiyorum. 

Koruma meclisinin malî fonu oluşmaktadır. Tah
liye olan hükümlü, çoğu zaman memleketine gidecek 
parayı dahi bulamamaktadır. Bazen infazın memle
ketinden uzak bir yerde yerine getirilmesi zorunluğu 
oluyor. Böyle olunca bu meclis, tahliye edilen hüküm
lüyü memleketine kadar da gönderebilme imkânları
na sahip olacaktır. Çünkü, Devlet Bütçesinden yarar
landığı gibi, Ceza Yasasına göre tahsil edilen parala
rın yüzde 5'i de bu fonda birikebilecek ve belli bir 
para birikimi olacaktır. 

Yine bizim infaz sistemimizde «şartla salıverilme» 
gibi çok önemli bir müessese vardır. Hükümlü belli 
süreyi cezaevinde geçirdikten sonra şartla salıveri

lir. Bu şartla salıverilme süresinde serbesttir; ancak 
yeni bir suç işlerse şartla salıverildiği bölümü yeniden 
çeker. Yine buradaki maddeler de, şartla salıverme 
süresi içinde hükümlünün izlenmesi, korunması gibi 
güzel bir maddeyi içine almıştır. 

Yine, cezaevlerimizde hükümlüler, 647 sayılı Ya
saya yapılan yenilikle, deniz, su ürünleri, orman, ma
den, tarım gibi bölümlerde infaz süresince de çalıştı
rılmaktadırlar. Bu Yasa Tasarımızın beraberinde, «Bu 
tip kamu kurumlarında infazdan sonra da çalıştırıla
bilir.» gibi bir hükümle desteklenebilirse, yine Yasa 
Tasarısına daha cani lık gelebilir, daha pratiği olabi
lir umudundayım. 

Bir de şu var, sayın üye arkadaşlarımızın da dik
katini çekiyordu; hükümlüler acaba iş bulmada sı
raya konulmayacaklar mıdır? Bir hükümlü var, üç ay 
ya da bir hafta yatmıştır, «eski hükümlü» ismini al
mıştır. Bir hükümlü var, 18 sene, 24 sene yatmıştır, 
toplumla bağı tamamen kopmuştur, gerçekten elin
den tutulması gerekir hale gelmiştir; kurtulması yö
nünden de çok önemlidir. Acaba bu hükümlüler ken
di aralarında bir sıraya konulmayacaklar mı? Çünkü, 
iş bulma sorunu günümüzde çok güç; kimse iş bula
mıyor. Kısa süreli hükümlülerin de iş bulduğunu kü
çük toplum görürse, sanki suç işlemek özendirici ha
le geliyor gibi olur, gibi.bir kanaat akla geliyor; çün
kü vatandaş kendine iş arıyor bulamıyor, bir başka 
vatandaş kısa süre bir suç işliyor ve gidip işe terci
hen girebiliyor, yerleşiyor. Sanki diğer vatandaşımız 
suç işlemedim de iş bulamıyorum gibi güç durum
da kalabilir gibi bir nokta var. Acaba hükümlülere 
iş bulurken bir sıraya konacaklar mı, bu konuda bir 
açıklama yapılabilirse Yasa Tasarısını daha iyi anla
ma imkânını bulabileceğiz. 

Bu yönleriyle Yasa Tasarısı çok güzel hazırlanmış, 
toplumumuza suçluları yeniden kazandırmada, top
lumumuzun onlarla bütünleştirilmesinde çok önemli 
bir adım olacağına inanıyorum ve Hükümete, Adalet 
Bakanlığına teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Benden evvel konuşan Sayın Aydar ve Gürbüz 

beyefendilerin görüşlerine aynen iştirak ediyorum, on
ları tekrar etmeden doğrudan doğruya kendi görü
şüme geçiyorum. 

Burada mühim olan mesele suçlunun cezaevinden 
çıktıktan sonra topluma al ştırılması, toplumda benim
senmesi konusudur. Bu ise bir sosyal içerikli görevdir, 
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iş bulma ile birlikte toplum yaşamı içinde yaşantısını 
düzenlemesidir. Bu doğrudan doğruya halkla ilişki
ler konusudur, sosyal içerikli derneklerin hizmetleri
ni bugün kamu görevi haline getirmek konusudur. 

Bu bakımdan, ben 1 inci maddeye bir ilave fıkra 
eklenmesini teklif ediyorum diyorum ki; varsa sos
yal içerikli gönüllü hizmet veren kamu yararını haiz 
derneklerden ve mahallî gazetelerden birer temsilci. 
Bu suretle kamuyla alıştırılması, kamuyla daha iyi 
ilişki kurulması sağlanacak. Birinci önerim bu. 

İkinci önerim ise; gelir kaynaklarıyla ilgili 8 inci 
maddeyle ilgilidir. 8 inci maddeyi tetkik ettiğimiz za
man gelir kaynaklarının içinde «diğer gelirler» deni
yor. Halbuki, bu gelirler son kanunlar karşısında der
neklerin, vakıfların ve buna benzer kamuyla ilgili, 
hatta büyük kuruluşların, şirketlerin de çok mühim 
bir konusu. Bu bakımdan, hibe ve özel yardımlar di
ye de buraya bir ilave yapılması lazım; çünkü bazı 
hizmet veren müesseseler, şirketler direkt iş bulamaz
lar, fakat özel yardım, hibe yaparak bu istenilen hiz
metleri yerine getirebilirler. 

Bu bakımdan, iki ufak önerim vardır onun için 
kürsüye çıktım, teşekkür ederim. Saygılarımla (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Say n Komisyon Tasarı üzerinde bir açıklama ya

pacak mısınız efendim? 
Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza,getirilmiş olan bu Tasarı gerçekten 
cemiyetimizin mühim bir mevzuuna, hatta yarasına 
parmak basmakta, ilaç olmaya çalışmaktadır. Şöyle 
ki, bilindiği üzere suçun işlenmesinde iktisadî ve iç
timaî faktörler çok büyük rol oynar. Şimdi, herhangi 
bir suçtan veya bazı suçlardan mahkûm olup da 
bu cezayı çekip infazdan sonra tekrar cemiyete katıl
mak isteyen bir şahıs, maalesef cemiyetin bazı ke
simlerinde birtakım endişelerle karşılaşmakta ve bil
hassa iktisadî yönden büyük sıkıntılara maruz kal-
maktad r. Bunu hepiniz bilir ve takdir edersiniz ki, ba
zı müesseseler bir kısım suçlulara iş vermek istemez
ler, işe almazlar, ben bunu bulunduğum yerlerden, iş 
ve İşçi Bulma Kurumlarından, o kurumların alaka
landığı fabrikalardan yakınen bilmekteyim. Belki ken
dilerine göre haklı kabul edilebilecek tarafları da var
dır, fakat bu hal suçluya karşı cemiyetin bir manada 
sırtını çevirmesi gibidir. 

İşte infazdan sonra cezaevinden çıkan herhangi 
bir hükümlüye iş bulmak ve onun maruz kaldığı ve
ya kalacağı birtakîm iktisadî ve içtimaî müşkülleri 
bertaraf etmek maksadıyla bu Tasarı huzurunuza ge
tirilmiştir. Kül halinde bütün bunlara patronaj sis
temi diyoruz. 

Tasarı anahatlarıyla böyle olmakla beraber, bazı 
arkadaşlarımız birtakım tenkitlerde ve temennilerde 
bulunmuşlardır ki, müsaadenizle kısaca onlara da ce
vap vermek isterim tekrar huzurunuzu işgal etmiş 
olmamak için. 

Sayın Aydar, Tasarıyı olumlu karşılamakla bera
ber, isminin «Koruma Meclisi» değil de, «Koruma Ku
rulu» olmasını söylediler ve meclislerin alelekser se
çimle geldiğini, bunun ise seçim olmayıp kanunla 
tayin edildiğini söylediler. 

Esasta haklıd rlar, ancak seçimle gelmeyen mec
lisler ve bu ismi taşıyan teşekküller de vardır, me
sela, okullardaki inzibat meclisleri. Bu müesseseye 
«Koruma Meclisi» denebileceği gibi «Koruma Ku
rulu» da denebilir, biz bunu Komisyon olarak yük
sek takdirinize bırakıyoruz. 

Sonra Sayın Aydar dediler ki, birçok kuruluş bu 
görevle yükümlüdür ve işe yerleştirmek önemlidir de
diler. Bu konuda bir önerileri varmış, mahiyetini bil
miyoruz, ancak iş bulmakla işe yerleştirmek arasında 
fark vardır dediler. 

Bendeniz bu farkı anlayamadım. İş bulmakla işe 
yerleştirmek arasında fark nedir anlayamadım, o iti
barla o hususta herhangi bir maruzatta bulunama
yacağım. 

Sonra yalnız Halk Bankası kaynaklarının değil, 
Ziraat Bankası kaynaklar,nın da kullanılması gerek
tiğinden bahsettiler, kırsal kesimden cezaevine düşen 
daha çok kimse olduğunu söylediler, bu sebeple Zi
raat Bankası da kredi versin dediler. 

Şimdi, cezaevine düşen ve sonra çıkan şahsın kır
sal kesimden veya şehirden gelip gitmiş olmasının hiç
bir manası ve farkı yoktur, maksat cezaevinden çık
tıktan sonra cemiyete katılmak isteyen, katılan bu 
şahsa imkânlar bahşetmektir, bunu da bir Devlet ban
kasıyla Tasarıya getirmiş oluyoruz, Halk Bankası de
mişiz, Ziraat Bankası da olabilir; fakat Halk Ban
kasın n, yani Tasarıdaki bankanın kifayetsiz kalması 
halinde bir başka banka bence düşünülmelidir; çünkü 
hangi kesimden gelirse gelsin çıkmış olan şahsa bir 
imkân bahşetmektir maksat, hangi bankadan olursa 
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olsun, ancak o banka şayet yeterli olmazsa bir başka 
müessese düşünülebilir. O bakımdan, Sayın Aydar'ın 
bu mülahazasına katılamıyoruz. 

Sayın Yarkın, cezaevinden çıktıktan sonra suç iş-
lememelidir şahıs, bunun için de işe kavuşturulmalı
dır diyor, Tasarıyı olumlu buluyor ancak eksiklikten 
bahsediyor, ne kadar süre hükümlü kaldıktan sonra 
korumaya al nacaktır, müddet belli değildir diyor. 

Bu husus çıkacak olan yönetmelikle tanzim ve ta
yin edilecektir efendim, onu metne almayı uygun bul
muyoruz. 

Sonra, tutuklu kaldıktan sonra beraat edenler de 
vardır diyor, bunlar da mutazarrır olmuşlardır, bu Ka
nunun kapsamına alınmalıdır diyor. 

iki bakımdan bendeniz buna imkân görmüyorum: 

Birincisi; beraat eden bir insanla, mahkûm olup 
hükmün infazından sonra cezaevinden çıkmış olan 
insan arasında çok büyük fark vardır. Bir tanesini bi
raz evvel arz ve izaha çalıştığım gibi, cemiyet bir ma
nada zor tekabbül ediyor hükümlüyü; ama beraat 
eden bir insan cemiyeti içtimaiyede tebriyei zimmet 
etmiş bir kimse durumundad r ki, ötekiyle tamamen 
farklıdır. 

Sonra bunun dışında bir de 466 sayılı Kanunumuz 
vardır biliyorsunuz, bu Kanuna göre beraat eden kim
seye Devlet bir tazminat öder. Bu itibarla, bir müd
det tutuklu kalıp tahliye edilen kimse ile, herhangi 
bir suçtan dolayı hüküm giyen ve bu hükmün infa
zından sonra cezaevinden çıkan kimseyi asla bir tut
mamak icabeder. 

Sonra bir ikinci nokta daha vardır, iştirak edeme
diğimi ifade etmeye çalıştığım ikinci nokta o da tak
dir buyurulacağı gibi, bu Kanunun malî çerçevesi, 
malî portesi de herhalde bir hayli geniş olacaktır. Bu
na bir de tutukluları koyacak olursak, belki de al
tından kalk lamayacak malî külfetlerle karşılaşabiliriz. 

Bu iki mülahaza ile Sayın Yarkın'ın görüşlerine 
katılamıyoruz. 

Sayın Gürbüz, Tasarıyı olumlu karşıladığını söy
ledi; ancak bunun tatbik kabiliyeti zordur buyurdular. 

Buna şimdilik bir şey söyleyemeyiz; tatbik kabili
yetinin ne dereceye kadar tatminkâr olacağını şu an
da kestirmek mümkün değildir. 

İnfazdan sonra da cezaevine ait yerlerde çalıştırıl
maların n mümkün olup olmadığını soruyorlar. Bu da 
imkân ve ihtiyaç meselesidir. Cezaevinin kapasitesi 

ve o işyerinde çalıştırdığı kimseler yeterli ise, gayet 
tabiî iş verilemez, değilse olabilir. 

Sonra, hükümlülerin iş bulunması hususunda ne 
suretle ve hangi kıstaslara göre sıraya konulacakları
nı, bunun belirtilmediğini, bunun da bir boşluk ol
duğunu söylediler. Gerçi yeknazarda boşluk gibi gö
rülürse de böyle bir boşluk sözkonusu değildir; zira 
çıkarılacak olan yönetmelik, gayet tabiîdir ki bir öl
çü, bir sıra, bir sistem getirecektir bu hususta. O ba
kımdan endişe etmemelerini söyleyebilirim. 

Sayın Bayer, mühim olan meselenin suçlunun top
luma alıştırılması olduğunu söylediler, olumlu karşı-
ladklarını ifade ettiler. Varsa, sosyal içerikli dernek
lerden ve gazetelerden bu kurula temsilci ilave edil
mesini söylediler. 

Şimdi, esasen maddelere geçildiği zaman takdir bu-
yurulacaktır, bu kurul bir hayli geniştir. Hatta, be
nim bile fazla bulduğum kısımlar olmuştur ilave edi
len kimselerden. O itibarla, şimdi derneklerden de bu 
kurula şahıs topladığımız takdirde veya gazetelerden 
aldığımız takdirde, kurulun görevli adedi bir hayli 
genişlemektedir. Bu genişliğin de fayda tevlit edeceği
ni zannetmiyoruz. O bakımdan bu mülahazalarına 
katılamıyoruz. 

Sonra, gelir kaynaklarından bahisle «diğer gelir
ler faslında özel yardımlara yer verilsin» dediler. 

Bu, Tasarının 8 inci maddesinde özel kaynaklar
dan gelirlere yer verilmektedir. Müsaadenizle 8 inci 
maddeyi okumak isterim. 

«Her yıl Adalet Bakanlığı Bütçesine, koruma mec
lislerine yardım adı ile konulacak ödenek ve her yıl 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi 
uyarınca tahsis olunan paraların % 5'i gerçek ve tü
zelkişiler tarafından yapılan bağışlar ve vasiyetler» 
Sayın Bayer'in bahsettiği husus metinde sarahaten yer 
almıştır. Bu itibarla, Komisyon olarak görüşlerine ka
tılamıyoruz. 

Maruzatım şimdilik bunlardan ibarettir; saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayn Muratoğlu. 

Sayın Hükümet, ilave edeceğiniz bir husus var mı 
efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüşme^ 
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz. edi
yorum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait 

Kanun Tasarısı 
Amaç ve Kuruluş : 
MADDE 1. — Ceza infaz kurumlarından tahli

yelerinden sonra, hükümlüleri korumak amacı ile 
Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerdeki Cum
huriyet Savcılıkları nezdinde koruma meclisi kuru
lur. 

Koruma Meclisi, Cumhuriyet savcısının başkanlı
ğında; 

a) il merkezlerinde emniyet müdürü ve jandar
ma komutanının görevlendirecekleri yardımcıları, il
çelerde jandarma komutanı ve varsa emniyet amiri, 

b) İllerde belediye başkanı veya yardımcısı ve
ya başkanın görevlendireceği belediye meclisi üye
lerinden biri, ilçelerde belediye başkanı, 

c) Diyanet İşleri Başkanını temsilen müftü veya 
müftünün görevlendireceği din görevlisi, 

d) İl merkezlerinde sağlık müdürü veya yar
dımcısı, ilçelerde hükümet tabibi, bulunmadığı tak
dirde belediye tabibi, 

e) 11 merkezlerinde millî eğitim müdürü veya 
yardımcısı, ilçelerde ilköğretim müdürü, 

f) İş ve işçi Bulma Kurumu teşkilatı bulunan 
yerlerde müdür veya yardımcısı, 

g) Cumhuriyet Savcısının görevlendireceği ceza 
ve tevkifevi müdürü, 

h) Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsil
cileri, 

i) Varsa mahallî ticaret, sanayi ve ziraat oda
larından birer temsilciden oluşur. 

Koruma meclislerinde, Cumhuriyet Savcılığına 
bağlı olmak üzere bir yazı işleri müdürü ile yeteri 
kadar memurdan oluşan bir büro bulunur. Yazı iş
leri müdürü ve memurlar, her türlü özlük işleri 
bakımından adlî yargıda çalışan memurlara uygula
nan hükümlere tabidirler. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
üye var mı?.. 

Sayın İğneciler, buyurun efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — «İlçelerde hükümet ta
bibi veyahut yoksa belediye tabibi üye olur» denili
yor. Bazen öyle olabilir ki, hükümet tabibi, belediye 
tabibi olmayabilir; ama buna mukabil hastanelerin 
çeşitli doktorları olabilir. Onun için «Hükümet tabibi 
veyahut resmî bir tabip» ifadesi acaba uygun düşer 
mi, bir mahzuru var mı? 

Sayın Komisyondan istirhamım budur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Katılıyoruz efendim, olabilir; bulun
madığı takdirde bir başkası katılabilir, mümkündür. 

BAŞKAN — «II merkezlerinde sağlık müdürü ve
ya yardımcıs \ ilçelerde hükümet tabibi, bulunmadığı 
takdirde belediye tabibi veya resmî sıfatı olan bir ta
bip» şeklinde düzenlerseniz lütfen, ona göre bilahara 
oylatırım efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen başka bir üye var mı?.. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Efendim, 1 inci 
maddenin birinci fıkrası hakkında söz vermenizi is
tirham ediyorum. 

«Ceza infaz kurumlarından tahliyelerinden sonra, 
hükümlüleri korumak amacı ile Cumhuriyet savcıla^ 
rının istemi üzerine» cümlesinin bu araya yerleştiril
mesini Genel Kurula sunulmak üzere arz ediyorum. 
Bu, bir. 

ikincisi, şimdi son uygulamalarda (1961'den sonra) 
ocak ve bucak tabipleri vardır. Hükümet tabipleri 
bazı yerlerde var. 47 vilayette ocak tabipleri görev 
yapmaktadr. Oraya sarahaten ocak tabibi, Sayın Iğ-
neciler'in dediği gibi «Hükümet tabibi, belediye ta
bibi, yoksa herhangi bir resmî tabip» ibaresinin ko
nulması daha iyi olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Komisyon, Sayın Yılmaz da şifahî olarak 

bir beyanda bulunuyorlar. Biliyorsunuz önerge de
ğil; ama artık bütün teşkilatta ocaklar vardır diyor; 
bunu da resmî sıfatı olan bir tabibdir diye kabul 
ederseniz mesele yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS MU-
RATOĞLU — Evet Sayın Başkan, (d) fıkrasını biz 
de o şekilde «Belediye tabibi»ni kaldırıp «veya res
mî tabip» dedik. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, «Ocak tabibi de za
ten resmî tabibdir. Bu nedenle aynı işlemi görür» di
yorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Kanun Tasarısının tabiatıyla yararlı bir hizmet 

görmek üzere getirilmiş bulunduğu açık. Bu arada, 
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şu sırada konuşmamızın isabetini ben tam tayin ede
bilmiş değilim; Kanun Tasarısı, Eylül ayının 2'sinde 
Meclisimize sevkedilmiş. Yürürlük maddesi «Kabulü
nü takip eden bütçe y.lından itibaren yürürlüğe gi
rer» diyor. Şimdi, biz bunu ne zaman yürürlüğe so
kacağız?.. önümüzdeki yıl değil de öbür yılbaşında 
yürürlüğe girecek. Herhalde birtakım hazırlıklar ola
cak diye (Bütçeye tahsisat koymak için) olsa gerek; 

yoksa, bu önümüzdeki 1983 yılında bunun yürürlüğe 
girmesine imkân yok; çünkü bütçeye birtakım yükler 
getiriliyor. 

Benim esas anlamadığım, Adalet Bakanı birtakım 
yerlerde bazı savc lıklara emredecek «Sizin orada bir 
koruma meclisi kurulsun» diye. Peki, bunun dışında
ki yerlerde ne olacak?.. Bir izmir'de var; ama şahıs 
izmir'de mahkûmiyetini geçirdi, kalktı koruma mec
lisi olmayan herhangi bir ilçeye gitti. Uzun da bir 
mahkûmiyeti olan, muhitinde de iyi karşılanması 
muhtemel bulunmayan bir kişi; onun hakkında nasıl 
bir işlem yapacak koruma meclisi. Koruma meclis
lerine baş mı vurulacak; illa «izmir mahkûmiyetimi 
geçirdim, orada mı siz bana iş bulacaksınız?» diye
cek veyahut gittiği yere bir müracaatı olsa bile ora
daki koruma kuruluna («Koruma Meclisi» de «Çiftçi 
Malları Koruma Meclisi» gibi falan böyle bir tuhaf 
oluyor gerçekten) başvurulunca o gittiği yerde bir ta
limat mı verecek savcılık gittiği yerdeki kişiye?.. Bun
lar hiç açıklğa kavuşmuş değil. Yani ben bir türlü 
sistemi zihnimde sürdüremiyorum. Komisyonumuz ve 
Adalet Bakanımız, Bakanlar Kurulu bunu nasıl kabul 
etti, onu bilmek istiyorum, açıklığa kavuşması bakı
mından bunu bir soru şeklinde soruyorum. 

Efendim, diğer taraftan illerde ve ilçelerde ayrı ay
rı koruma kurulları, koruma meclisleri kurulacak, il
lerle ilçeler arasında bir üst, ast durumu olacak mı?.. 
Her kurul müstakil mi olacak?.. İldeki ilçeye emrede
bilecek mi?., ilde varken ilçeye neye gerek görülür?.. 
Bunların aralarında bir ilişki var mı, bir silsilei merâ-
tip var mı?.. Bu da ayrı bir konu olarak benim gö
züme geliyor. Çünkü düşündüğüm zaman sebep şu 
oluyor : Bu doğrudan doğruya devletten para alarak 
işlemekte bulunan, bütçeden tahsisat alarak işlemek
te bulunan bir düzen. Âdeta devlet bütçesinden biz 
bir dernek işletmesi gibi bir şey yap yoruz, böyle bir 
döner sermaye gibi anladığım kadarıyla benim. Tam 
kavrayamadım; Sayıştayın murakabesinden geçmiyor 
falan, herhalde ödemeler öyle zannediyorum. Şimdi bu 
bir üst, ast durumu olacak mı illerle ilçeler arasında, 
bu ilişkiler nasıl olacak kurullar arasında, bence çok 
tereddüt edilen bir husus. ' 
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Diğer taraftan, maddenin içerisinde «Diyanet iş
leri Başkanını temsilen müftü veya müftünün görev
lendireceği din görevlisi» diyor. Ben, Diyanet işleri 
Başkanlığını niçin temsilen dendiğini anlayamadım. 
Müftü zaten o ilde din işleri temsilcisidir, onun üstü 
baş olarak da Diyanet işleri Başkanlığı, hükümetin bir 
memurudur. Efendim «Müftü Diyanet işleri Başkanı
nı temsilen, hükümet tabibi Sağlık Bakanını temsilen» 
dememiz lazım o zaman, efendim diğer yerlerde di
ğer hizmetlerde olan millî eğitim müdürü Millî Eği
tim Bakanını temsilen... Bence bu biraz fazla bir de
yiş olmuş, zait bir söz gibi geliyor. 

Sonra anladığım kadarıyla burada «Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcisi» diyorlar. Kızılay 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcisinden neyi kas
tediyorlar.. Bir kurula ilçenin ve ilin belediye başkanı 
veyahut tevkil edeceği kişi giderken, hele ilçelerde 
mutlak belediye başkanının gitmesi gerekirken ilçede 
Kızılay Başkanı, birisine hadi sen git bu kurula baka
lım diyor. Bu kurul, benim gördüğüm kadarıyla böy
le bir kurul değil. Eğer söylemek istedikleri bu ise de
ğişiyor; ilçe ve illerde oradaki «Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Başkanları» diyorsa, isimleri odur 
onların, temsilci değillerdir onlar. Temsilcidir; ama 
Başkan sıfatıyla temsilcidirler. Onların bulunması ge
rekir. 

Sonra Ticaret ve Sanayi Odaları için de aynı şeyi 
söylüyorlar; «Ziraat ve Ticaret Odalarından birer 
temsilci..» Niye temsilci?.. Bu çok ciddî bir konu ola
rak tutuluyor anladığım kadarıyla. Cumhuriyet Savcı
sının Başkanlığı altında bir kurul kuruluyor; Ticaret 
ve Ziraat Odasından da, yine biraz evvel söylediğim 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi aynı şekil
de müntesiplerinden birisine git diyebilirler. Maksat o 
değil burada. Maksat, güçlü bir kişinin orada temsil 
etmesi benim anladığım kadarıyla bu. Bu bakımlardan 
madde tam bir aydınlık değil, hatta kanun biraz bana 
göre aydınlık gelmiyor uygulamalar bakımından. Ken
dimi oradaki bir savcı olarak düşünüyorum; il yahut 
ilçe savcısı; bu işleri nasıl yürüteceğim, ilişkilerim na
sıl olacak?.. Sonra kanunu uygularken, bir yerde iz
mir'deki kişi için koruma tedbirleri alıyoruz; ama 
Lice ilçesinde yatıp çıkmış olan bir kişi için yapıla
cak hiçbir şey yok. Belki o ilin merkezinde de kurul-
mayabilir, takdirine kalmış Adalet Bakanlığının. Bu 
sebeple bir bütünlük ifade etmiyor yurt sathında, par
ça parça böyle birtakım uygulamalar oluyor, ilk baş
langıç olarak bu yeterlidir denirse, başka. Ama şu 
halle bana bugünün ihtiyaçları bakımından yeterli gel
miyor. 
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Değiştirilmesini önerir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler; 
1 inci madde ve başlık üzerinde önergeler v^r, 

okutuyorum efendim. 
Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan 227 sıra sayılı Kanun Ta
sarısının adının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

«İnfaz Sonrasında Hükümlüleri Koruma Müessese
sinin Kuruluşu ve Çalışma Tarzı Hakkında Kanun Ta
sarısı.» 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 227 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde 
geçen «Koruma Meclisi» adının «Koruma Kurulu» 
olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Mehmet AYDAR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 227 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

«Amaç ve Kuruluş : 
MADDE 1. — Ceza infaz kurumlarından tahliye 

edilen hükümlülerden gerekli görülenlere ekonomik ve 
sosyal yardımlarda bulunmak, bunları yeniden toplu
ma kazandırmak için desteklemek ve korumak ama
cıyla Adalet Bakanlığına bağlı, ihtiyaç duyulan il ve 
ilçelerde Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde koruma 
kurulları kurulur.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Cezaların infazından Sonraki 

Korunmaya Ait Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin 
(i) bendinden sonra (j) bendinin eklenmesini arz ede
rim. 

Kamer GENÇ 

«Bent : il merkezlerinde defterdarlık muhasebe 
müdürleriyle ilçelerde malmüdürü veya bunların gö
revlendirecekleri yetkili birer maliye memurları.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz tasarının «Amaç ve ku

ruluş» başlıklı 1 inci maddesinin «Amaç, kapsam ve 
kuruluş» başlıkları altında aşağıdaki şekilde üç ayrı 
madde halinde düzenlenmesini arz ve. teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

«Amaç : 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı, ceza infaz 

kurumlarından tahliye edilen hükümlü ve tutuklu
ların korunmaları, iş bulmaları ve çevreye uyumları
nın kolaylaştırılması ve diğer hususlarda gerekli yar
dımın sağlanmasıdır. 

Kapsam : 
Madde 2. — Bu Kanun, ceza infaz kurumların

dan tahliye edilen hükümlülerle en az altı ay tutuklu 
kalarak beraat edenler hakkında uygulanır. 

Kuruluş : 
Madde 3. — Bu Kanunla verilen görevleri yap

mak üzere Adalet Bakanlığınca lüzumlu görülen 
yerlerde Cumhuriyet Savcısının başkanlığında; 

a) il merkezlerinde emniyet müdürü, jandarma 
alay komutanı, sağlık müdürü, millî eğitim müdürü 
veya bunların görevlendirecekleri yardımcılarıyla 
müftü veya görevlendireceği bir din görevlisi, bele
diye başkanı veya yardımcısı veya başkanın görev
lendireceği belediye meclisi üyesinden, 

b) İlçelerde ilçe jandarma komutanı, varsa em
niyet amiri, hükümet tabibi, bulunmadığı takdirde 
belediye tabibi, ilköğretim müdürü, müftü veya gö
revlendireceği bir din görevlisi ve ilçe belediye baş
kanından, 

c) Teşkilatı bulunan yerlerde iş ve işçi Bulma 
Kurumu müdür veya yardımcısı, Cumhuriyet Savcı
sının görevlendireceği ceza ve tevkif evi müdürü, 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcileri ile 
varsa mahallî ticaret, sanayi ve ziraat odalarından 
seçilecek birer temsilciden oluşur. 

Koruma meclislerinde Cumhuriyet Savcılığına 
bağlı olmak üzere bir yazı işleri müdürüyle yeteri 
kadar memurdan oluşan bir büro bulunur. Yazı iş
leri müdürü ve memurlar her türlü özlük işleri ba
kımından, adlî yargıda çalışan memurlara uygulanan 
hükümlere tabidirler.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 1 inci maddesinin 

(b) bendinin aşağıdaki şekilde yer almasını arz ve 
teklif ederiz. 

«b) illerde ve ilçelerde belediye başkanı veya 
yardımcısı veya başkanın görevlendireceği belediye 
meclisi üyelerinden biri» 

Saygılarımızla. 
Abdurrahman YILMAZ Ayhan FIRAT 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Ka

nun Tasarısının 1 inci maddesinin (i) fıkrasından son
ra (j) fıkrasının ilave edilmesinin müsaadeleriyle Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmesini teklif ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
(j) fıkrası : Varsa sosyal içerikli gönüllü hizmet 

veren kamu yararına haiz derneklerden ve mahallî 
gazetelerden birer temsilci. 

BAŞKAN -r- Sayın Aydar; kanun tasarısının adı
nın değiştirilmesine ilişkin önergenizle ilgili konuşma 
yapacak mısınız? 

MEHMET AYDAR — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; bir 

hususu arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Kanun tasarısının 

adının değiştirilmesiyle ilgili konuda benim önergem
de bir farklılık var. Uzun süre cezaevinde kalarak 
beraatla tahliye edilenlerin de kanun kapsamına alın
masını teklif etmiştim. Eğer bu önergem veriliş sı
rasına göre değil de, aykırılık sırasına göre öne alı
nabilirse ve bu oylanarak bir sonuca bağlanırsa ona 
göre hem başlık değişecektir, hem maddelerde bir 
değişiklik olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın, hak
lısınız. 

Sayın Aydar; müsaade eder misiniz? Her ne ka
dar önerge daha sonra verilmişse de, Sayın Yarkın 
yalnız hükümlüleri değil, cezaevinde tutuklu kalıp 
da bilahara tahliye edilenleri de içeren bir önerge 
vermiştir, üç ayrı madde şeklindedir, evvela o öner
ge üzerinde bir tartışma açalım, görüşelim; o kabul 
edilmediği takdirde sizin başlık değiştirme konusunu 
ayrıca görüşelim. Teşekkür ederim. 

Sayın Yarkın; bir açıklama yapacaksanız buyu
run efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada, uzun süre cezaevinde tutuklu ka
larak beraat kararıyla tahliye edilenlerin de kanun 
kapsamına alınmasını arz etmiştim ve bütün gerek
çelerini de ortaya koymuştum. 

Sayın Komisyon Sözcüsü bu konuda benim gö
rüşüme katılmadıklarını ifade ettiler. Ben konuş
mamda o noktaya da dokunacaktım. Gerçekten uzun 

veya kısa bîr süre cezaevinde tutuklu olarak kalıp 
beraat edenlerin bir tazminat hakları vardır, doğ
rudur. Bu tazminat hakkı dolayısıyla bu Kanun kap
samına almayalım dersek, bence konuyu zayıflat
mış oluruz. Bu tazminat konusu apayrıdır. Zaten 
bu tazminatı herkes almaz, herkes tazminat davası 
açmaz, cezaevinden çıkmanın sevinci içindedir, hür
riyetine kavuşmuştur. Tazminat davası açsa da, al
dığı nedir? Acaba bu Kanundaki himaye müessese
siyle getirdiğimiz ölçüde bir yararı alacağı tazminat 
karşılayacak .mıdır? Onu da bilemiyoruz. O itibarla 
tazminat hakkının varlığı yeterli olmamalıdır. 

İkincisi; yine arz ettiğim gibi, manevi yönden, 
bir hükümlüdür, cezasını çekip çıkmıştır, toplumda 
bu hükümlü espris'i altında bir manevi tazyik altında
dır ve bunun iş bulma olanağı veya topluma uyma 
imkânları daha da kısıtlıdır. Beraat edenler iki sene 
veya daha da fazlasıyla cezaevinde yatmış olsa dahi 
hükümlülüğün manevi baskısı bunlarda yoktur dü
şüncesiyle acaba bunun için mi Tasarı kapsamına 
alınmadı dîye o noktaya da değinmiştim. Bu da ba
na göre yeterli değil. Çünkü burada önemli olan, bir 
de cezaeVind'e uzun bir süre kalarak hürriyetinden 
yoksun olma cezasını (bir neVi cezadır artık) çekmiş 
olarak çıkanların himayeye ihtiyacı varsa (Ki, Sa
yın Aydar'ın, «gerekenler» tabirine katılabilirim) 
bunların kapsama alınmasıdır. 

Bu itibarla eğer değerli oylarınızla kabul edilir
se, cezaevinden tahliye edilen hükümlülerle birlikte 
(Buna bir süre de konulabilir. Ben 6 ay önerdim. Bu 
daha uzun bir süre olabilir. Elbetteki sürede asla 
ısrarlı değilim.) tutuklu kalarak beraat edenlerin de 
Kanun kapsamına alınmasında yarar görüyorum. 

Yine, Kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada, Yasada hükümlülerle ilgili hiçbir süre 
olm'adığını söylemiştim ve konunun hem Hükümet
çe, hem Bakanlıkça, hem de Komisyonca tartışıldığı
nı ve belki Tasarının amacındaki bütünlüğün bo
zulmaması için bunun konulmamış olduğunu düşün
düğümü söylemiştim. Ancak, şimdi Sayın Sözcünün 
açıklamasıridan anlaşılıyor ki, bu hükümlülerle ilgili 
süre yönetmelikle getirilecektir. 

Şimdi Kanunun temel esprisi, Ceza İnfaz Kuru
lundan tahliye edilen hükümlülerden yardıma ihti
yacı olanlarının yardıma tabi tutulmasıdır. 

Şimdi böyle olunca eğer biz süreyi Kanunda koy
mayacak olursak, yönetmelik maddesiyle bu süreyi 
koymamız mümkün olmaz, yani süreyi Kanunda be
lirtmemiz lazım gelir. Ancak, Genel Kurul olarak 
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sürenin Kanunda 1 yıl, 2 yıl diye belirlenmesinde 
şu anda bir güçlük varsa, o takdirde yönetmeliğin 
7 nci maddesinde buna ait çok açık bir hükmün yer 
alması lazım. Çünkü, 7 nci maddeye bakıyoruz; 

«Koruma Meclisinin görev, yetki ve işleyişi; 
Koruma Meclisi Başkanının görev, yetki, uygula

ma şekli; 
Meclisin iş bölümü; 
Toplantı ve karar nisabıyla toplantı zamanı; 
Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi, uygu

lama şekli; 
Koruma Meclisinin fonla ilgili bütçe ve hesap iş

leri; 
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer husus

lar.» 
Biz «Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer 

hususlar» başlığı altında açı'k bir hüküm koymadan, 
ne kadar süre hükümlü kalan kişilerin bu Kanun 
kapsamına gireceğini belirtemeyiz. Mutlak surette 
ya yönetmeliğin 7 inci maddesinde, 'ya da daha doğ
ru olarak Kanunun 1 inci maddesinde hükümlüler 
için ve eğer yüksek oylarınızla kabul edilirse, beraat 
öden tutuklular için de bir süre konmasında yarar 
görüyorum. 

Birinci maddeyle ilgili olarak düzenlediğim öner
gede ayrıca şu noktalar yer almaktadır : 

Kanun tasarısının 1 inci maddesi «Amaç ve Ku
ruluş» başlığını taşımaktadır ve hem amacı, hem ku
ruluşu birlikte getirmiştir. Hemen diyebilirim ki, 
1960 yılından sonra çıkmış yasaların çok büyük bir 
bölümünde amaç, kapsam, kuruluş, görevler ayrı 
maddeler halinde gösterilmiştir. Yani, amaç ve kuru
luşu tek madde halinde sunmanın bence yararı yok
tur. Ayrıca da bugüne kadar kabul edilen kanun tek 
niğine de şekil bakımından aykırıdır. Bu itibarla 
«Amaç ve Kuruluş» başlığı yerine, kapsamı da dahil 
olmak üzere bu 1 inci maddenin 3 madde halinde 
düzenlenmesini öneriyorum : 

«Madde 1. — Amaç : 
Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurullarından tah

liye edilen... (Nasıl kabul edilecekse, hükümlü ve tu
tuklu beraber mi, ona göre) Bunların korunması, iş 
bulmaları, çevreye uymaları, meslek ve sanatlarını 
icra etmelerinde yardım edilmesi..» gibi amacı belir
tilir. 

Arz ettiğim gibi kapsamı, .«Şu kadar süre hüküm
lü kalan ve şu kadar süre tutuklu kalanlar bundan 
yararlanır, bu Kanun kapsamına girer..» şeklinde 
belirtilir. 

Amaç ve kapsamı belirttikten sonra da, «Kuru
luş» atfı altında, Koruma Meclisinin nasıl teşkil edi
leceğini ifade etmek, sanıyorum yasa tedvin tekniği 
bakımından çok daha uygun olur. 

Bendeniz amaç ve kapsamı belirttikten, sonra 
3 üncü madde olarak da kuruluşu ifade ederken, Ta
sarıda olduğu gibi (a)'dlan (i)'ye kadar varan çeşitli 
bentler halinde değil de, 3 bent hafinde düzenlenebil-
mesini daha uygun gördüm. Çünkü, her bentte, «ti
de, ilçede; ilde, ilçede» diye tekrar edilmiş. Halbuki, 
tabiî en başa «Gerekli görülen yerlerde Cumhuriyet 
Savcısının Başkanlığında» demek suretiyle; 

«a) tilerde şunlar... 
b) ilçelerde şunlar... 
c) tide ve ilçede teşkilatı varsa İş ve işçi' Bul

ma Kurumu, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Ti
caret ve Sanayi Odası» gibi (c) bendinde de bunları 
belirtmek suretiyle 3 bent halinde sadece düzenleyiş 
bakımından daha uygun olacaktır kanaatindeyim. El-
be'Cteki ısrarh değilim. 

Ben de düzenlediğim bu önergede, mesela «Diya
net işleri Başkanlığını temsilen» ibaresini çıkardım. 
Sayın Kırcolı'nın belirttiği gibi, bu ibareye lüzum 
yok, diğerlerinde de hep aynı şeyi söylemek lazım. 
Müftünün yeri ve görevi bellidir ve zaten Diyanet 
işleri Başkanlığına bağlıdır. Onun için diğerlerinde 
denilmediği gibi onda da «Diyanet işleri Başkanlığını 
temsilen» deyimine lüzum yoktur. 

Yine önergemde yer almamış olmakla beraber, 
Sayın Kırcalı'nın belirttikleri hususa; yani «Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı, Kızılay ve Çocuk Esirge
me Kurumu Başkanları» denilmesinin de (Ki, Başkan 
bulunmadığı zaman da vekalet edenin onun yerine 
geçeceği bir başka maddede belirtilmektedir) daha 
yararlı olacağı kanısındayım. 

Bütün bunlarla arz edeceğim husus, Sayın Ko
misyon bu önergelere kısmen veya tamamen kaitılır 
da bu maddeyi yeniden düzenlemeye girerlerse da
ha uygun olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde 

söz isteyen var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon; önerge üzerinde buyurun efen

dim, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi, Sayın Yarkın tutukluların dahil edilmesi 

üzerinde ısrar ettiler. Kendileri müşfik hislerle bu 
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şekilde konuşuyorlar. His olarak 'kendilerine'katılırız; 
faikalt arz ettiğimi gibi, iki tane sebep var. Hulasaten 
tekrar ötmek istiyorum. Bu İki sebeple bu mümkün 
değil : 

Bir tanesi, tutukluları da aldığımız takdirde malî 
portesini fevkalade geniş tutmuş oluruz. Belki altın
dan kalkılamayacak meblağlara varır. O zaman bu 
Kanun umulan neticeyi vermez. Bu bir. 

İkincisi, hiçbir zaman tahliye edilmiş bir tutuklu 
ile tahliye edilmiş, infazdan sonra cemiyete kazandı
rılmak istenen hükümlü aynı mahiyette iki süje de
ğildir. Katiyen ikisi bir tutulamaz bunların. Bir tu
tuklu beraat ettiği takdirde ona hiç kimse hiçbir şey 
söyleyemez; ama bilhassa bildiğiniz gibi, bazı suç
lardan hüküm giyip onun infazından sonra cemi
yete katılmak isteyen insan tamamen farklı durum
dadır ve nihayet kaldı ki, 466 sayılı Kanun bir müd
det tutuklu kalıp 'da beraat edenlere, malî ve içti
maî durumlarıyla mütenasip olarak Devlet tazmi
nat vermektedir. Bu İtibarla, tutukluların dahil edil
mesi hususuna kesinlikle iştirak edemiyoruz. 

Sonra, maddenin amaç, kapsam, kuruluş tarzın
da bölünmesine gelince : 

Görüyorsunuz k'i, Sayın Yarkın maddeyi anlatı
yorlar; amaçla, kapsamla, kuruluşla. Bizim elimizde
ki metinde ise, bunlar sırasıyla belirtilmektedir. O 
İtibarla, yeni bir düzenlemeyi faydalı mülahaza ede
miyoruz. 

Bakınız amaçta ne 'diyorlar : 
«Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumlarından 

tahliye edilen hükümlü ve tutukluların korunmaları 
'iş bulmaları, çevreye uyumlarının kolaylaştırılması 
ve diğer hususlarda gerekli yardımın sağlanmasıdır.» 

Bütün bunlar metnin içerisinde var zaten. 

Sonra «Kapsam» deniyor; «Bu Kanun ceza infaz 
kuruluşlarından tahliye edilen hükümlülerle en az 6 
ay tutuklu kalarak beraat edenler hakkında uygula
nır.» 

Biz bu beraat kısmına katılmıyoruz. İnfaz kurum
larından tahliye edilen hükümlülere ait olduğu da 
zalten metnin zatında mündemiç. Yeniden belirt
mekte yine fayda mülahaza edemiyoruz. 

Kuruluş kısmında, «Bu Kanunla verilen görev
leri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca lüzumlu gö
rülen yerlerde Cumhuriyet Savcısının başkanlığında» 
deniyor ve anlatılıyor. Maddede de bütün bunlar var
dır; yeniden bir tedvine iştirak edemiyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 
Saygılar sunarım. 
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iBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önergeye katılıyor 

musunuz efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkanım; 
Önergeye katılmıyoruz; ancak Sayın Komisyon 

Sözcüsünün ifade ettiği hususa birkaç şey ilave etmek 
istiyorum. Onu arz edeyim : 

Evvela tutuklu ile hükümlü rejimleri bizim tat
bikatımızda ve kanunlarımızda ayrıdır. Kaldı ki, 
tahliye olunan kişiler bugün genellikle bir meşrut en 
tahliye olurlar. Muayyen cezasının bir kısmını ikmal 
eder, ondan sonra bırakılırlar. Bunun takibi de yine 
gerekli bir konu. Ayrıca, bu meşrufcen tahliye zama
nı içerisinde de bu hükümlünün tekrar suç işleme
mesine yönelik her türlü tedbiri almak lazım. Kanu-" 
nun esas gayesi bu. Onun için tutuklu ile bir muka
yese mümkün değil. 

Kaldı ki, yine Komisyon Sözcüsü arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, 466 sayılı Kanun var. Bu gerek 
maddî, gerekse manevî yönden tazminatı hükmet
meye amir. Binaenaleyh, tutuklu kimse eğer haksız 
bir tevkife uğramışsa o yerin mahkeme başkanına 
müracaat eder, kaldığı iş günü kadar, o takdir, ken
disi çalışma şekline veyahut kendisinin durumuna 
göre bir maddî tazminat aldığı gibi, manevî tazmi
nata da hükmedebilir. Bu bakımdan bir farkı var. 

Ayrıca bir de Sayın Yatkın sıralamayı söyledi. 
Bana göre sıralamaya gerek yok; çünkü icabında 1 
sene yahut 10 sene mahkûm olan bir kimsenin mad
dî durumu fevkalâde kuvvetli olabilir, bu yardımdan 
istifade edemez; fakat 1 ay hükümlü bir kişi hemen 
bu yardıma müstahak olabilir. Onun için bunu da 
zaten takdir edecek oradaki komisyondur. 

Bu bakımdan maddenin aynen kabulü görüşün
deyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın önergesine Komisyon ve Hükü

met Temsilcisi katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
'Sayın Yarkın'ın önergesini dikkate almak üzere 

oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkatte alınması kabul edilme
miştir ef eridim. 

Sayın Aydar, biraz evvel kürsüye gelmiştiniz. Baş
lığın değiştirilmesiyle ilgili önergeniz hakkında bu
yurun efendim. 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar-
kada'şlarım; 

«Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait 
Kanun». Kim, nasıl diye hemen akla gelen soru; 
kapalı bir başlık. Verdıiğian başlıkla ilişkili önerge, 
tekrar ediyorum, «İnfaz Sonrasında Hükümlüleri 
Koruma Müessesesinin Kuruluşu ve Çalışma Tarzı 
Hakkındaki Kanun Tasarısı» şeklindedir. 

Kanunun ana metinlerine baktığımız zaman çı
karacağımız sonuç kendisini! başlıkta göstermelidir. 
Önerdiğim başlık, metnin ana muhtevasını başlıkta 
yansıtmaktadır. Oysa, «Cezaların İnfazından sonra
ki Korunmaya Ailt Kanun» denildiği zaman burada 
bir teşkilat kuruyoruz ve dikkat buyurulursa, bu 
teşkilatın İhtiva ettiği maddeler amaç ve görev mad
delerinden çok da'ha fazladır. Ağırlık teşkilatın ku-
rulmasındadır. Bu itibarla, başlıkta teşkilatın kurul
ması kanun tekniğidir. Bu müessesenin kurulduğu
nun vurgulanması, belirtilmesi 'kanun tekniği açısın
dan başlığında yer alması lazımdır. Ben bu amaçla 
bu önergeyi verdim. Bir durumun düzeltilmesi bakı
mındandır. Sanıyorum Kanunun ana metnine en uy
gun olan bir başlık şeklindedir. Kabulünü istifham 
edeceğim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, önerge üzerinde bir diyeceğiniz 

var mı efendim?.. Sayın Aydar, başlıkla ilgili bir 
önerge verdiler. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Başlığın değişmesini teklif ediyor Sayın Arkada
şımız. Diyorlar ki, «İnfaz Sırasında Hükümlüleri 
Koruma Müessesesinin Kuruluşu ve Çalışma Tarzı 
Hakkında Kanun Tasarısı». 

Şimdi, biz buna şu 'bakımdan katılamıyoruz : 
Kuruluşu ve çalışma tarzı. Yani çalışma halini san
ki bir amir hüküm gibi empoze ediyor bu başlık. 
Halbuki biz «Cezanın İnfazından Sonraki Korun
ma» diyoruz. Gayet tabii infazdan sonra korunan 
adam bükümlüdür, kim olduğu bellidir; ama burada 
«Çalışma Hakkında Kanun» dersek şayet infazdan 
sonra bir çalışma hali varmış gibi onu tedai ediyor 
insan. Sanki infazdan sonra bir çalışma, bir mec
buriyet gibi. Halbuki bizde doğrudan doğruya «Ce
zaların İnfazından Sonraki Korunma» denmekle, iş
te infazdan sonraki hükümlü kast ediliyor. Bu ba
kımdan başlığın değişmesine katılamıyoruz. 

İsme gelince, bunu yüksek takdirinize bırakıyo
ruz. «Meclis» yerine «Kurul» tabiri kullanılabilir. 
Komisyon olarak iştirak ediyoruz bu teklife. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Aydar'ın baş

lığın değişmesi hususundaki önergesine katılıyor mu
sunuz efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN -OKUTAN — Komisyon Sözcüsünün gö
rüşüne katılıyoruz. Ancak burada bir konuyu da ile
ri sürmekte yarar var. 

Kanunun 5 inci maddesinde bu müessesenin Ada
let Bakanlığına bağlı olduğunu söylüyor. 

O bakımdan, ayrı bir kuruluşa da gerek yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Aydar'ın başlığın değişmesine ilişin öner

gesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet temsilcisi 
katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Sayın Aydar'ın önergesinin dikkate alınması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Aydar, «'Koruma meclisi» yerine «Koru
ma Kurulu» ifadesinin konulması hususunda bir 
önerge daha vermişlerdir. Bir açıklama yapacak mı
sınız bu konuda efendim, Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet temsilcisi bu şekildeki değişikliği kabul 
ettiklerini zaten beyan ediyorlar?.. 

MEHMET AYDAR — Kurumu değil, kurulu 
efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılıyorlar, bu nedenle, «Koruma Meclisi» yerine 
«Koruma Kurulu» ifadesinin konulması hususunu 
kesıin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efen
dim. 

Bundan sonra bütün maddelerde «Koruma Mec
lisi» yerine, «Koruma Kurulu» olarak değiştirilmiş
tir-

Sayın Aydar'ın 1 inci maddeye ilişkin bir önergesi 
daba var. Bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

MEHMET AYDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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MEHMET AYDAR — Sayın ıBaşkan, değeri 
arkıadaşlarıırrı; 

Demin Taşanının tümü üzerinde arkadaşlarını 
konuşurken, Sayın Gürbüz ve Sayın YaıUkın çolk 
önemli ibiır noktaya işaret etmişlerdi, Bu nokta ger
çekten önamıl!!. Şu ibalkımdıan; Tasan dikkat edilecek 
olursa, 'derinlemesine ola 'M, suça teşvik unsurunu 
da ıtaşır. Türkiye'de 3,5 (milyona yaklaşan işsizlik or-
ıtaJmında «Güdeyim şurada bir suç lişteyeyıim, 'hıapis-
ıbaneye güreyim, tahliye edleyiım, ibaş vurayım kuru
la; bir. işe yerleştirileyim!» diye düşünülebilir. 

'Bu itibarla; ıbir takdir hakkımın mütlaık surette 
kullanılması lazım geldiği noktasından hareketle, 
(Bir 'tavzih yaparak Sayın Başkanım müsaadenizle) 
verdiğim önerge 1 ineli maddenin birinci fıkrasının 
değiştirilmesine mütedairdir. Orada bir unutkanlık 
olarak... 

BAŞKAN — Siz zaten «1 inci madde» demdşsd-
nliz, ıbMyorum ©fendim. 

MEHMET AYDAR — 1 indi maddenin birimci 
fııkrasıdır. Maddenin tamamı değildir. 

Bu noktadan hareketle «Ceza infaz kurumların
dan tahliye edilen hükümlülerden gerekli görülen
lere... >y diye bir sınırlama, 'bir takdir hakkının idare
ye verilmesinde, 'kurula verilmesinde mutlalk surette 
yarar vardır diye düşümdüm. Ondan sonra «... eko
nomik ve sosyal yardımlarda ıbulunmıak, bunları yeni
den topluma kazandırmak, için des'telklemıelk ve 'ko
rumak amacı ile Adalet Bakanlığına ıbağlı ihtiyaç 
duyulan il ve ilçelerde Cumhuriyet islavcılıkları nez-
dinde Ikoruma kuruları kurulur.» 

Yani iburada 'bir yenilk, sadece 'bir ıtakdir hak-
ikının ibu kurulara, idareye Adalet Balkanllığına ve-
riılmes'iıdir; düzenleme İbu mıalksadı taşımaktadır. Ta
sarıdan ayrılan yönü yoktur, bir açıklık getirtmekte
dir. . 

Durum 'bumdan ibarettir, desteklenmesini arz 
eder, saygılar sunarımı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Aydar. 
Sayım Komisyon, Sayın Aydaır'ın önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?,.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOGLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Aydiar, «'Bir 
düzenlıelmedir, ıdaiha iyi anlaşılır hale gelmesi bakı
mından» derler. 

Sayın Hükümet ıtemsiifcimiz katılıyorlar mı efen
dim?,,. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Şimdi, efendim burada biz 
katılamıyoruz, şu bakımdan katılamıyoruz; 

Şimdi «Gerekli görülenler» denilince, bunun 
'bir ıtefrilki bazı suiistiırnallere yol açabilıiır. Kaldı 
ki, zaten kuruluşu da Bakanlık muayyen yerler
de kuracak, ibu kurulmayı onun takdirine bırak-
ımış. ıBu suretle hangi cezaevlerinden talhiiye edile
cekleri ve bunun yönetmelikler yapmıak suretiyle ki
min ne şekilde olacağını da bir sinsileyi merâıfcib da
hilinde tespit edecektir, 

Önün için maddede de, Ibaşlılfcta da Ihuna biz geJ 

rek görmeyiz. Bu nedenle katılamıyoruz efendimi. 
BAŞKAN — Katılıaımıyorsuouz. 
Teşekkür ©derim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın 1 inci maddenin (bi

rinci fıkrası ile ilgili, daha doğrusu değişiklik öner
gesine Komisyon katıldığımı, Hükümet teımıslilcıis'i de 
katılamadıklarını 'beyan ©telsilerdir. y 

Önergenin dikkate alınıp atamaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergemin dik
kate 'alınması toaibul edilmiştir ©fendim. 

Sayın üyeler, Sayın Fırat ve Sayın Yıümaz'ın bir 
önergeleri var, Sayın Fırat bir 'açıklama yapacak 
mısınız efendim?... 

AYHAN FIRAT — Evet efendim. 
BAŞKAN — IBuyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın arka-

daşlarılm!; 
önce sosyal amaçlı olan ibu Tasarıyı memnuni

yetle karşıladığımı 'belirtmekle söze 'başlamak is'tiyo-
rum. 

1 inci maddemin ı(ıb) fıkrasında «'İllerde belediye 
başkanı veya yardımcısı veya 'başkamın görevlendi-
direceği 'belediye meclisi üyelerinden biri, ilçelerde 
belediye başkanı», belirtildiği giibi, Koruma Kuru
lunun üyesi olacaktır, 

Koruma Kurulunun ıbaşjkanı savcıdır. Hepinizin 
de malumu olduğu üzere, illerde 'belediye başkanı 
protokolda vali, garnizon kumandamı ve belediye 
başkanı şdklindelkli ıbir sıralamada yer alır. İlçelerde 
de öyledir. Savcı, belediye başkanından sonra gelir. 

'Dolayısıyla burada belediye başkanını savcının 
başkanlığındaki Koruma Kuruluna üye olarak koy
mak, mecburî katılacak bir üye olarak koymak ben
ce bir protokol 'hatası işlemek durumunda bırakır. 

Dolayısıyla, bu maddenin «tilerde ve ilçelerde 
belediye başkanı veya yardımcısı veya başkanın gö
revlendireceği belediye meclisi üyelerinden biri...» 
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haiıme getirtirsek, belediye başkamımın inisiyatifine 
kalmış olur. Hepimizin ide malumları olduğu üzere, 
belediye başkanı seçimle gelen mahallî bir (idarenin 
amıM durumundadır ve dolayısıyla ıbu sakıncalı du
rum da 'ortadan kıallkmıış olur. 

ıBunu Sayın Komisyondan 'arz etmek işitiyorum. 
Yüce Kurulumuzun da takdirlerime arz ediyorum'. Te-
şekkür eder saygılar sunanım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler, Sayın Fırat ve Sayım Yılmaz ver

dikleri önerge ile illerde olan düzenlemenin ilçeler
de de aynı sekilide yapıl'mıastnı arzu etmektedirler, ya
ni (ilçelerde de belediye başkanı değil de, 'başkan veya 
yardımcısı varsa kendisi veya görevlendireceği 'bir 
belediye meclisi üyesinin katılması hususumu öneren 
!btir önerge getirmişlerdir. 

Sayın Komisyon ıbu öneriye katılıyor musunuz 
efendim?.. d 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet temsilcimiz katılıyorlar mı?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Böylece Sayın Komıisyon ve Sayın 

Hükümet temsilcisi 'bu öneriye katılmaktadırlar. 
ISayım üyeler, 
O zaman bu önergeyi keşlin olarak oylamadan ev

vel bir kere daha 'okutuyorum efendim. 
(Ayhanv Fırat ve Abdurralhmam Yılımaz'ın öner

geleri tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — Sayım üyeler, Sayın Fırat ve Sa

yın Yılımaz'ım önergesini kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kaibul edilmiştir efendim'. 

Sayın Genc'in Ibir 'bent eklenmesine iliışlkim öner-
gesli var; 'okutuyorum efendim. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Önerge sahibi yok Sa
yım Başkam. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi yok, ama 
İçtüzük gereği 'okutacağımı, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmıelfcte olan, Cezalarım İnfazımdan Sonra

ki Korunmaya Ait Yasa Tasarısının 1 inci maddes'i-
mıifn (i) 'bendinden sorma (j) bendimin eMenmesini arz 
ederim. 

Kamer GENÇ 
Bent ıÇj) İl merkezlerinde defterdarlık muhasebe 

mıüdürü lile (ilçelerde malmüdürü veya bunlarım gö
revlendirecekleri yetkili birer maliye memurları. 
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'BAŞKAN — Sayın üyeler; önerge sahibi Sayın 
Genç salonda yoklar. Herhangi 'bir üyemiz de bu 

' önıergeyi..., 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben tekab-

bül ediyorum Sayım Başkan.; 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, Sayın Genc'in öner

gesini 'benimsediklerimi beyan ettikleri için, önerge
yi işleme koyuyorum', 

Sayın Kırcalı, 'bir açıklamada bulunacak mısı
nız?... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Müsaade eder
seniz yerimden kısaca şu hususu arz edeyim: 

Bu komıisyon çalışmalarında sarflar önemli 'bir 
yer tutacaktır; öyle anlıyorum 'ben. Bu konuda, mu
hasebe müdürleri demişler. Çök yerinde bir öneri
dir 'bu. Kurulun çalışmalarında bu önerimin büyük 
yarar sağlayacağımı zannediyorum. İdare kurulların
da bulunmuş, olan bütün idareci arkadaşlarımız bi
lirler; bu kurularda en geçerli elıemanlar defterdar
larla, malmüdürleridir. Bu nedenle Sayım Komisyo
nun ve Hükümetin bu öneriyi kaibul etmelerinde ben 
fayda (mütalaa ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, ıbu önergeye katılıyor musunuz 

efendim?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayım Başkan; bu kurullar hem Ceza 
ve Tevkif Evleri Gerııel Müdürlüğümün, hem 'de Ada
let 'Bakanlığı müfettişlerimin kontrolü altındadır ve 
onların da ayrıca muhasebecileri var. Bu itibarla, biz, 
önergede 'belirtildiği şekilde ayrıca ıbir 'ilâve yapıl
masına katılamıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayım Hükümet Temsilcisi?... 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeye Kornisyon 
ve Hükümet Temsilcisi katılmıyorlar. 

Dikkate 'alınması hususunu oylarımıza sunuyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kaibul edenler... Emme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın BayerMm bir önergesi var. 
Sayım Bayer, önergeniz hakkımda 'bir açıklama ya-' 

paoalk mısınız efemdim?... 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Daha evvel açık

lama yapmıştım efendim. 
'BAŞKAN — Daha evvel açıklatma yapılmıştı. 
Hafızaları tazeleme bakımından önergeyi yeni

den okutuyorum. 
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'(jMutokı Zelkâi Bayer'in önergesi itetorar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Bayer'in 

önergesine katılıyor musunuz efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan; bu konuda Komisyo
numuzun görüşünü daha evvel arz etmiştim. Faydalı 
mülahaza etmiyoruz. Bu sebeple katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi katılı
yor musunuz?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKUTAN — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Bayer'in önergesi
ne katılmıyorlar. 

Sayın Bay er, önergenizi oylayayım mı?.. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Önergem oylansın 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alınmaması 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler..., Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Komisyon, 1 inci maddenin (c) fıkrası ile 
ilgili düzenleme hazır mı efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA- , 
YAZIT — Sayın Başkan; «Diyanet İşleri Başkanını 
temsilen» cümlesinin çıkarılıp, «Müftü veya müftü
nün görevlendireceği din görevlisi» halinde olmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt; burada da yine «il 
merkezi», «İlçe merkezi» demeye gerek görmüyor
sunuz;; çünkü ilçede de adı müftüdür, ilde de adı 
müftüdür, diyorsunuz ve o şekilde yeniden bir dü
zenleme yapıyorsunuz?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RİgAT BA
YAZIT — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ayrıca (d) bendinde de, «.. bulunma
dığı takdirde belediye tabibi veya resmî kurum tabi
bi» diyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT liA-
YAZIT — Evet Sayın Başkan; «... veya resmî kurura 
tabibi» diyoruz. Bu, belediye tabibi de olabilir; Sağ
lık Bakanlığına bağlı sağlık ocakları vardır, Sosyai 
Sigortalar vardır, bunlar da olabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
müsaadeniz olursa bir hususa işaret etmek istiyorum. 

Sayın Komisyona, demin sözlü olarak vermiş ol
duğum önergeyi dikkate alarak fıkrayı düzenledikle
rinden dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız, bir şey da
ha ilave etmiştim; Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kuru-
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mu temsilcisi yerine bunların başkan veya görevlen
direceği temsilcileri; aynı şekilde ticaret odası, sanayi 
odası ve ziraat odaları başkan veya görevlendireceği 
temsilcileri, demekte kurulu onore etme bakımından 
fayda vardır. Komisyon buna katılırsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Yani, «temsilcisi» yerine «Başkanları 
veya görevlendirecekleri bir üye veya temsilci» diyor
sunuz. v 

Sayın Komisyon; sayın Kırcalı, yazılı olmamakla 
birlikte, daha evvelki konuşmasında da bu konuya 
değinmişlerdi, (h) Bendinde «Kızılay ve Çocuk Esirge
me Kurumu temsilcileri» yerine, «Başkanları veya 
görevlendirecekleri bir temsilci» şeklinde olmasını 
öneriyorlardı. Katılıyor musunuz efendim buna?.. 

Efendim, zaten bu sözlü bir önergedir. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RİFAT BA

YAZIT — Sayın Başkan; başkan temsilci de gönde
rebilir, kendisi de katılabilir. Açıktır bu hüküm. Bu 
nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — «Kendisi de katılabilir, temsilci de 
gönderebilir» diyorsunuz ve katılmıyorsunuz. Bu ko
nuda bir önerge de zaten elimizde yok. 

Madde değişikliğini lütfen okuyunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan; biz şu tarzda hazır
ladık : 

«Ceza infaz kurumlarından tahliye edilen hü
kümlülerden gerekli görülenlere ekonomik ve sosyal 
yardımlarda bulunmak, bunları yeniden topluma ka
zandırmak, desteklemek ve korumak amacıyla Ada
let Bakanlığınca ihtiyaç duyulan yerlerdeki cumhu
riyet savcılıkları nezdinde koruma kurulları kurulur.» 

Bunun, Sayın Aydar'ın önerisinden fark şu : «Ko
rumak amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı» demiş. Biz 
bunu fazla gördük çıkardık. 

BAŞKAN — Siz yeni bir düzenleme mi yaptınız?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Hayır, yeni bir düzenleme değil. 5 inci 
maddede bu kurulların Adalet Bakanlığına bağlı ol
duğu derpiş edilmiştir; 5 inci maddede mevcuttur. 
Onun için tekerrür olmasın diye çıkardık; aynıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Komisyondan yeni gelen ve önerge

nin de dikkate alınmasıyla birlikte düzenlenen 1 inci 
maddeyi; birinci fıkrasını biraz önce okunan biçimiyle 
ve ayrıca, «Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen» iba
resi çıkartılmak suretiyle ve altında «...veya resmî 
kurum tabibi» cümlesinin ilavesi suretiyle 1 inci mad-
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deyi oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler.. | 
Kabul etmeyenler... 1 inci madde bu biçimiyle kabul 
edilmiştir efendim. 

Koruma Kurulunun Görevleri : 
MADDE 2. — Koruma Kurulunun görevleri şun

lardır : 
a) Tahliyelerinden sonra hükümlülere iş bulmak. 
b) Sanat sahibi olanları gerekli araçların sağlan

masında yardımcı olmak, 
c) Oturacakları yere gidinceye kadar kendile

rine yardımda bulunmak, 
d)~ Şartla salıverilme süresi içinde hükümlüleri 

izleyerek karşılaştıkları güçlüklerin çözümünde yar
dımcı olmak. 

e) Çevreye uyumlarını kolaylaştırmak için gerek
li faaliyetlerde bulunmak, 

Suretiyle, topluma faydalı 'birer insan olarak yeni
den katılmalarını sağlamak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde Sayın Aydar'm bir önergesi var 
okutuyorum : 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 227 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 2 nci maddesinin a, b, c, e, ve (f) fıkralarının 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
Madde 2. — a) infazı tamamlanmış hükümlü

lerden talepte bulunanları ve gerekli görülenleri işe 
yerleştirmek, 

b) îş ve sanat sahibi olanlara gerekli araçların 
ve imkânların sağlanmasında yardımcı olmak, 

c) ikamet edecekleri yere gitmelerinde iaşe, ibate 
ve yol masrafları için yardımda bulunmak. 

(Yeni fıkra) 
f) Tahliyeleri sırasında hasta olanların bakım ve 

tedavilerini sağlamak. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, açıklama yapmak 

üzere buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
ikinci maddenin, metinde olduğu şekilden farkı yok 

benim .önergemin; ancak daha bir açıklık var. Yal
nız bir noktada fark görüyorum ve o noktaya da 
açıklık getireceğim şu anda. 

Geneli üzerinde yaptığım konuşmada, Sayın Ko
misyon Sözcüsü; «tş bulmakla işe yerleştirmek ara
sındaki farkın anlaşılmadığını» ifade etmişti. 

Türkiye'de iş ve işçi Bulma Kurumu işçi ile işve
reni karşı karşıya getiren, arz ve talep durumunu 
belli çözüme ulaştırmak için kurulmuş bir Kurumdur. 
iş talepleri ile işçi talepleri ayrı ayrı değerlendirilmiş
tir bu Kurumda ve bunlar bir karteks sistemine bağ
lıdır. Bir işçi iş talep ettiği zaman kendi vasıflarını 
açıkça ifade eder ve bunlar kartlara işlenir. Bir işve
ren de işçi talep ettiği zaman istediği işçinin vasıfla
rını o karta geçirir ve bu kartlar değerlendirilmek su
retiyle talep halinde işçiler işverenin işyerine gönde
rilir. Bu gönderme esnasında işçiye kart verildiği an
dan itibaren o işçiye iş bulunmuş addedilir ve kayıt
lara bu şekilde intikal eder. 

Oysa işçi işverenin yanına gider; ama işverenle 
işçi anlaşamazlar, tekrar geri döner, işçi tekrar sı
raya girmek zorundadır, iş bulmak işte bu nedenle 
işe yerleştirmekten ayrılmaktadır, işe yerleştirmek fii
len korunmaya alınacak eski hükümlünün çalışmaya 
başlamasını temin etmektir. Ben bu bakımdan buraya 
bir açıklık getirdim. Yani iş bulmakla işe yerleştirmek 
arasındaki fark bu açıdan ortadadır ve (a) fıkrasında 
bu nedenle bir yanlışlığa, daha doğrusu koruma kurul
larının etkin bir hizmet verebilmesi için, amacına ula
şabilmesi için bir «yerleştirmek» deyimiyle bunu kas
tetmiş oluyorum. 

«iş ve sanat sahibi olanlara gereken araçların ve 
imkânların sağlanmasında yardımcı olmak...» 

Şimdi, «Sanat sahibi olanlara gerekli araçların 
sağlanmasında yardımcı olmak...» ileride kredi mev
zuu geldiği zaman bununla onu bağdaştırabilmek ba
kımından bu görev bütününü, «iş ve sanat sahibi 
olanlara» diye bir açıklık getirdim. Herkes sanat sa
hibi olamaz; ama bir iş sahibi de olabilir. Bu itibarla 
bu maddeye daha bir açıklık kazandırmış olmaktayım. 

«Oturacakları yere gidinceye kadar kendilerine 
yardımda bulunmak...» Bu yardımın şekli nedir be
lirli değildir; ama daha açık bir şekilde ona iaşe, ibate 
ve yol masraflarını karşılamak suretiyle daha bir açık
lık getirmekte yarar gördüm. 

Bir yeni fıkra, Gerçi Sayın Başkanım, yukarıda
ki ifadede, (a, b, c ve e) fıkraları diye ifade ettiler; 
fakat (f) olacak o. Bir yeni fıkradır bu ve en sonuna 
ilave edilebilir şekliyle ben teklif ettim. Tahliyeleri 
esnasında hasta olanlar olabilir. Belki sık rastlanma
yan bir olaydır; ama bir tüberküloz olmuştur, bunun 
mutlaka bir sanatoryuma, bir prevantoryuma yatırıl
ması veya başka bir şekilde bir hastalığı vardır, bu-
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nun oralara intikali, ona yardımcı olunması bakımın
dan da böyle bir fıkranın eklenmesinde yarar gör
düm. 

ıKabul edileceği umudunu taşıyor, hepinize say
gılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. Yal
nız, müsaade ederseniz bir hususu zatıâlinize sormak 
istiyorum: Siz, (a), (b), (c)'de değişiklik yapıyorsu
nuz, (d ve e) aynen kalıyor ve ondan sonra bir (fi 
fıkrası ilave ediyorsunuz?.. 

MEHMET AYDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Aydar'ın Önergesine bir 
diyeceğiniz var mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan; (a) fıkrasında 
«Tahliyelerinden sonra hükümlülere iş bulmak» de
niyor. Sayın Aydar, «infazın bitiminden sonra iş bu
lunması» tarzında bir açıklık getirmek ister. Bu yola 
gidildiği takdirde hükümlünün fevkalade aleyhine 
bir madde getirmiş oluruz. Çünkü infaz, meşru ten 
tahliye süresini de içine alır. Mesela üçte birini iyi hal
le geçiren; 12 aysa diyelim ki, sekiz ayını iyi halle ge 
çiren tahliye edilir; ama dört ay daha infaz devam 
ediyor demektir. Eğer Sayın Aydar'ın görüşünü be
nimsersek biz, tahliye edilen hükümlüye dört ay da
ha iş vermeyeceğiz. Mesela 12 seneye mahkûm ol
muşsa, sekiz sene sonra çıkan adama dört sene da
ha, Sayın Aydar'ın fikrini kabul edersek iş vermeye
ceğiz. Çünkü infaz dört sene sonra bitiyor. Halbu
ki biz burada «Tahliyelerinden sonra» demekle hü
kümlünün tamamen lehine hareket ettik. Durum açık
ça budur. Hata ediyor değerli arkadaşımız burada. 

Sonra, «îş ve sanat sahibi olanlara gerekli araç
ların sağlanması» deniyor. İş sahibi olan kimseye yar
dım etmekte biz mana pek göremiyoruz burada. 
Çünkü bu kanundan maksat zaten işsiz olan hüküm 
lüye iş bulmaktır. O itibarla katılamadık ona. 

«İaşe ve ibate konusuna gelince; Bu, genel anlam 
da yapılacak yardımlar arasındadır; bu açıktır. 

Hasta olanlara gelince: Cezaevleri Tüzüğüne gö 
re, hasta olan bir hükümlü zaten sokağa salıverilmez. 
Onun tedavinin yapılması ve tedavisine devam edil 
mesi Tüzüğün amir hükümlerindendir. Buraya yeni
den onu getirmekte fayda mülahaza etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aydar; bu açıklamalar karşı
sında önergeyi işleme koyalım mı efendim?.. Sayın 
Komisyon der ki, aleyhe bir durum olacaktır... 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; arz et 
mek istediğim bir husus var. Eğer sadece «infaz» üze
rinde Komisyon ısrar ediyorsa, ben bunu «Tahliye» 
şeklinde değiştirmek istiyorum; kabul ediyorum on
ların görüşünü. Eğer kendileri bu noktadan bana ka-
tılmıyorlarsa, ben kendilerinin görüşüne katılıyorum 
ve «infaz» in «tahliye» şeklinde düzeltilmesini arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — (Katılamadığımızı beyan ettik 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTtN OKUTAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; sayın Aydar'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; önergemi 

geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar da bu arada önergele
rini geri aldılar, teşekkür ederim efendim. 

ikinci maddede başka bir önerge bulunmamakta
dır. İkinci maddeyi Komisyondan geldiği.. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir soru efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, Komisyon

dan şu sorunun cevaplandırılmasını istiyorum: 
«Hükümlülere iş bulmak» tan söz etmektedir. 

Kurul hükümlülere nasıl iş bulacaktır? tş Kanununun 
25 inci maddesi ve Devlet Memurları Kanunun da 
belli oranlarda hükümlülülere görev verilmesini, iş 
verilmesini amir. Bunun dışında bu Kurul ne yapa
cak? Merak ediyorum. 

ikincisi: 2 nci maddenin (a) fıkrası hariç 
diğer fıkraları özel bir yasa çıkarılmasını gerektirir 
kesin fonksiyonlar olmadığı görülüyor. Böyle yap-
masanız da bu görevler idarenin görevleridir zaten. 
Öyle anlaşılıyor ki, yasak savmak maksadıyla sanki 
kaleme alınmış izlenimini veriyor, Sayın Başkan. 

Özellikle, hükümlülere nasıl iş bulacaklarını lüt 
fen açıklarlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon.... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan; Kanun yasak sav
mak değil. Eğer tam manasıyla, kemaliyle işletilebi-

— 752 — 



Danışma Meclisi B : 3G 15 . 12 . 1982 O : 2 

lirse bir boşluğu dolduracaktır, pekâlâ da yerin
de bir IKanun olarak da kabul edilebilir; ama eğer 
imkân bulunamaz da yürütülemezse o başka, ona 
diyeceğimiz yok. 

tş bulmaya gelince: Memleketimizde birçok sana
yi kuruluşları vardır. Bunlarla temasa geçilebilir, bu 
şahıslara; yani hükümlülere durumlarına uygun ola
rak iş bulunabilir; fabrikalarda vesair yerlerde. Bu 
mümkündür. Bizim anladığımız budur. (Kanundan da 
zannediyorum ki, bu mana çıkmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler... 
MUHSİN ZBKÂİ BAYER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim ufak bir 

redaksiyon 2 nci maddenin son cümlesi aynen şöyle; 

«Suretiyle, topluma faydalı birer insan olarak ye
niden katılmalarını sağlamak.» Topluma faydalı in
san için değil, yararlı insan için bu Kanun çıkartılı
yor. Buradaki «faydalı» kelimesinin «yararlı» şek
linde değiştirilmesine Komisyon ve Hükümet katıl u 
mı?... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — (Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet siz de katılıyor mu
sunuz?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın Ba 
yer'in teklifine katılıyorlar. 

Sayın üyeler; 
Daha evvel almış olduğumuz kesin karara göre 

buradaki «Meclis» kelimeleri değişmektedir. Ayrıca 
Sayın Bayer'in, «faydalı» kelimesinin «yararlı» şek
linde değiştirilmesine Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmışlardır. 

Buna göre 2 nci maddeyi bu değişiklikleriyle bir
likte kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
(Koruma Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri : 

MADDE 3. — Koruma Kurulu Başkanının gö
revleri ve yetkileri şunlardır : 

a) Koruma Kurulunu temsil etmek, 
b) Koruma Kurulu toplantılarına başkanlık et

mek, 

c) Koruma Kurulunun verimli ve düzenli ola
rak çalışmasını ve verilen kararlarının yerine getiril
mesini sağlamak, bu yolda uygun göreceği tedbirleri 
almak. 

d) Koruma IKurulunun Adalet Bakanlığı ile mü
nasebetlerini düzenlemek, 

e) Koruma Kurulununun her türlü kalem ve 
yazışma işlemlerini yürütmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında oyladığımız 1 inci maddenin son fıkrasıy
la 3 üncü maddenin (e) fıkrası arasında bir ilişki ku
rarak bir çözümleme yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 

Öyle anlaşılıyor kî, bu kurul aslında zaman za
man toplanacak; ihtiyaç halinde toplanacak olan bir 
kurul. Kurulun üyelerinin de aslî vazifeleri var. Bu 
tür illerde ve ilçelerde belki 40 - 50 çeşit kurul var
dır, o kurullardan biri olacak; farklı bir taraf gözük
müyor. Aslında böyle kurul üyelerinin tadat edilme
si de büyük bir hatadır benim kanımca; ama 1 inci 
maddede oylandığı için ona ilişkin herhangi bir yo
rum yapmayacağım. 

Yalnız benim burada dikkatimi çeken husus şu: 
Şimdi «Koruma Kurulları» diye birtakım kurullar ku
rulacak gerekli görülen yerlerde. Bunlar eğer her il
çede kurulmaya kalkılırsa (ki, Adalet Bakanlığı ge
rekli görmeyebilir), Türkiye'de 573 ilçe, 67 il, 640 ida
rî birim vardır; şimdi bunlardan bir yazı işleri mü
dürü olacak. Bir defa müdür neye denir, onu bile
meyiz de; bir de yeteri kadar memur olacak. 

Şimdi benim burada öğrenmek istediğim ve 3 üncü 
madde ile ilişki kurmak istediğim şey şu; Bir bürok
ratik müesseseleşme eğilimi gözüküyor. Ne işe yara
yacağı kesinlikle belli olmayan bir kurul kuruluyor ve 
bu kurulun emrine ve savcılığın direktifinde çalışmak 
üzere bürolar oluşturulacak; yani birtakım kadro
lar istenecek bizden. Ben buradan öyle anlıyorum. 
Bu kadroları benim tahminime göre belki de 1 000 
veya 2 000 civarında olacak. Bu bir malî külfet. 

Şimdi, burada benim öğrenmek istediğim; aslın
da keşke bu tür kadrolar* istenmese de, o kadroların 
ücretiyle hükümlülere iş bulunsa daha isabetli olur 

— 753 — 



Danışma Meclisi B : 30 1 5 . 1 2 . 1982 O : 2 

benim kanımca; ama koruma kurullarının her türlü 
kalem ve yazışma işlemlerini yürütmek yükümlülü
ğü savcılığa verildiğine göre, savcılık bu mükellefi
yetini, bu görevini kendi personeli değil de müstakil 
olarak oluşturulacak bürolar vasıtasıyla mı icra ede
cek?.. Bundan çok çekinirim. Acaba mevcut kendi 
personelinden yararlanarak kalem işlerini yürüte
mez mi?.. Aslında benim buradaki endişem, bu göre 
vin savcılar gibi yükü çok ağır olan bir müesseseye 
yüklenmesidir. Bu idarenin aslî görevidir. Acaba na
sıl olmuş da savcılar böyle devreye sokulmuştur?.. 
Böyle birtakım bürokratik mekanizmalarla, iş yer
leriyle savcıları temasta bulunduracak böyle bir yü
kümlülük sanıyorum ki, koruma kurulunun her tür
lü kalem ve yazışma işlemlerinin yürütülmesi, sorum
luluğu ekstra bir külfet olarak yüklenecek demek
tir. Kendi personeliyle değil de acaba kurulacak özel 
büro vasıtasıyla mı bu işleri yürütecek, nasıl yeni bir 
külfet idareye yüklenmektedir?.. 'Bunu öğrenmek isti
yorum. 

Burada, «(Koruma kurulunun her türlü kalem ve 
yazışma işlemlerini yürütmek» deyiminden, müstakil 
büronun idaresi mi anlaşılmaktadır, yoksa sadece 
savcılıkta çalışmakta olan idarî personelin görevlen
dirilmesi suretiyle mi bu işler yürütülecek? Çünkü 
bu işlerde, hele Maliye temsilcisi de alınmadığma gö
re, sanıyorum oldukça güçlükle karşılaşacaklar. Ge-, 
nel idare hizmetleri sınıfından birtakım memurlar bu 
işleri, sekreterya işlerini yürütmeye çalışacaklar, ör
neğin; Cumhuriyet Savcılığı bu sekreterya işini yürü
tür denmiyor da, bir bürodan söz ediliyor. Bu büro 
vasıtasıyla herhalde kurulun her türlü kalem ve ya
zışma işleminin savcı tarafından, koruma kurulu 
Başkanı tarafından yürütülebileceğini söylüyor. Aca
ba bu bir savurganlık olmaz mı?.. Mevcut imkânlar
la bu yapılamaz mı?... Buradaki kalem muamelatının 
yürütülmesinden sorumlu olan savcı müstakil bir 
bürodan da ayrıca sorumlu mu olmaktadır?.. Bunu 
öğrenmek istiyorum efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler; 3 üncü madde üzerinde önergeler 

var, okutuyorum.efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının «Koruma Mec
lisi Başkanının görev ve yetkileri» ne ilişkin 3 üncü 
maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. * 
Şerafettin YARKIN Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait 

Kanun Tasarısındaki 3 üncü maddeden (e) bendinin 
çıkarılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
S. Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; 3 üncü madde 
üzerinde Sayın Tutum bir konuşma yaptılar, ayrıca 
önergeler var. Bu hususta, önergelerin oylamasına 
geçmeden evvel, 3 üncü madde üzerinde Sayın Tu-
tum'un görüşlerine karşı bir açıklama yapacak mısı
nız?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
önergeleri de alıp, hepsini cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, madde ile 

ilgili soru sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; bir hususu 
açıklığa kavuşması bakımından öğrenmek istiyorum. 
Ben, çok samimî olarak söyleyeyim, bu Kanun Ta
sarısının içişleri Komisyonundan geçmesini temenni 
ederdim; teşkilatın daha sıhhatli olması bakımından. 

Diğer taraftan, koruma kurulunun Adalet Bakan
lığıyla münasebetini düzenlemek, diyoruz. Şimdi, 
savcı bir taraftan Adalet Bakanlığının elamanı, bir 
taraftan Adalet Bakanlığının karşısında Koruma 
Kurulu Başkanı, bu ne biçim 'bir münasebet olacak; 
onu tayin edemiyorum, neyi düzenleyecektir? 

ikincisi; «Münasebetleri» sözünü de son derece 
eski bir söz olarak buluyorum. «Münasebetleri» sö
zünden sonra artık icap ederdi ki, gerekirdi ki, ona 
göre konuşuyorum, «Tanzim eder» desinler ve hiç 
olmazsa «Münasebetleri» yerine de «İlişkileri» desin
ler. Bugün artık «Münasebetleri» sözü çok eskidi. 
Lütfen bu sözü de geri alsınlar; bunu istirham edece
ğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IKırcalı. 
Sayın Muratoğlu, buyurunuz efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi evvela Sayın Tutum'a cevap vermeye çalı
şayım. 
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Efendim, bu Tasarı Sayın Tutum'un anladığı men- { 
fi manada böyle birçok kadrolar ihdası tarzında ol 
saydı, evvelemirde biz (Komisyon olarak ve şahsen 
bendeniz muhalefet ederdim. Durum öyle değildir. 
İki bin tane kadro değil, iki tane kadro dahi istenmi
yor bu Kanunla; buna lüzum yoktur. Misalleriyle 
arz edeyim: 

Mesela adliyelerin bünyesinde adalet komisyonla
rı vardır ve bir hâkimin başkanlığındadır. Bu da sav-
cinin başkanlığında olacaktır. Onun bir başkâtibi var- I 
dır, adliye bünyesindendir. Bunun başkâtibi de, adına 
«Yazı işleri müdürü» diyorlar şimdi, onlardan birisi 
olacaktır. O itibarla, endişe buyurmasın Sayın ar
kadaşım, yeni bir kadro ve malî bir külfet söz konu- I 
su değildir; kesin olarak arz ediyorum. Bu bir. 

Sayın Kırcalı'nın teklifi, «Cezaların İnfazından 
Sonraki Korunmaya Ait Kanun Tasarısındaki 3 üncü 
maddeden (e) bendinin çıkarılması» şeklindedir... j 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, müsaade ederse
niz, evvela tabiî önerge sahipleri gerekçelerini açıkla
sınlar, ona göre önergeye katılıp katılmadığınızı bir 
açıklama ile bildirirsiniz. Önceden söylerseniz' bu de
fa önerge sahibinin açıklama imkânı kalmayacak. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, ben Sayın Kırcalı'nın 
açıkladığını zannetmiştim; hay hay efendim. 

BAŞKAN — Sayın IKırcalı maddeyle ilgili bir so
ru sordular efendim, önergeyle ilgili bir açıklama. 
yapmadılar. 

İlk olarak Sayın Yarkın'ın ve Sayın Uzunoğlu'nun 
bu maddenin (a) bendinin çıkartılmasıyla ilgili bir 
önergeleri var. Sayın Yarkın, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

ŞBRAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, öner-
gemizdeki kısa gerekçede de arz etmiştik; temsil et
me görevinden bahsediliyor. Sayın Tutum'un da be
lirttikleri gibi, bu tür kurullar vilayetlerde ve kaza- I 
larda çoktur ve bir kamu görevlisinin başkanlığında 
diğer kamu görevlilerinin iştirakiyle meydana gelea 
bir kuruldur bu. Bu kurulun bir hükmî şahsiyeti yok
tur. Temsil etme görevi, münhasıran yasalarda hük
mî şahsiyeti olan kurullar ve kurumlar için söz ko
nusudur. Hükmî şahsiyeti bulunmadığı için, temsil 
etme görevi burada gereksizdir. Elbetteki başkanı ola
rak başkanlık edecektir, herhangi bir yerde bu ku
rulun bir toplantısı olursa başkanlık edebilecektir; 
temsil etme görevinin Yasada geçmesi; ancak tüzel
kişiliği olan kuruluşlar için söz konusudur. Deyim 
fazladır; onun için çıkarılmasını arz ediyorum. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Hemen unutulmadan Sayın Yarkın'a 
arzı cevap edeyim. 

Efendim, başkanın koruma kurulunu temsil et
mesi tarzındaki bu ibare, bize göre tamamen yerin
dedir. Çünkü, olabilir ki bu kurula dışarıdan celbe-
dilen birçok kimse vardır; başkanın temsil yetkisi ol
madığı iddia edilebilir ve «Sen buranın başkanısın, 
ama bizi temsil edemezsin» diyebilirler. O itibarla, 
bu ibarenin yer almasında biz fayda mülahaza edi
yoruz. Sayın Yarkın'a vereceğimiz cevap bundan iba
rettir. 

ŞERAPETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Ka
nunda «Başkanı» olarak belirtilen bir şey için ayrıca 
bir başka açıklamaya gerek yoktur. Başkanı olduğu 
Kanunla belirtiliyor zaten; kimse buna bir şey yapa
maz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın, siz 
tabiî hükmî şahsiyet olarak düşünüyorsunuz. 

Sayın Hükümet, Sayın Yarkın'ın önergesine ka
tılıyor musunuz? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Yarkın ve Sa
yın Uzunoğlu'nun önergesine Hükümet ve Komis
yon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Buradaki bu 
fıkranın olduğu gibi. kalmasından yana olduklarını 
söylemektedirler. Önergenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var. Sayın Kırcalı, 
bir açıklama yapacak mısınız? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Kısaca he
men açıklama yapacağım. 

Bir başkana, bir kurulun, hele böyle temsil yetki
sini de biraz evvel kabul ettiğimiz bir kurulun başka
nına yazı işlerinin yapacağı vazife verilmez. Yazı 
işleri vazifesinin 1 inci maddenin son fıkrasında ki
me ait olduğu gösterilmiştir. «Yazı işlerini yürütür.» 
diye bir hüküm getirmekte hiç isabet görmüyorum. 
Bu sebeple bu işi, vazifeyi yazı işleri müdürü kendi
liğinden yapacaktır, bu vazifeyi vermeyelim Başkana. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan; 
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Burada yazı işlerini başkanın yapacağı manasın- | 
da almamak lazımdır; o bir nezarettir, murakabe 
meselesidir. Bir vilayette de savcının emrinde bir ka
lem vardır, bir başkâtip vardır; ama Bakanlığa karşı 
yazı işlerini yürüten, tedvir eden, kontrol eden sav
cıdır. Şimdi artık biz ona, «Senin bunu görmen, tet
kik etmen lüzumsuzdur» diyemeyiz. Buradaki başka
nın görevi, icap eden tedbirleri almak, emirler ver
mek, gerekli işlemleri yaptırmak, kontrol etmektir. 
Yazı işlerini işler hale getirmek, herhangi bir ih
malini, tekâsülünü görürse, gereken tedbirleri almak, 
yapılması icap edenleri yapmaktır. O bakımdan, «Ko
ruma Kurulunun her türlü yazışma işlemlerini yürüt
mek» tarzındaki ibare doğrudur, yerindedir. Verdi
ğim savcı misali gibidir. Kalemin işlerini, gerçi kâ
tipler ve başkâtip yapar ama onu yürütmek, mükem
mel hale gelmesi için uğraşmak, gereken gayreti sarf-
etmek de o savcının vazifesi cümlesindendir. 

Durum buna benziyor. O itibarla biz kalmasının 
daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Takdir Yüksek 
Heyetinize aittir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önergeye katılıyor 

musunuz efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA 

HATTIN OKUTAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Krrcalı'nın (e) 

bendinin çıkartılmasına ilişkin önergesine Hükümet 
ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka- ı 
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. efendim. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir 
açıklama yapmak istiyoruz: Bu maddenin (e) bendin
de «Koruma kurulunun her türlü kalem ve yazışma I 
işlemlerini yürütmek» deniyor; biz Komisyon olarak 
şifahen arz ve teklif ediyoruz, «Kalem ve» kelimele
ri kaldırılıp, «Koruma kurulunun her türlü yazışma I 
işlemlerini yürütmek» şekline getirilirse daha uygun I 
olacaktır. I 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ABDÜıLBAKl CEBECİ — Sayın Başkan, redak

siyonla ilgili bir şey söylemek istiyorum. I 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Maddenin (d) fıkra

sında, «Koruma Kurulunun Adalet Bakanlığı ile mü
nasebetlerini düzenlemek» deniyor. «Münasebet» ar
tık «ilişki» olarak yerini almıştır, ikili ilişkiler; yatıi 
teşkilatta da yerini almıştır. «İlişkilerini» kelimesini 
koymak daha iyi olur. Nitekim alttaki fıkrada «Ko
ruma Kurulunun her türlü kalem ve yazışma işlemle
rini yürütmek» denmiş, «Muamelelerini» denmemiş. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, haklısınız. Nitekim 
Sayın Kırcah da aynı konuya değinmişlerdi; fakat 
Komisyon tabiî bu konuda önceden müspet veya 
menfi bir görüş beyan etmediği için, az kalsın oyla
maya geçiyorduk. 

Sayın Komisyon, «Münasebetlerini düzenlemek» 
yerine «ilişkilerini düzenlemek» olarak katılıyor mu
sunuz?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — IKatılıyoruz Sayın Başkan; yalnız (c) 
fıkrasında da, «Verilen kararlarının yerine getirilme
sini» deniyor, oradaki kelime de «kararların» olacak 
efendim; bir daktilo hatası olmuş. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi müsaade ederseniz 
Komisyonun benimsediği biçimiyle okuyorum ve 
ona göre oylarınıza sunacağım: 

«Madde 3. — Koruma Kurulu Başkanının görev
leri ve yetkileri şunlardır: 

a) Koruma Kurulunu temsil etmek, 
b) Koruma Kurulunun toplantılarına başkan

lık etmek, 
e) Koruma Kurulunun verimli ve düzenli ola

rak çalışmasını ve verilen kararların yerine getirilme 
sini sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri 
almak, 

d) Koruma kurulunun Adalet Bakanlığıyla iliş
kilerini düzenlemek, 

e) Koruma kurulunun her türlü yazışma işlem
lerini yürütmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak.» 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum efen

dim. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kurul Üyelerinin Görev Süresi: 

MADDE 4. — Koruma kurulu üyelerinin görev 
süresi üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendi
rilebilirler. Üyelikten herhangi bir sebeple ayrılan-
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ların yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Bunlar 
ayrılan üyelerin süresini tamamlarlar. 

Ancak, görevi dolayısıyla koruma kuruluna üye 
olanların üyelikleri, aslî görevleri süresince devam 
eder. Bunlar bulunmadığı zaman kendilerine vekâlet 
etmekte olanlar kurula katılırlar. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız?.. 
Yapmayacaksınız. 

Bu hususta Sayın Yarkın'ın bir önergesi var, oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 4 üncü madde

sinin bir ve ikinci fıkraları yer değiştirmek suretiyle 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede 
rim. 

Şerafettin YARİKIN 
Meclis üyelerinin görev süresi : 
Madde 4. — Görevi dolayısıyla koruma meclisi

ne üye olanların üyelikleri, görevleri süresince devam 
eder. Bunlar bulunmadığı zaman kendilerine vekâlet 
edenler meclise katılırlar. 

Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi bi
tenler yeniden görevlendirilebilirler, Üyelikten her
hangi bir sebeple ayrılanların yerine aynı usulle ye
nileri görevlendirilir. Bunlar ayrılan üyelerin süresi
ni tamamlarlar. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Kısaca efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Maddede önerdiğimiz husus, sadece bir düzenle

meyle ilgilidir. Yalnız bu düzenleme esasa da taal
luk eden bir noktayı içeriyor. 

Şimdi, Tasarıya «Koruma meclisi üyelerinin gö
rev süresi üç yıldır.» diye bir cümleyle giriliyor, bi
rinci fıkrada. «Süresi bitenler yeniden görevlendirile 
bilir.» deniyor ve ikinci fıkrada da «Görevi dolayı
sıyla koruma meclisine üye olanların üyelikleri, aslî 
görevleri süresince devam eder.» deniyor. 

Şimdi, aslında koruma meclisinin Cumhuriyet 
savcısının başkanlığında olması, üyelerinin büyük 
çoğunluğunun o ilde veya o ilçede kamu görevlisi bu
lunması dolayısıyla, önce, sürekliliği ifade eden fık
ranın başa alınması; yani «Görevi dolayısıyla koru
ma meclisine üye olanların üyelikleri görevleri süre
since devam eder. 

Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten
ler yeniden görevlendirilirler.» şeklinde, bunu ikin
ci fıkraya almak, düzenleme bakımından, hem de sü
rekliliği ifade edeni başa almak, geçiciliği ifade ede
ni, seçimle geleni ikinci fıkraya almak, daha uygun 
olacaktır. Tamamen fıkraları yer değiştirmek sure
tiyle bir öneride bulunmuş bulunuyoruz. Katılırlarsa 
uygun olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Katılıyoruz efendim. Zaten fıkrala-, 
ra yer değiştirmiştir. Yalnız «Aslî görevleri» ibare
sinin kalmasında fayda mülahaza ediyoruz biz. Sayın 
Yarkın «Görevleri» demiş, zatıâliniz öyle okudunuz 
demin. 

BAŞKAN — Efendim, «Görevi dolayısıyla ko
ruma kuruluna üye olanların üyelikleri aslî görevle
ri süresince devam eder.» şeklinde mi istiyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Katılıyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın (Hükümet, katılıyor musunuz 

efendim? 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Takdire bırakıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — ISayın üyeler, Sayın Yarkın'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet Temsilcisi katılıyor
lar ve «Aslî görevleri süresince» şeklindeki değişikli
ği de Sayın Yarkın kabul ettiler. Buna göre 4 üncü 
maddeyi, Sayın Yarkın'ın önergesi biçiminde evvela 
değiştirelim. Önergeyi kesin olarak oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kesin olarak kabul edilmiştir ve maddeyi de bu mev
cut değişikliğiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Bağlılık : 
MADDE 5. — Koruma kurulları Adalet Bakan

lığına bağlı olup, Bakanlığın direktifleri dairesinde 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün gözetim 
ve denetimine tabidirler. 

Gözetim ve denetimlerden elde edilen sonuçlara 
ve koruma kurulu başkanlıklarından alınan bilgilere 
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göre Bakanlıkça kurulların çalışmalarına yön verilir 
ve gerekli destek sağlanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 5 inci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. Yapmayacaksınız. 

5 inci madde üzerinde bir önerge de bulunmamak
tadır. 5 inci maddeyi Komisyondan geldiği haliyle 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Teftiş ve Murakabe : 
MADDE 6. — Adalet Bakanlığı Müfettişleri, 

koruma kurullarının bütün işlemlerini teftiş ve mu
rakabe eder. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. Yapmayacaksınız. 

Sayın üyeler, 6 ncı madde üzerinde Sayın Gür-
büz'ün bir önergesi var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yasa tasarısının 6 ncı maddesinin başlık ve mad

de metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve 
teklif olunur. 
' Saygılarımla. 

Özer GÜRBÜZ 
«Teftiş :, 
Madde 6. — Adalet Bakanlığı müfettişleri, ko

ruma meclislerinin bütün işlemlerini teftiş ederler.» 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bir açıklama yapa

cak mısınız efendim? 
ÖZER GÜRBÜZ — Kısaca efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Önemli gördüğüm için bir konuyu dile getirmek 
istiyorum, vaktinizi almak istemezdim. Şimdi kabul 
ettiğimiz 5 inci maddede, koruma meclisinin, yeni 
deyimiyle koruma kurullarının Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünün gözetim ve denetimine tabi 
olduğunu belirledik. 

Bu maddede teftiş kısmını belirlemekteyiz. Tef
tiş kısmını belirlerken, Hükümetten geliş biçimiyle 
«teftiş eder ve denetler» sözcüklerinin; teftiş etme
nin içinde denetlemek de olduğu için, «denetler» 
sözünün çıkartılışını olumlu buluyorum. Ancak, bu 
arada «murakabe etmek» deyimi gelmiş. Şimdi, yük
sek malumlarınız, teftiş etmenin içinde denetleme 
var; murakabe etmenin lügat anlamı da, yüksek ma

lumlarınız olduğu gibi, denetleme ve kontrolü kap
sar. Bizim Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yapacağı, 
teftiş olmalıdır. Ayrıca «murakabe etmeyi» de der
sek, bir kavram karışıklığına yer veririz gibi geldi 
bana. Bu bakımdan yeni önerimle «murakabe» söz
cüğünü çıkarttım; hem başlıktan, hem de madde met
ninden. 

Yüksek takdirlerinize saygılarımla sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Efendim, biz Komisyonca uygun 
mütalaa ediyoruz ve tamamen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gürbüz'ün 
önergesine Komisyon ve Hükümet katıldıklarını be
yan ediyorlar. «Murakabe» kaldırılıyor. Sadece «bü
tün işlemlerini teftiş ederler.» şeklinde bir düzeltme 
getirilmesi isteniyor. Bu nedenle, Sayın Gürbüz'ün 
önergesini kesin olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Bu arada, Sayın Uzuhoğlu ve Sayın Yarkın'ın bir 
önergesi var; burada cümle düzenlenmesine ilişkin. 
Değil mi efendim? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
hem burada bir yeniden düzenleme var, hem de 
biraz önce geçmiş olan şekliyle «murakabe» keli
mesinin kaldırılmış olduğu anlaşılıyor. Benim öner
gemde «murakabe» de yer almaktadır. Müsaade 
ederseniz kısa bir açıklamada bulunayım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz evvela bunu bir 
okutalım ve ona göre bir açıklama yapın. 

Buyurun, okuyun efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederiz. 

Bahtiyar UZUNOĞLU Şerafettin YARKIN 
«Teftiş ve murakabe : 
Madde 6. — Koruma meclislerinin bütün işlem

leri Adalet Bakanlığınca teftiş ve murakabe olunur.» 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 
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İlk önce şu hususu belirtmek istiyorum : Tasa
rının kabul olunan 5 inci maddesinde koruma kurul
larının Adalet Bakanlığına bağlı olduğu belirtilmiş
tir. Adalet Bakanlığına bağlı olunca, bunun deneti
minin de Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi 
iktiza eder; bu, eşyanın tabiatına uygun bir sonuç
tur. 

Öyle olunca, burada «Müfettişleri teftiş ve mu- j 
rakabe eder» yerine, «Koruma kurullarının bütün 
işlemleri Adalet Bakanlığınca teftiş ve murakabe I 
olunur» denilmesinde yarar bulunmaktadır. Zira, 
Adalet Bakanlığının mevzuatına göre, elbette ki j 
Tüzüğünde, Yönetmeliğinde ve Kanunda Adalet 
Bakanlığına verilmiş olan teftiş ve murakabe göre
vinin Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu marifetiyle yü
rütüleceği belirtilmiştir. 

O halde, burada «müfettişler» yerine, (Elbette ki 
müfettişler yapacaktır, o bir iç uygulamadır.) Adalet 
Bakanlığı tarafından bunun yürütülmesinin vurgu
lanması gerekmektedir. 

Bunun yanında, biraz önce yüce oylarınızla be
lirtilen bir hususa temas etmekte yarar görmekte
yim. Teftiş, malumlarınız olduğu üzere, herhangi 
bir birimin evrak malları ve defterleri üzerinde ru
tin bir murakabeyi tazammun etmektedir. Bunun an
lamına, soruşturma yahut başka bir ifade ile tahkikat 
girmemektedir. Eğer biz burada sadece «teftiş» deyi
mini kullanırsak, oraya gidecek olan bir Adalet Ba
kanlığı müfettişi, benim şahsî kanaatime göre, so
ruşturma, yani tahkikat yapamayacaktır. Bu bakım
dan burada «Teftiş ve murakabe» sözcüklerinin bir
likte kullanılmasında yarar bulunmaktadır. 

Saygılarımla takdirlreinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bu önergenin lehinde konuşmak istiyorum. Açıklama 
mahiyetinde, kısaca. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Arkadaşımız 
yerinde bir teklifte bulunmuştur. Müfettiş sadece du
rum tespiti yapar, rehberlik yapar, yol gösterir; fakat, 
tahkikat yapamaz, soruşturma yapamaz ve el koya
maz, lüzumu mahkeme kararı vesaire işlere başvura-
maz. «Murakabe» kelimesinin burada konması gere
kir. Burada müfettişlik yapan arkadaşlarımız var
dır; herhalde arkadaşımızın bu önerisini destekler
ler. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, önergenin 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlar; 

5 inci maddede Adalet Bakanlığına bir noktada 
bağlı olarak çalışacağı anlaşılan kurulun, Ceza Tev-
kifevleri Genel Müdürlüğünün gözetim ve denetimi
ne uygun olarak çalışacağı belirtilmiştir. Adalet Ba
kanlığının direktiflerine bağlı olarak Ceza ve Tev-
kifevleri Genel Müdürünün gözetim ve denetimine 
tabi olduğu bildirilmektedir. Kurul, Ceza ve Tevkif-
evleri Genel Müdürünün gözetim ve denetimindedir. 
Ayrıca, 6 ncı maddede «Teftiş ve murakabe» deyimi 
gelmektedir ki, tartışma, «murakabe» kelimesine ge
rek var mıdır, «teftiş» kelimesi yeterli midir; bu nok
tada düğümlenmektedir sanıyorum. 

Şimdi, arkadaşlarımızın belirttikleri, müfettiş tef
tiş yapacak, denetleyecek; ancak tahkikat yapama
yacak. Adalet Bakanlığı müfettişleri; diğer birimleri, 
icra iflas dairelerini, savcılıkları, kalemleri teftiş yet
kilerine göre denetlerler. Murakabe yetkisi müfettiş
lerde esasen yoktur. Murakabeden bir yere varırsak, 
murakıp karşımıza çıkar. Eğer «murakabe» kelimesin
den bir yere varıyorsak, murakaplık görevi karşımıza 
çıkar. Biz burada Adalet Bakanlığı müfettişlerine 
bir görev vermekteyiz bununla. Adalet Bakanlığı 
müfettişleri, nasıl adalet dairelerini denetledikleri, tef
tiş ettikleri gibi, koruma kurullarını da teftiş edecek
lerdir. 

«Teftiş» kelimesinin malum lügat anlamı, işlemle
rin yolunda yapılıp, yapılmadığını araştırmak, bunu 
denetlemektir. Bu konuda bir suç buldular, elbette ki 
işlemine göre ayrı bir konudur o, biz buna «mura
kabe eder» desek de, müfettiş birdenbire Savcı hak
kında orada tahkikat açamayacaktır, murakabe
nin de kendi anlamı bir tahkikat açmak de
ğil yüksek malumları olduğu gibi; denetleme ve 
kontrol etmektir. Biz «murakabe eder» de
sek, yine o boşluk dolmayacaktır. Bir eksiklik gör
dü; tahkikat açıp, ifade alıp, soruşturmaya başlaya-
mayacaktır bu yetkiyle; çünkü orada Cumhuriyet 
savcısıdır başındaki, kendiliğinden Hâkimler Yasası
na tabidir, başka usulleri vardır muamele yapılabil
menin. Bizim burada «murakabe» dememiz, bence 
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denetlemenin fazladan yeniden tekrarından başka yeni » 
bir anlam vermiyor. îşin tahkiki çok ayrı bir konu- j 
dur. Adalet müfettişlerinin esasen tahkik etme yetki
leri, Bakanlıktan ayrıca izin almazlarsa, yoktur. El-
koydukları olayda Bakanlıktan tahkikat izni ister-, 
ler veya raporunu verdikten sonra, yeniden 'Bakanlık 
tahkikat için ayrıca müfettiş gönderir ya da ayrıca 
Ceza İşleri işlem yapar. Müfettişe biz «murakabe 
eder» desek, bu anlamı, bu boşluğu dolduramayaca
ğız, sadece bir kelime tekrarından ibaret kalacaktır. 

Bu bakımdan, kabul ettiğimiz şekliyle daha doğru | 
olduğu düşüncesini yüksek takdirinize saygılarımla | 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
TURGUT TAN — İki cümlelik bir açıklamaya 

izin verir misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Efendim, kullanılan her faz- I 

la kelime yeni sorunlar yaratır. Buradaki espri, be
nim anlayabildiğim kadar, bu kurullar Adalet Ba- i 
kanlığının gözetim ve dentimindedir. Adalet Bakan
lığı bu denetimi Teftiş Heyeti aracılığıyla yerine ge- ı 
tirir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

Sayın Komisyon, Sayın Uzunoğlu'nun önergesine 
katılıyor musunuz efendim?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Tan'ın söylediği gibi, 5 inci madde, «Ada
let Bakanlığının denetimi altındadır» diyor açıkça. 
İşte, denetim de, murakabenin karşılığı olduğu için
dir ki, biz Sayın Özer'in «teftiş» kelimesini bırakıp 
da, «murakabe» nin çıkarılması teklifine katıldık. 

Durum bundan ibarettir. Biz noktayı nazarımızda 
ısrar ediyoruz, «teftiş» olarak maddenin kalması le-
hindeyiz; gerektiği zaman tahkikat açılabilir, onun da 
usulleri vardır. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, müsaade eder mi
siniz bir hususu ben arz etmeye çalışayım?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Buyurun efendim. 

BAŞKAN — Biraz evvel yapılan kesin oylamayla 
zaten «murakabe» kelimesi çıkmıştır; ancak bu ara
da Sayın Uzunoğlu'nun vermiş olduğu önergede, 
«Müfettiş» yerine, «Adalet Bakanlığınca teftiş yap
tırılır.» şeklinde yeni bir konu getiriliyor; yani «Za
ten müfettişler bunları yapacaklardır, koruma kurul
larının bütün işlemleri Adalet Bakanlığınca teftiş olu
nur» şeklindedir. J 
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Buna katılıp, katılmadığınızı ayrıca soruyorum 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Katılamıyoruz efendim, «müfettişler» 
tabiri doğrudur bizce. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTIN OKUTAN — Katılmıyoruz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Soru sormak is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bu kurul, deği

şik bakanlık mensuplarını içine alan bir kuruldur. 
Hiçbir Adalet Bakanlığı müfettişi oradaki sağlık mü
dürünü denetleyemez. Murakabe edeceği zaman, il
gili bakanlıktan lüzum istihsal etmek durumunda-
dır;bir. 

İkincisi, ne Diyanet İşleri Teşkilatına, ne Millî 
Eğitim Bakanlığına, ne de oradaki diğer İşçi Bulma 
Kurumuna, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kuruluna doğ
rudan doğruya elkoyamaz efendim. Bunun için «de
netleme» kelimesi çok hafif geçer burada; ama ge
rektiğinde bunları da, h%tta belki de Adalet Ba
kanlığı Teftiş Heyeti 4 müfettişle tahkikat yapar. 
Eğer bir bina yapılmışsa, burada yolsuzluk varsa 
Maliye Bakanlığı müfettişi görevlendirilir. Bu ba
kımdan burada öyle sadece. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, lütfen soru ol
sun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sorum şu efen
dim. 

Burada Murakabe kelimesini daha da genişlet
mek istiyorum. Teftiş tahkik ve murakabe kelimesi
ni kullanmakta büyük fayda vardır, derim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Efendim; Sayın Kantarcıoğlu, yerinde olup olma-

dığını soruyorlar. Yani bir sağlık müdürü buradaysa 
derler onu teftiş edecek midir?... Önce sağlık müdü
rünün tabiî bu kuruldaki görevinden ötürü bir durum 
olduğunu da arz etmek istiyorlar zannederim. 

Bir diyeceğiniz var mı efendim?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Efendim, orada teftiş edilen husus 
yapılan muameledir, işlerdir; şahıslar değildir. Bu iti
barla Adalet Bakanlığının teftişi yapması doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Buyurun Sayın Banaz. 
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REMZİ BANAZ — Efendim; 
Burada «Adalet Bakanlığı müfettişleri» tabirinin 

metinde olması Adalet Bakanının bir il savcısına il
çedeki koruma kurulunun denetim yetkisi, yani de
netlemesini isteyememesi anlamını da verir sanıyo
rum; amaçlanan bu mudur?... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Şimdi efendim, çok doğru ve hassas 
bir noktaya temas ettiler. Bakanlık bu tahkik işlem
lerini müfettişlere yaptırabileceği gibi savcılarına da 
yaptırıyor. Biz şimdi bu maddeyi bu tarzda kabul 
ettiğimiz zaman üst savcı yani vilayet savcısı kazada
ki kurulu tahkik edemez, teftiş edemez; o mana 
çıkar, söylediğiniz doğrudur. 

REMZt BANAZ — Onu kast ediyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Evet doğrudur. 
REMZİ BANAZ — Yetki veremez. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Hayır olamaz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu ve Sayın Yarkın'ın 
önergelerine Komisyon ve Hükümet Temsilcisi katıl
madıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler; 6 ncı madde üzerinde biraz evvel Sa
yın Gürbüz'ün önergesini kesin olarak kabul etmiş
tiniz, yapılan bu değişiklikle 6 ncı maddeyi oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler : 

MADDE 7. — a) Koruma Kurulunun görev, 
yetki ve işleyişi, 

b) Koruma Kurulu başkanının görev ve yetki
lerinin uygulama şekli, 

c) Kurulun iş bölümü, 
d) Toplantı ve karar nisabı ile toplantı zama

nı, 
e) Adalet Bakanlığının gözetim ve denetiminin 

uygulama şekli, 
f) Koruma Kurulunun fonla ilgili bütçe ve he

sap işleri, 

g) Bu kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hu
suslar, 

Yönetmelik ile tayin ve tespit olunur. 
Yönetmelikler, Kanunun yayımından itibaren altı 

ay içerisinde çıkarılır. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı efendim?... 
HAMZA EROĞLU — Soru sormak istiyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sadece bir 

hususu soracağım. 
CAHİT TUTUM — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, Sayın Kırcalı, Sayın 

Tutum soru sormak istiyorlar. Yazılış sırasına göre 
müsaade ederseniz sırayla soracaksınız. 

Sayın Eroğlu, buyurun sorunuzu sorun efen
dim. 

HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim, bu Ka
nunla ilgili olmak üzere çıkarılacak yönetmelik Ada
let Bakanlığı tarafından çıkarılacaktır; ancak burada 
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılmasının öngörül
mesinin açıkça belirtilmesinde ben fayda mütalaa 
ediyorum. Sebebi şu : Kredi verilmesi gecikebilir. 
11 inci maddenin ikinci fıkrası; «Kredi verilmesinin 
şekil, esas ve şartları Adalet ve Ticaret Bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte dü
zenlenir» demektedir. 

Şimdi burada, kredi verilmesi hususu bir müş
terek yönetmelikle düzenlenmesi dolayısıyla ve 1 inci 
maddede amaç ve kuruluşu ifade ederken; «Ada
let Bakanlığınca lüzum görülen yerlerdeki Cumhuri
yet Savcılıkları nezdinde koruma kurulları kurulur.» 
denildiğine nazaran burada ayrıca, «Yönetmelik ile 
tayin ve tespit edilir» kısmına «Adalet Bakanlığı ta
rafından» ibaresinin ilavesinde acaba Komisyon fay
da görür mü?... Yani bir açıklık getirilmesini istiyo
rum. Çeşitli kurullardan oluştuğu için bu yönetmelik 
çıkartma yetkisinin de Adalet Bakanlığına verilmesi
nin açıkça belirtilmesinde fayda mütalaa görürler 
mi?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
Buradaki yönetmelik konusunu Sayın Arkadaşı

mızın belirttiği noktadan hareket ederek biraz daha 
açmak istiyorum. 

İş Kanununda sakat ve eski hükümlü çalıştırılma
sına ilişkin 25 inci maddesinde, «Eski hükümlülerin 
hangi iş kollarında hangi işlerde çalıştırılabileceği 
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ve bunların işyerlerinde genel hususlar dışında bağlı 
olacakları özel ve güncel şartlar ve bunların iş yerle
rinde nasıl işe alınacakları, Çalışma, Adalet, Sana
yi ve Ticaret, Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma Ba
kanlıklarıyla birlikte hazırlanacak yönetmelikte gös
terilir» denmektedir. 

Ayrıca, Devlet Memurları Kanununa ilişkin olan 
yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yü
rürlüğe konulacak yönetmelik türünden olması do
layısıyla, sanıyorum buradaki mecliste görev alan 
çeşitli bakanlıkların temsilcileri büyük ölçüde Ada
let, İçişleri, Sağlık, Çalışma, Sanayi, Ticaret ve Mil
lî Eğitim gibi bakanlıklardır, ya bunların ortak bir 
yönetmelik çıkartmaları öngörülebilir veyahut bunu, 
kestirme olarak, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yü
rürlüğe konacak bir yönetmelikle bu işin çözümlene
bileceği söylenebilir. Tek bir bakanlığın çıkaracağı 
bir yönetmelikle bu konu düzenlenemez kanaatinde
yim. Bunu arz etmek için söz aidim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim; 

Ben de hemen hemen arkadaşlarımın paralelinde 
konuşmak istiyorum, önemliliği tebarüz ettirmek isti
yorum. Bizim Türkiye Elektrik Kurumu, elektrik üc
retini belediyelerin tahsilatı ve Elektrik Dağıtma Hak
kındaki Kanunda koymuş olduğumuz bir hüküm 
vardır. «Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelik» denmiştir. Bu 
yönetmelikde işaret edilmediği için, neredeyse Yönet-
mezliğimiz Danıştayda iptal edilecekti. 

Şimdi burada 11 inci maddede, biz Ticaret Ba
kanlığının da oradaki iş sebebiyle yönetmeliğe da
hil olacağını görüyoruz. Burada ise ben Sayın Tu-
tum'un açıklamaları, istekleri istikametinde düşünü
yorum, buradaki yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacağı izlenimi var bende; bu bir. Fakat, bu se
beple yine Adalet Bakanlığı düşünülüyorsa bunun 
işaret edilmesi veyahut Sayın Tutum'un söylediği gi
bi ikili bakanlıklarca da hazırlanarak ona göre bir 
yönetmelik çıkarılmasının tespit edilmesi gerekir. 

İkincisi; maddede, «Yönetmelik ile tayin ve tes
pit olunur.» diyor. Ondan sonra, «Yönetmelikler 
Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde çıka
rılır.» diyor. 

Eğer yönetmelikler düşünülüyorsa, bunların ayrı 
ayrı yönetmelikte yer alacağı düşünülüyorsa, o za
man diğer hususlar yönetmeliklere göre tayin ve tes-
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pit olunur diye son fıkrada veya son fıkradan önce 
yönetmelik sözü çoğul hale getirilmeli, veyahut da 
sözdeki ahenk kaybedilmemesi için «Yönetmelik» de
yip tek olarak belirtmek gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim; 

Sayın Eroğlu'nun noktaî nazarına tamamen ka
tılıyoruz. Bu yönetmeliğin Adalet Bakanlığı tarafın
dan çıkarılacağının metne ilavesi doğrudur, isabetli
dir. 

Diğerlerine gelince; Sayın Tutum'la Sayın Kırca
lı'nın tekliflerine biz katılamıyoruz. Çünkü, bu mües
sese halinde kurul tamamen Adalet Bakanlığına bağ
lıdır. Nasıl ki hükümlüler cezaevinde birtakım sos
yal hizmetler görürlerse, bazı müesseselerden istifa
de ederlerse dahi o cezaevinin murakabesi, teftişi, 
kontrolü iaşesi, ibatesi her şeyi ile Adalet Bakanlığı
na bağlı ise, işte bu koruma kurulu da tekmil heyeti 
umumiyesi ile Adalet Bakanlığına bağlıdır. Diğer şa
hısların orada gelip görev yapmaları, görevin daha 
iyi ve mükemmel şekilde yürütülmesi içindir. Bu ba
kımdan bu müessesenin Adalet Bakanlığı tarafından 
yapılacak bir yönetmelikle yürütülmesini tamamen 
doğru kabul ettiğimiz içindir ki, iki değerli arka
daşımızın teklifine ve görüşüne katılamıyoruz; fakat 
Sayın Eroğlu'nun noktaî nazarları tamamen doğru ve 
yerindedir. Adalet Bakanlığı tarafından yönetmelik 
çıkartılır diye bir vuzuh getirilmesinde fayda var
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-

lu. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — «Yönetmelik» 
sözünün çoğul hale getirilmesine ne diyorlar Sayın 
Başkanım?... 

BAŞKAN — «Yönetmelikler ile tayin ve tespit 

olunur» diyor Sayın Kırcalı. Komisyonun bu konuda

ki görüşü nedir efendim?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim «Yönetmelikler» diyemeyiz; 
çünkü diğeri, Ticaret Bakanlığı dahil edilmiştir, se
bebi bankalarla alakalı, kredi ile alakalı bir durum
dur. Bu ise, tedviri, idaresi vesairesi tek yönetmelik 
ile belirtilecektir; bunu da Adalet Bakanlığı çıkartır 
deriz. Bu bakımdan, «Yönetmelikler» demeye lüzum 
yoktur. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, son fıkrada «... yönetmelikler» diye söylediler; 
bu maddeyi ilgilendiren yönetmeliktir bunlar. Bu 
maddede sayılan bentlerdeki yönetmeliklerdir; yani bu 
madde sebebiyle bir yönetmelik mi çıkaracaklar, bir
den fazla mı yönetmelik çıkaracaklardır?... Mesele bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, anlayabildiğim kada
rıyla bu madde ile ilgili tek yönetmelik çıkaracakları
nı; ancak bir başka maddede, 11 inci madde huzu
runuza geldiğinde görüleceği üzere, bir başka yönet
melikten daha bahsediliyor. O nedenle, «Yönetmelik
ler deyiminin de o maddeyi de kapsadığını» ifade 
buyurdular. Öyle değil mi Sayın Muratoğlu?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Evet efendim, onu arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Zannederim, bunun için tek bir 
yönetmelik; diğer alttaki son fıkra ise, daha sonra
ki madde içinde bir yönetmelik çıkartılacağından ba
hisle, «Bu yönetmeliklerin her ikisinin de altı ay için
de çıkaracağını» ifade buyurdunuz?.... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Yarkın'm 7 nci maddeyle il

gili bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 7 nci maddesi
nin bentlere ayrılmadan aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
Yönetmelik : 
Madde 7. — Kanunun kapsamına girecek hüküm

lülük süresine, koruma meclisinin ve başkanının gö
rev ve yetkilerinin yapılmasına ve yerine getirilmesi
ne, meclisin toplantı ve karar yeter sayısı ile toplantı 
zamanına, fonla ilgili bütçe ve hesap işlerine, Ada
let Bakanlığının gözetim ve denetimine ve Kanunun 
uygulanması hakkındaki diğer hususlara ilişkin esas ve 
usuller Adalet Bakanlığınca Kanunun yayımından 
itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikte belir
lenir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Müsaade ederseniz, 
yerimden kısaca arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Sözcü, geneli 

dizerinde ve 1 inci maddeyle ilgili olarak yaptığı açık-
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lamalarda «Hükümlülük süresinin yasaya konmadığı
nı, bunun yönetmelikle belirtileceğini» ifade etmişler
dir. 

Hükümlülük süresi o kadar önemli ki, yasaya açık
ça konulmadan veya açıkça yetki verilmeden; o za
man hiçbir suretle soru sormadan bütün hü
kümlülerin yararlanacağı anlamı çıkar. Amaç bu ol
madığına ve «Hükümlülükle ilgili bir süre koyacak
larını» ifade ettiklerine göre, bu süreye yetki ve
ren bir hükmün Tasarıda yer almasına gerek vardır. 
Bu itibarla yönetmelikle ilgili en önemli değişiklik, 
birinci fıkrada «Hangi hükümlülük süresinin yasa 
kapsamına gireceği» ni ifade ediyorum. Diğer ko
nularda muhtelif bentler halinde yönetmelik üzerine 
yürüyen birçok yasalar çıkmıştır, tek bir fıkra ile ifa
de edilmiştir. Çünkü, genel düzenlenen; (a), (b), (c) 
diye muhtelif bentlere ayırmayan yasalarda büyük 
bir zorunluluk olmadan fıkraları bentlere ayırmaya 
lüzum yoktur; aynı şeyleri tek bir fıkra halinde ta
mamen ifade etmiş bulunuyorum. Düzenleme ile ilgili 
ikinci değişiklik de budur. 

Üçüncüsü; metinde yoktu, Adalet Bakanlığınca 
çıkarılmasını öngördüm, ona yer verdim ve bu mad
deyle öngörülen tek bir yönetmeliktir. (Benim an
ladığım da öyle idi) «Yönetmelikle tayin ve tespit 
olunur» dediğine göre, onun süresi orada da belirtile
bilirdi; ama son fıkrayla bunu kastediyorlarsa o za
man ben bir şey diyemeyeceğim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, Sayın Yarkm'ın önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?... 

ADALET KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Efendim katılamıyoruz; zira 1 inci 
madde görüşülürken Sayın Aydar'ın çok isabetli gör
düğümüz teklifi üzerine «... gerekli görülen» demiştik. 
Şimdi, «... gerekli» deyince Kurulun takdirine bırak
mış oluyoruz, artık müddeti oraya getiremeyiz. öy
le bir vaziyet vardır ki, üç senelik hükümlü vardır, 
bir de orada altı ayhk hükümlü vardır; ama Kurul 
gerekli görür altı ay kalmış olan şahsa iş temin eder 
veya yardım eder. Artık «... gerekli» dedikten sonra 
şayet müddet getirirsek 1 inci maddeye ters düşmüş 
oluruz. Bu bakımdan katılamıyoruz. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan?... „ 
BAŞKAN — Sayın Yarkın bir soru soracaksa-

nız müsaade edeceğim, fakat açıklamanızı yaptınız 
efendim. 
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ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 1 I 
inci maddedeki değişiklikle bu süre sorunu halledil- j 
rniş oluyor. 

BAŞKAN — Evet, yani o zaman önergenizi çı- I 
kartıyorsunuz; yalnız aşağıda sadece fıkra fıkra ye
rine birden okunmasına ilişkin önergeniz var, Komis
yon ona da katılmadıklarını beyan ettiler; oylayalım I 
mı, yoksa... 

ŞERAFETTıN YARKIN — Tek bent halinde da
ha düzgün olur; oylayalım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. | 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Yarkın'ın öner

gesine katılıyor musunuz efendim?... j 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın öner

gesinin dikkate alınması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. I 

Sayın Komisyon, biraz evvelki beyanınızda «7 j 
nci maddenin (g) fıkrasından sonraki bölümünde» 
Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tayin ve 
tespit olunur'a katıldığınızı ve böyle bir düzeltme 
yapılmasını» arzu etmiştiniz, değil mi efendim?... 

ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 7 nci maddenin altına I 
(g) fıkrasından sonra «Adalet Bakanlığınca çıkarıla
cak yönetmelik ile tayin ve tespit olunur» şeklindeki 
düzeltmeyle birlikte. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir soru so
rabilir miyim?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç, ar
tık tam oylamaya geçeceğim zamanda... I 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, maddeyi oy- I 
luyorsunuz. Maddede bir tenakuz var, maddeyle il
gili bir soru sormak istiyorum da... Müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Redaksiyonla mı ilgili efendim?... 
KAMER GENÇ — Efendim, redaksiyona da I 

benzer. Şimdi, 3 üncü maddede «Koruma Meclisi 
Başkanının görev ve yetkileri» sayılmış, 7 nci mad' I 
dede «Koruma Meclisi Başkanının görev ve yetkile
ri» diye ayrıca yönetmelik de getirileceği belirtilmiş. I 
3 üncü maddede «Kanunla verilen diğer işleri yap- I 
mak» şeklinde bir son fıkra var. Bu durumun; ya- I 
ni hem «Kanunla verilen diğer işler, görevler» deyip I 
hem de yönetmeliğe bırakmanın çelişkili bir durum | 
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meydana getireceği inancındayım, bu konuda bir te-
reddütüm var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Genc'in 
sorusu hakkındaki görüşünüz nedir?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Efendim, yönetmelikle alakalı olan 
husus uygulama şeklidir; yetkileri ayrıdır, onun 
uygulanma şekli ayrıdır; yönetmelik ona taalluk edi
yor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim... 
Sayın Tan, soru mudur efendim?... Buyurun Sa

yın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Sayın Kırca-

lı'nın tereddütü gerçekten haklı bir tereddüttür. Eğer 
7 nci maddenin son fıkrasındaki «Yönetmelikler, Ka
nunun yayımından itibaren altı ay içerisinde çıkarı
lır.» deyimi bu Kanunda öngörülen bütün yönetme
likleri içeriyorsa; (Çünkü, 11 inci maddede de yö
netmelik söz konusudur.) bu takdirde, bu fıkra son 
derece yanıltıcı bir fıkra olmaktadır. Acaba, Komis
yon bu fıkrayı çıkarıp, bunun yerine Tasarının so
nuna bir ek madde koymak suretiyle veya geçici bir 
madde koymak suretiyle; Bu Kanunda öngörülen yö
netmelikler, Kanunun yayımını izleyen altı ay içeri
sinde çıkarılır şeklinde bir düzeltmeyi, kanun tekni
ğine daha uygun bulmazlar mı?... 

İkincisi, Sayın Komisyon yönetmeliğin çeşitli ba
kanlıklar tarafından çıkarılmasına katılmıyor; yalnız, 
«Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» denilmiş. Ni
çin Adalet Bakanlığınca yürütülür denilmemiş de 
«Bakanlar Kurulunca yürütülür» denmiş; bir dle bu
nu sormak istiyorum. 

BAKKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, Sayın Tan «Son fıkranın bir 

tereddütü getirebileceğini» beyan ile bir soru soru
yorlar. Bilahara inceleyeceğimiz 11 inci madde de bir 
«... yönetmelik» ten bahsediyor; ileride bir tereddüt ol
maması hem de zabıtlara geçmesi bakımından, daha 
sonraki yönetmeliği de ilgilendirip ilgilendirmeyeceği 
hakkında bir açıklama yapar mısınız efendim?.., 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Efendim, mademki tereddüt olunu
yor, uygun görülüyorsa bunu geçici bir madde halin
de alalım; o zaman tereddüt kalmaz. Onun için son 
fıkrayı geçici bir madde olarak düzenleyip getire
lim efendim. 

BAŞKAN— Peki efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım?... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 7 noi 

maddenin başlığında «Yönetmelikler» deniliyor; o za
man madde başlığının da «Yönetmelik» olarak dü
zeltilmesi lazım gelmektedir. 

BAŞKAN — Evet, o zaman da yönetmelik ola
rak düzeltilmesi lazım. Sayın Komisyon, yönetmelik
leri ilgilendiren özel bir madde getireceğinize göre, 
orada, yönetmeliklerin çıkma süresi veya başka bir 
başlık getirmeniz söz konusu olacaktır. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, ikinci so
ruma cevap verilmedi. 

BAŞKAN — «Bakanlar Kurulu» hususuna daha 
evvel, zannederim Sayın Kırcah'nın aynı yöndeki bir 
sorusuna cevap verilmişti; ama bir kere daha tek
rarlar mısınız Sayın Komisyon?... «Neden, Bakanlar 
Kurulunun...» diye yürütmeyle ilgili maddede böyle 
bir şey var da, yönetmeliği çıkartmada Bakanlar Ku
ruluna bir yetki verilmiyor?... «Tereddütümüz var» 
derler efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Bakanlar Kurulunun yand Bakanlık
ların müşterek sorumluluğu altında çıkmaktadır. O 
bakımdan «Bakanlar Kurulu yürütür» dedik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, yedinci maddede Komisyon son 

fıkranın çıkarılarak yeni bir metin halinde önünüze ge
leceğini beyan etmişlerdir. Buna göre, bu fıkra çıkar
tılmak suretiyle yedinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yedinci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Zabıtlara geçmesi bakımından tekrarlıyorum. 
«Yönetmelikler» yönetmelik olmuştur ve «Adalet Ba
kanlığınca çıkarılacak» ibaresi de eklenmiştir. 

Sayın üyeler, 8 inci madde oldukça uzun ve bent
leri, fıkraları olan bir maddedir. Bu nedenle çalışma 
süresinin de bitmesine 7 dakika vardır. 

Birleşimi 16 Aralık 1982 Perşembe günü saat 
14.00'de toplanmak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.53 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

30 uncu BİRLEŞİM 

15 Aralık 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Muzaffer ÖNER Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/14) (S. Sayısı : 225) 
(Dağıtma tarihi : 13.12.1982) 

(2) Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/486) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOGLU ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkımdaki Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/36) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1982) 

<4) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 34 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci Madde
siyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1982) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 arkadaşının. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gün

deme Alınma önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tarihi : 2.11.1982) 

(6) 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46,'. 
50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle bu Kanuna 615Ö sa- • 
yılı Kanunla eklenen ek maddenin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna ek 4876 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Malî İşler Komisyonları raporları. 
(1/167) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

ı(7) 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Ertik Okulları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanunun l! inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Millî Eğiltim komisyonları raporları. (1/428) 
(S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.11.1982) 

(8) Kara Kuvvetleri Komutatnı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Mad
desine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/50) (S. Sayı
sı : 232) (Dağıtma tarihi : 15.11.1982) 

(9). Danışma Meclisi Üyesi Fikri DEVRİMSEL 
ve 15 arkadaşının, Cezaların İnfazı Hakkında 
13.7.1965 Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de İlavesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (2/51) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tari-
hu : 15.11.1982) 

(10) 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu
nun 27 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/467) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
16.11.1982) 

(11) 2032 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/425) (S. Sayısı : 236) (Da
ğıtma tarihi : 23.11.1982) 

(Devamı arkada) 



(12) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 16 arkadaşının, 1 . 1 . 1946 Tarih ve 4792 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu. (2/57) 
(S. Sayısı : .239) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
dar ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 
sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanununun 
14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos

yal tşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(14) Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî İşler komisyonları raporları. 
(î/430) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 7,12.1982) 

....>. »€*<> • • < • • • 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 168 

2490 Sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 
16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 nci Maddeleriyle Bu 
Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındır
lık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî İşler 

Komisyonları Raporları. (1 /167) 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 22 Mart 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840-11834 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
12 Eylül 1980 tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayıl

mayan 31 adet kanun hükmünde kararname. 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 
İnceleme sonunda, Anayasanın 64 üncü maddesine göre, kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların 

görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
M. G K. Genel Sekreteri 

G E R E K Ç E 

Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde çok az değişikliğe uğrayan 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Yasası, özellikle, çeşitli maddelerinde öngörülen parasal sınırlar açısından, ihtiyaç
ların çok gerilerinde kalmıştır. Planlı kalkınmada amaca ulaşmanın temel koşullarından birisi de zamanlama
da sağlanacak nispettir. Bu ise, yasaların sınırladığı boyutlar içerisinde, belirli verilere göre yapılacak tah
minlerin isabetli oluşuna bağlıdır. Ekonomik kaynaklar ne kadar yeterli olursa olsun bunların kullanımını 
kısıtlayan ve gereksiz duraksamalara yol açan bir yasal çerçeve yürürlükte bulunduğu sürece zamanlamada 
isabet sağlamak olnaksız bulunmaktadır. 

Bu nedenle; Yasada aşağıdaki düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. / 
Parasal Sınırlardaki Değişiklikler : 

1. Anılan Yasanın çeşitli maddelerinde öngörülen ve özellikle son yıllarda paranın satınalma gücünde 
ortaya çıkan düşüşler nedeniyle günümüzün gereksininmlerini karşılamayan parasal sınırların genişletilmesi 
amacıyla adı geçen Yasanın 2, 5, 7, 19, 41, 46 ve 50 nci maddelerindeki parasal sınırların yükseltilmesi veya 
kaldırılması gerekmektedir. Örneğin, merkez, il ve ilçelerdeki çarşı pazarlığı ile yapılacak alımların sınırlan 
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3 000, 1 500, 600 lira gibi bu günün koşullarında parasal yönden hiçbir anlam taşımamakta ve bu durum ku
ruluşları bazı zorlamalara itmektedir. 

Duyurularla ilgili Düzenlemeler : 
Duyurulardaki çok önemsiz noksanlıkların dahi ihalelerin feshine sebep olması, zaman kaybına, masraf 

yapılmasına ve Bakanlar Kurulunun gereksiz yere oyalanmasına sebep olmaktadır. Duyurularla ilgili hüküm
lerin bu sakıncalarını giderebilmek üzere, duyuru ilegüdülen amacı zedelemeyecek şekilde düzenlenmesi 
ve duyuruların daha düşük masrafla, daha geniş bir kitleye iletilmesi ve şekli noksanlıklar nedeniyle Bakan
lar Kurulunun meşgul edilmemesi zorunlu görüldüğünden 7 ve 14 üncü maddeler yeniden düzenlenmiştir. 

Teminatlarla ilgili Düzenlemeler : 
3. ihaleden önce müteahhitlerden alınacak geçici teminatın hesabında, uygulanan çok oranlı yöntem ye

rine, tek oranlı basit bir sistem oluşturmak üzere, Yasanın 16 ncı maddesi yeniden düzenlenmektedir. 
Sözleşme Yapılmasının Güvence Altına Alınması : 
4. ilgili dairelerin mükellefiyetleri ile ilgili olarak, Yasanın 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 15 gün

lük müddet 30 güne, 30 günlük müddet 45 güne çıkarılmaktadır. 
Kesin Teminatın Geri Verilmesi : 
5. Kesin teminatın geri verilmesinde, idarenin hak ve hukukunu zarara uğratmaksızın müteahhitlerce şi-

şâyet konusu yapılan sorunlar Yasanın 27 nci maddesinde yapılan değişikliklerle giderilmektedir. 
Uygun Bedel Kavramının Getirilmesi : 
6. ihalelerdeki «Layikhad» uygulamasının teklif edilen en düşük bedel biçiminde anlaşılmasından doğan 

ve çoğu zaman hazine zararına yol açan uygulamalara son verebilmek amacıyla komisyonlara tercihe daya
nan karar verebilecek yasal bir olanak sağlamak için Yasanın 36 ve 37 nci maddeleri yeniden düzenlenmek
tedir. 

Bankaların Teminat Yüzdelerinin Artırılması : 
7. Bankaların verecekleri teminat mektupları limitinin % 50'den % 75'e çıkarılması yetkisi, Bakanlar 

Kurulunun gereksiz yere meşgul edilmemesi için Maliye Bakanlığına bırakılmakta bu miktarın üzerindeki 
artış yetkisi Bakanlar Kurulunun olmaktadır. 

Resmî Kuruluşlar Arasındaki Alım - Satım işlerinin Yeniden Düzenlenmesi : 

8. 792 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı, Yasanın 66 ncı maddesi kapsamına alınmakta ve bugünkü 
uygulamadaki sapmaları önleyecek yasal düzenlemeler getirilerek, resmî daireler arasındaki alım, satım, ya
pım ve onarım gibi işler kolaylaştırılmakta, dolayısıyla Devlet giderlerinde tasarruf sağlanmakta, idarenin iş
lerliği artırılmaktadır. 

4876 Sayılı Ek Kanunun Yürürlükten Kaldırılması: 
9. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek olarak çıkartılan 24.4.1946 tarih ve 4876 sayılı 

Kanun Anakanunun 41, 46 ve 50 nci maddelerinde öngörülen parasal sınırları, anılan tarihte üç katına çı
karmak suretiyle, Devlet ihalelerinde önemli bir rahatlama sağlanmışsa da aradan geçen 30 yılı aşkın süre 
içerisinde önemini yitirmiştir. 

Bu tasarının çeşitli maddeleriyle, parasal sınırlar artırılması amaçlandığından; 4876 sayılı Ek Kanunun yü
rürlükten kaldırılması zorunlu olmuştur. 

6150 Sayılı Kanunla ilgili Düzenleme : 
10. Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa bir madde eklenmesine ilişkin bulunan 15.7.1953 tarih ve 6150 

sayılı Yasanın 1 inci maddesi, özelliği olan bazı yapım işlerinin etüt, proje ve kontrollüğünün, yarışma ya da 
pazarlık yöntemiyle, yasal koşulları taşıyan uzman ve firmalarla yaptırılması konusunda Bayındırlık Bakan
lığını yetkili kılmıştır. 

Söz konusu maddede öngörülen değişiklikle gerekli görüldüğü hallerde, inşaat, imalat ve tesisat işlerinin 
de sermayesinin % 40'tan fazlası tek başına veya birlikte Devlete ve Kamu iktisadî Teşebbüslerine ait ve 
uğraşı konuları doğrudan doğruya inşaat, imalat ve tesisat olan firmalara, Bayındırlık Bakanlığınca o iş 
için onanmış birim fiyatları üzerinden hesaplanmış keşif bedelleri esas alınarak pazarlıkla yaptırmaya ilgili 
Bakan yetkili kılınmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Mali İşler Komisyonu 
2 Temmuz 1982 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, IMAR VE İSKÂN, TURIZM VE TANITMA KOMISYONU 
BAŞKANLıĞıNA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname» hakkında Komisyonunuz görüşünün alınması Komis
yonumuzun 28 Haziran 1982 tarihli Birleşiminde karar altına alınmıştır. 

içtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki görüşlerinizin bil
dirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
j Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 



TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu 
Karar No. : 16 

Esas No. : 1/167 
Z : 344 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

22 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2490 sayılı ihale Kanunun değiştirilen maddeleri hakkında 
Komisyonumuz görüşünü isteyen Komisyonunuzun 2.7.1982 tarih ve 43/1-167/86-342 sayılı yazısı üzerine 
konu incelendi. 

2490 sayılı Kanunun tamamen değiştirilmesini öngören tasarı Komisyonumuzca kabul edildiğinden, 22 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yapılan değişikliklerin aynen kabulünün uygun mütalaa edildiğim 
oybirliği ile karar verildi. 

Arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

İzinli 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 
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Malî İşler Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/167 
Karar No. : 53 

8 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 
66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Komisyonu
muzun 8.7.1982 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Söz konusu Yasanın günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmek üzere yeniden düzenlenmesini amaçlayan 
Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca genel olarak olumlu bulunmuştur. 

Görüşlerine başvurduğumuz Bayındırlık Komisyonunun mütalaasına paralel olarak Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin kabulü kararına varılmıştır. 

İşbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Erdoğan BAYIK 
Bu Kanunda Sözcü 

I 

Muzaffer ÖNDER 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Veüd KORAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı. 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

İmzada bulunamadı. 

Kamer GENÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ye 66 ncı 
Maddeleriyle bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Ek 4876 

Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 
41, 46, 50, 60 ve 166 ncı maddeleriyle bu Kanuna 15.7.1953 tarihli ve 6150 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
eklenen Ek maddenin değiştirilmesi ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek 4876 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması; 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
19.1.1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki biçimde değişti
rilmiştir. 

«Madde 2. — Bu Kanun uyarınca artırma, eksiltme işlerine girebilmek için yasal ikametgâh sahibi olmakla 
beraber istenilen teminat ve gereğinde bu Kanunla yazılı belgeleri göstermek zorunludur. Her yıl genel bütçe 
yasası ile belli edilecek değerden aşağı alımlarla yapım, onarım, üretim ve istikşaf işlerine yabancı uyruklula
rın girebilmesi için bunların on seneden beri Türkiye'de oturması ve ticaret sicilinde kayıtlı olması zorunlu
dur.» 

MADDE 2. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. — İhalesi yapılacak madde veya hizmetin her türlü özelliğini ve ayrıntılarını gösterir şart
laşmalar ve gerekirse eklerinin onanmış örnekleri parasız ya da özelliklerine göre idarelerce takdir edilecek 
bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartlaşma ve ekleri idaresinde 'bedelsiz görülebilir. Maliye Bakanlığı 
gerekli görülen durumlarda şartlaşma ve eklerinin bedellerinin nasıl saptanacağını, en az ve en çok bedel sı
nırlarını kararlaştırır ve ilgililere duyurur.» 

MADDE 3. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 7. — İhale konusu olan işler isteklilere duyuru yoluyla iletilir. 

Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, yapılacağı tarihten önce en az onbeş gün (İvedi durumlarda il
gili Bakanın onayı ile 10 gün) içinde ihalenin yapılacağı, yerde çıkan gazetelerden biri ile ve en az bir gün ara
lıkla yayınlanmak suretiyle iki kez duyurulur. 

Gazete ile yapılacak son duyurunun ihale gününden en az üç gün önce yayınlanması gerekir. 

Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde duyuru, yukarıdaki süreler içinde ilgili idare ile Hükümet 
ve Belediye binalarının duyuru tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler 
bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa 
duyuru yapılır. Tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan artırma ve eksilt
meler yerel gazetelerden başka, tirajı gözönüne alınarak, illeri Basın - İlan Kurumunca saptanacak günlük 
gazetelerin ikisinde yukardaki süre ve koşullar içinde birer kere duyurulur. Bu tutarın 5 katını aşan artır
ma ve eksiltmelerde ise aym koşullarla bir kez de Resmî Gazete ya da ekleri ile duyuru yapılır. 

Tahmin veya keşif bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan artırma ve eksiltmelerde du
yurular artırma ve eksiltme konusu iş ile ilgili meslekî kuruluşlardan birisine en az 15 gün önceden bildirilir. 

İdareler işin önem ve özelliğine göre bu duyuruları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya 
öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler için, idareler du
yuru yapıp yapmamakta serbesttir.» 

MADDE 4. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50 60 ve 66 ncı 
Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 
Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkmda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

«Madde 14. — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki ilke ve koşullara uyulmadan yapılan duyurular hükümsüz sa
yılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz, ihale yapıldıktan sonra duyuruların hükümsüzlüğü anlaşılırsa ihale
ler feshedilir. -

Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yaran varsa, ihale ve sözleşme, Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşü ve ilgili Bakanın onayı ile geçerli sayılabilir. 

İhalenin feshi halinde, müteahhidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş hakedişleri varsa verilir ve hük
men tahakkuk edecek zararları, görevli ve sorumlu memurlara dönüş hakkı olmak üzere Devletçe ödenir. Du
yurunun yasadaki ilke ve koşullara uygun olmaması nedeniyle görevli memurlarla komisyon üyeleri hak
kında ceza kovuşturması yapılmakla beraber, ihalenin feshi dolayısıyla Devlete bir zarar doğmuş ise bu za
rar, neden olanlara hükmen ödettirilir.» 

MAODE 5. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştiriliri ştir. 

«Madde 16. — Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere giren isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin ve
ya keşfedilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır.» 

MADDE 6. — 2490 saydı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan bütün yapım, onarım ve tesis iş
leri için alınmış olan geçici teminat müteahhide hakedişine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak ke
sin teminat tutarına çıkarılır. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel ora
nında artırılır. 

Keşif bedelinin % 30'una kadar yapılmasına sonradan gerek duyulan işleri de, müteahhit sözleşme ve şart-
laşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Bu durumda müteahhit işin keşif be
deli ve % 30 keşif artışını karşılığı işleri, sözleşme ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zo
runludur. 

Ancak, % 30 oranından fazla artış, temel, tünel ve doğal afetlerden ileri gelmiş ise, idarenin isteği ve il
gili Bakanın onayı ile aynı sözleşme ve şartlaşma hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide 
yaptırılabilir. 

işin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. 

Bu durumda, müteahhide, belgelemek koşulu ile, yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, yap
tığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasında ki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabilir.» 

MADDE 7. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — İlgili idare ihaleden sonra kendisine ait yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde mü
teahhit, ihale tarihinden başlayarak 30 gün tamamlandıktan sonra yükleniminden vazgeçmeye yetkilidir. Bu 
yetki, ihale tarihinden başlayarak en çok 45 gün içinde işin ait olduğu daireye yazı ile bildirilerek kullanılır. 
Bu durumda, müteahhit neden olan idareden teminat için yapmış olduğu giderleri istemeye hak kazanır.» 

MADDE 8. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Kesin teminatın . 
a) Yüklenimin sözleşme ve şartlaşma hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıl

dıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan 
ilişkisiz belgesinin getirilmiş olduğu saptandıktan sonra tümü; 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 168) 



(Malî îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul .edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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'(Kanun 'Hükmünde Kararname) 

b) inşa, tesis ve onarım işlerinde (a) fıkrasındaki koşullardan ayrı geçici kabul tutanağının onaylanması 
ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması koşuluy
la yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kalanı, 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idare ve Sosyal Sigortalar Kuruluna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin, kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 25 
inci maddedeki hükümlere göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı müteahhide geri ve
rilir.» l 

MADDE 9. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 36. — İç zarflar açılmadan önce öneri sahiplerinden başkası artırma ve eksitlme odasından çı
kartılır. Bundan sonra öneri mektupları yine numara sırasıyla 'birer birer açılarak başkan tarafından yüksek 
sesle okunur. Şartlaşmaya uygun olmayan veya içinde şartlaşma dışında koşullar bulunan öneriler kabul edil
mez. Önerilerin incelenmesi sonucunda uygun bedel öneren anlaşıldıktan sonra bu bedelin layık hadde olup 
olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı ya da 39 uncu maddenin hükümlerine göre, ait olduğu Bakanlık ve
ya dairenin onayına bağlı kaldığı, ya da eksiltme veya artırmanın hükümsüz sayıldığı ya da şartlaşmaya ay
kırı olmayan kimi teknik maddelerin incelenmesi için kararın başka güne bırakılması gerektiği durumlarda, 
hu husus artırma ve eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda komisyon kararı yazılarak üyelerine 
imza ettirilir. Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere önerilen bedellerin en 
yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen bedellerin en düşük olanıdır. An
cak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare için daha yararlı olacağı anlaşılan öneri uygun bedel olarak ka
bul edilebilir. Seçim gerekçesi ile birlikte değerlendirme biçimi de kararda belirtilir. Seçimde Ulusal firmalar 
yararına ayırım yapılabilir. Komisyon kararlarına, kabul edilen önerinin özeti ve ihale yapılmadığı ya da ka
bul edilmeyen öneriler bulunuyorsa kabul edilmeme nedenleri mutlaka yazılır. 

Uygun bedelin uygulama biçimi, gerektiğinde Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
yönetmeliklerle belli edilir.» 

MADDE 10. —,2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 37. — Birkaç istekli tarafından seçime uygun aynı öneri verildiği ve öneriler lâyık hadde görül
düğü durumda aynı oturumda yalnız bu isteklilerin komisyon odasında ve önünde yazacakları ikinci öneri 
'belgeleri alınarak bunlardan bedel, koşul ve artırma, eksiltme amacına en uygun öneride bulunana ihale ya
pılır. Aynı öneriyi yapan isteklilerden önerileri posta ile göndermiş olanlar bulunursa tebliğ tarihinden baş
layarak 24 saat içinde yeni bjr öneride bulunmaları komisyonca bunlara bildirilir. Bu bildiri üzerine ikinci kez 
yapılan öneriler de birbirinin aynı olursa seçim ıkur'a ile yapılır ve durum tutanakla saptanır» 

MADDE İ l . — '2490 sayılı Artırma, Eksitlme ve ihale Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 41. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin ve keşif bedeli her yıl genel bütçe 
yasasında gösterilen tutarı geçmeyenler hakkında.-açık artırma yöntemi uygulanır. Bu tutara kadar olan ek
siltmelerde idareler açık eksiltme yapıp yapmamakta serbesttir.» 

MADDE 12. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — Devlet yararına olmak koşuluyla aşağıda yazılı durumlarda iş pazarlık suretiyle yapıla
bilir. 
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(Malî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararnamenin İG uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

A) Her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen alım, sa
tım, yapım, onarım ve taşıma işleri ('belli tutarlar ilçe, il, kuruluş merkezleri ve askerî kurum ve kuruluşlar 
itibariyle saptanır, ti ve kuruluş merkezleri için saptanacak tutar ilçeler için saptanan tutarın iki, en az tümen 
ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar için üç, tümen ve daha üst birliklerle eşiti kurum ve kuru
luşlar için beş katını geçemez.) 

B) Kullanışlarının özelliği nedeniyle veya hazine yararı düşüncesiyle kaynaklarından seçilip alınması 
gereken şeyler, ' 

C) 51 inci maddede yazılı durumlarda zararı müteahhide ait olmak üzere dairesi tarafından yaptırıla
cak alım, yapım, onarım ve taşıma işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işlerle yapılması bulucularına ait belgelenmiş eşya ve tekele tabi 
maddeler, 

E) Güzel Sanatlara özgü ve dalında uzman belirli sanatkâr ve işçilere güvenilerek yaptırılabilecek resim, 
seramik, matbaa ve el işleriyle benzeri yapım işleri; değerli eski resim, halı, mobilya gibi yapıtların resto
rasyon^ 

F) Devlet daire ve müesseseleri veya herhangi bir hizmet için, satın alınacak veya kiralanacak belirli 
binalar yada öteki taşınmazlar, 

G) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevherat gibi kıymetlerle, sanatsal ve tarihî değeri bulunan 
eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

H) Belirli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılacak taşıma işleri, 
î) Sözleşme süresinin bitmesinden önce zorunlu sebepler üzerine gereksinmenin karşılanması için yeni' 

den eksiltme açılmadığı veya açılıp da sonuçlanmadığı durumlarda sözleşmenin feshinden başlayarak en çok 
bir buçuk ay içinde yapılacak eksiltmeler (bu süre içinde yapılacak eksiltmeler toptan veya parça parça ola
bilir), 

J) Her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek tutarı geçmeyecek istikşaflar, 
K) Millî güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
L) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların çıkması üzerine ivedi olarak 

yapılması gereken, kapalı veya açık öneri yönteminin uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, 
M) Kısmî ve genel seferberlik ilanında ve askerî hareketler sırasında ya da manevra zamanlarında Silah

lı Kuvvetlerin her türlü gereksinmeleri, 
N) Hazineye mal edilmiş olan batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkartılması, 
O) Kullanışlarının özelliği, idareye yararlılığı veya ivediliği nedeniyle, kapalı veya açık öneri yöntemiyle 

ihalesi uygun görülmeyen taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesi, 
P) Ordu binek ve yük hayvanları ile, Devlet Kuruluşları için damızlık olarak veya aşı, serum üretmek 

ya da kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımları, 
R) Artırma ve eksiltmelere istekli çıkmaması veya istekliler tarafından kabul edilmeyecek önerilerin ileri 

sürülmesi halinde yapılacak işler, 
S) Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği gereğince sağlnama^sı zorunlu ilaç ve gereçlerin alınması, 
T) Bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen kurumların yurt dışı kuruluşlarında, diplomatik statüleri ve 

yerel koşullar çerçevesinde yapacakları alım, satım, yaptırma, araştırma, bakım, kira ve benzerli işleri (tşin bu 
şekilde yaptırılmasının zorunlu olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenecek biçimde belgelendirilir), 

B, D, E, F, J, K, R bentlerinde yazılı durumlarda Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gereklidir. 
B, D, E, F, K, R bentleriyle ilgili yetki sınırları Maliye Bakanlığınca belli edilir.» 

MADDE 13. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki biçimde* de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 50. — Aşağıdaki işler bir müteahhit araya girmeksizin kuruluşlarınca oluşturulacak sorumlu ku
rullar eliyle emaneten yaptırılabilir. 
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(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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ı(!Kaınun Hütornünde Kararname) 

A) Tahmin ve keşif bedeli her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek tutarı geçmeyen her türlü yapım, 
bakım ve onarım işleri, 

B) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri, 
C) Kullanılması zorunlu işgücü makine, araç, gereç ve taşıtlara idarenin sahip olması nedeniyle ihaleye 

konulmasında idarelerce yarar görülmeyen yapım ve toplama işleri, 
D) İstihkamların yapım ve onarım ile garnizonların altyapı işleri, 
E) Gizli işlerle, yasak bölgelerde ve orman içindeki yapı, toplama ve taşıma işleri, 
F) Karayolları ve demiryolları ile liman ve kıyı tesislerinin, hava meydanlarının, akaryakıt tesislerinin 

ve her türlü su, sulama tesisatının yapımı, genişletilmesi, bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi; toprak koruma, ara
zi iyileştirme Orman amenajman işleri ile Bayındırlık yapı işleri, 

G) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri, 
H) Can ve mal kaybı nedeniyle ivedi olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım işleri. 
t) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup da işin tamamının % 10'undan 

az olan ve gecikilmeden bitirilmesinde zorunluluk görülen; ayrıca sözleşmenin bozulması durumunda 51 inci 
maddeye göre ihaleye konulmaya tahammülü olmayan yapım işlerinin tamamlanması, 

J) Liman yapımı veya genişletilmesi ya da ulaşım güvenliği için batıkların çıkartılması, tarama ve dolgu 
işleri, 

K) Telgraf ve telefon hatlarının çekilmesi, 
L) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında 

yarar görülen işler, 
M) Tuz çıkarma işleri, 
N) Keşif bedeli her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek tutarı geçmemek üzere harp gemileri onanmı, 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli kurullar, geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin 

bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesi
nin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlet'e, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere 
ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa, piyasa satış bedellerinden alabilirler. Bu suretle 
sağlanması olanaksız olan madde, araç ve gereçler öneri alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu 
belgelemek koşuluyla piyasadan sağlanır. Kurullar eliyle yapılabilecek işlere ilişkin uygulama esasları ilgili 
Bakanlıkların görüşleri alınarak Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle 
saptanır. 

Yükardaki bendlerde sayılan işlerle ilgili olarak kuruluşlara zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır.» 

MADDE 14. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Bankaların verecekleri teminat mektupların toplamı, ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının yüzde ellisini geçemez. Bu oranı her banka için ayrı ayrı olarak yüzde yetmişbeşe çıkarmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığının önerisi üzenine daha yüksek düzeyde oran 
saptayabilir. Bu oranı geçiren bankaların verecekleri teminat mektupları Devlet dairelerince üç yıl sürey
le kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce verilen teminat tutarları toplamının gösterilmesi zo
runludur» 

Yabancı bankaların ve benzeri yabancı kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak ulusal banka
ların verecekleri teminat mektupları yukarıdaki oranların dışındadır.» 

MADDE 15. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir, 

«Madde 66 — Genel, Katma ve Özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermaye
ler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yansımdan fazlası tek başına ya da birlikte Devlet'e, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, özel yasa ile kurulan tüzel kişiliğe 
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(Malî îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(İKanun Hükmünde Kararname) 

sahip olup, ortaklarının veya yasaların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, 
değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve 
bunlara ait birlikler, özel yasalarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip maden arama, kimyasal tahlil ve bunlarla 
ilgili teknik ve ilmî çalışmalar yapan kuruluşlar arasında artırma ve eksiltme işleri kıymet takdiri yoluyla 
yapılır. 

İdarelerin gereksinmelerine ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin, sermayesinin yarısından 
fazlası tek başına veya birlikte Devlet'e, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere ait olan kuru
luşlardan sağlanması halinde, bunların bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorun
ludur. Kuruluş amaçları temel gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar 
bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüketim maddeleri için, bizzat üretim ve yapım koşulu aranmaz. 

Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapımların tarife bedeli, tarife bedeli yoksa, piyasa satış 
değerlerine uygunluğu; alıcı kuruluşlarca belgelendirilir. Yukardaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese bile, 
kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle 
yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklarca saptanan mallar, dağıtımı yapan kuruluşlarda bu
lunmadığı belgelenmek koşulu ile bu fiyatlar üzerinden en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır.» 

MADDE 16. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun, 15.7.1953 tarihli ve 6150 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesiyle eklenen madde, aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde — Kuruluş yasasına göre proje ve inşaatını yapmakla görevli olan ilgili bakanlıkça gerek 
görülecek karayolları, demiryolları, limanlar, hava meydanları, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan önemli bi
nalar ile estetik ve teknik özelliklere sahip güzel sanatlara ilişkin işlerin ve kentlerin ulaşım sistemlerine iliş
kin planların, kent harita, nazım ve imar planlarının, su kanalizasyon ve enerji tesislerinin etüt ve proje 
işlerini yarışma ile ya da bunları bilimsel ve teknik yeterlilikleri ilgili bakanlıkça kabul edilmiş yerli veya 
yabancı uzman ve firmalar arasında pazarlıkla yaptırmaya ve gerektiğinde yukarıda yazılı işlerin kontrollü
ğünü da bu firma veya uzmanlara pazarlıkla vermeye; 

Aynı biçimde gerekli görülecek her türlü inşaat, imalat ve tesisat işlerini sermayesinin % 40'ından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete ve Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait ve uğraşı konuları inşaat, imalat ve 
tesisat işleri olan kuruluşlara Bayındırlık Bakanlığınca o iş için onanmış birim fiyatları üzerinden hesaplan
mış keşif bedelleri esas alınarak pazarlıkla yaptırmaya; ilgili bakan yetkilidir. 

Bu maddeye göre yaptırılacak etüt ve proje işleri dışında kalan inşaat, imalat ve tesisat işlerinin ihale 
biçimleri Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır.» 

MADDE 17. — 4 Nisan 1946 gün ve 4876 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa Ek Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1.3.1979 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihten önce 
duyuruları yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri, 2490 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek olarak çıka
rılmış ve bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlere göre sonuçlandı
rılır. 

MADDE 19. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. —Bu Kanun, 1.3.1979 tarihinden geçerli olmak ve 22 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 18 inci maddesinde yazılı hükümleri de kapsamak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

• ı ^ m ı • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 225 

Muzaffer öner Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /14) 

T. a 
Başbakanlık 14 Ekim 1980 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10554 

Konu : İdam cezasına hükümlü Muzaffer öner 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayıl; Kanuna muhalefet, taammüden ve birden ziyade şahsı öldürmek ve diğerlerini de öldürmeye 
tam teşebbüsde bulunmak suçundan sanık Malatya Merkez İlçesi Îsmetiye Mahallesi nüfusu Hane 122/94, 
Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtl Hacıbekir oğlu Emine'den olma 1939 doğumlu Muzaffer önerin, T. C. K. nun 
450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair tstanlbul 1 indi Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairetifrıin tasdik flaım, konu hakkındaki 22.1.1976 gün ve 2508 sayılı Adalet Bakanlığı yazısının 
bir sureti ile birlikte 9.2.1976 gün ve 301-01525 sayıh yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/14 10 Haziran 1982 
Karar No.. : 56 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Kanuna muhalefet, taammüden ve birden ziyade şalhsı öldürmek ve diğerini de öldürmeye tam 
teşebbüste bulunmak suçundan sanık, Hacıbekir oğlu, Emine'den olma, Malatya Merkez İlçesi, Îsmetiye 
Malhallesi, Hane 122/94, Cilt 18, sayfa 82'de kayıtlı Bakırköy, Merter Sitesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi 
No. 29'da mukim ve halen bu suçtan Bayrampaşa Cezaevinde tutuklu 29.1.1940 asıl 1939 tashih doğumlu, 
Muzaffer öner'in Türk Ceza Kanunun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırılmasına dair İstanbul 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.10.1975 gün ve Esas 1974/231, Karar 1975/310 sayılı ve oybirliği 
ile vermiş olduğu hülküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 18.12.1975 gün ve Esas 1975/3209, Karar 1975/4066 
sayılı ilamı ile ve oybirliği ile onanarak kesinleşmesinden sonra bidayeten Başbakanlığın 19.2.1976 gün ve 
özlük ve Yazı İşleri Genel Müd. 301-01525 sayılı yazısı ile Millet Meclisi Başkanlığına ve bilahara 12 Eylüfü 
müteakip yine Başbakanlığın 14 Ekim 1980 gün ve özlük ve Yazı İşleri Genel Md. 301-10554 sayılı yazısı 
ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına ve oradan da Danışma Meclisi Başkanlığına ve Başkanlıkça Komis
yonumuza havale edilmiş olan dosyanın Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda yapılan tetkik 
ve müzakeresi neticesinde: 



Mahkeme zabıtları ile mahkeme ve Yargıtay ilamlarında yazılı olduğu üzere, Sanık Muzaffer öner'in, 
maktul Hatice öner ile 18 seneden beri evli olup karı kooa olarak birarada bulundukları, biri erkek diğeri de 
kız olmak üzere iki çocukları olduğu, sanığın uzun süreden beri devamlı alkol aldığı ve son zamanlarda içkiyi 
dahada artırdığı ve aynı zamanda işsizliği sebebiyle karı kooa arasında geçimsizliğin şiddetlenerek ilerlediği 
ve sık sık kavga etmeye başladıkları, olaydan 9 ay önce karı koca arasında çıkan kavga sonunda Hatice 
Öner'in iki çocuğunu da alarak Bakırköy'deki kardeşi Mehmet Yıldız'ın evine sığındığı, bilahara kocası aley
hine boşanma davası açtığı, boşanma davasının yargılaması sırasında çocukları Cavide'nin babası aleyhine 
şahadette bulunduğu,, bu davayı karısının kazanacağı kanısına varan sanığın her gördüğü yerde çocuklarına 
«Sizin ihepinizi temizleyeceğim» diye sözler sarfettiği, gerek karısını ve gerek kayınbiraderini bu işte müşte
rek hare-ket ettikleri düşüncesi ile öldürmek istediği, boşanma davasının son duruşmasından tam Ibir gün 
sonra 18.6.1979 günü saat 21.00 sıralarında sanığın kendisine ait 7.65 çaplı İBelçika yapısı 2035118 No. lu taban
casını doldurup, birde yedek şarjör alarak karısı ve çocuklarının sığındığı kayınbiraderi Mehmet Yıldız'in 
evine geldiği, kapıyı çaldığında Mehmet Yıldız'ın karısı Sülfinaz'm kapıyı açtığı, Muzaffer'i görünce kapıyı 
kapamak istediği, fakat Muzaffer'in (kapıya ayak koyarak kapamasını, önlediği ve evvela kendisini içeriye 
aknalk istemeyen Sülfinaz'a ateş ederek onu ağır şekilde yaraladığı, silah sesi üzerine odadan dışarı çıkan 
Mehmet Yıldız ve karısı Hatice'ye de müteaddit defalar ateş ederek ağır şekilde yaraladığı ve evde bulunan 
kızı Cavide'nin diğer küçülk çocukları balkona sakladığı, böylece yaralanan her üç şahıstan ikisi yani Mehmet 
Yıldız ve Hatice Öner'in öldükleri ve Sülfinaz'm yaralandıktan sonra iyileştiği boynu felçli kaldığı, böylece 
sanığın önceden tasarlayarak, soğukkanlılıkla ve aynı cürüm kasti altında iki şahsı öldürdüğü ve üçüncüsü
nü de öldürmeye teşebbüs ettiği ve yapılan yargılama sonunda yukarıda açıklandığı şekilde idam cezasına 
çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında hükümlü Muzaffer öner hakkındaki idam cezasının yerine getirilmemesine 
kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64, Danışma Meclisi İçtü
züğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Muzaffer öner Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Ek'li Kanun Tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Çekimserim 

Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunamadı 

Necdet GEBOLOĞLÜ 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Çekimserim 

Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

ha VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bulunamadı 

Şerafettin YARKIN 
Muhalifim 

Gerekçe eklidir 
Üye 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula

maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerek
mektedir. 

Ancak, Anayasanın !64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi İkamın ile mümkündür. 

Kanun koyucu, Yargıtaym zorunlu incelemesinden sonna kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in
fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur., 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. !Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal-vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle gözönünde bulundurulması ge
rekir: 

'1. ISuç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. İSuçılu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatını ceza evinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu kinine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. 
Meselâ şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. Ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar, ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yeri
ne getirmekte yarar yoktur. 

5. ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yerine 
getirmeme hususunda kanun ısdar edemez. Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O hailde, kanunun oluşumu 
için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Başba
kanlık tezkeresi ilgili Meclis 'Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Komis
yondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz im
kansızlaşır. ıKanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

İBurada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır: Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «Ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gibi 
«IHâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanırım, 
hata varsa günahını Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine ge
tirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tâbi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak 
vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek im
kânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar (gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden bek
lenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir: Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu de geçer 
geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı gerekir. Suçlunun 
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ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî-içtimaî fayda yok
tur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, ele 
geçirilemezse hakimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getirilir. 
Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vıahşi 
hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. 
Tutsak edilenin toplum düzenine hakimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah edilebi
lir. intikam ise Devlet ollma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma (Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî-ıferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet Toplum düzenine hâkim olmuştur. İBu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bu günkü infazlar için aynı fayda
nın bulunduğu söylenemez, 12 lEylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu cezaları
nım yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

İBuna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunuve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla 
başbaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilme
si hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğü
mü saygılarımla arz ederim. 11.6.1982 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 

Komisyonu Üyesi 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. önce, karara muhalif kalmamın, hakkında idamcezası verilen kişiyle ve olayla hiçbir ilgisi yoktur. 

2. Çok uzun bir süredenberi fikir yönünden ve ilke olarak, ölüm cezalarının hep karşısında oldum. 
Yani ıbir kanunla öldürme kararı verilmesini kabul edememişimdir. Ancak pozitif hukukumuzda bu cezaya 
yer verildiğine göre, yargı olarak yapılacak bir şey elfcetteki yoktur. 

Diğer yandan yine fikir olarak, ölüm cezasının en müessir bir ceza olduğu da bana göre kesin değildir. 
Balkide en müessir ceza, bir anda infaz edilip biten bir ceza değil, çektirilen cezadır. Bu nedenledir ki, (1950 
yılından beri sık sık çıkarılan af kanunları, cezaların çektirilmesini engelleyerek müessiriyetini kaybettirmiş
tir, 

Anayasamızın ı64 üncü maddesinde, « mahkemelerce verilip kesinleşen Ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek Türkiye Büyük Millet JMedişinin yetkilerindendir.» hükmü yer almıştır. Bu hükme gö
re yasama görevi yapan meclislerin ölüm cezasının yerine getirilmesine olduğu gibi, 'bu cezanın yerine geti
rilmemesine karar verme de yetkileri içindedir. Benim oyum, yerine getirilmemesi yönündedir. 

Böylece, infaz edilmeyecek bir ölüm cezası sonunda, hakkında idam kararı verilenin, idam hükümlüsü 
olarak ömür boyu cezaevinde kalmasının daha müessir bir ceza olacağını düşünmekteyim. 

Arz ederim. 11.6.1982 

Şerafettin YARKIN 
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T. C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/14 
Karar No. : 2 

Adalet Komisyonu Rapora 

22 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muzaffer Öner (Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 'Başbakanlık Tezkeresi, 14 Ekim 
1982 gün ve 06J2634 sayılı yazınız gereğince Komisyonumuzun 21 Ekim 1982 günlü 2 nci Birleşiminde gö
rüşülerek adı geçen tezkere hakkında eski komisyonca düzenlenen 10.6.1982 ıgün ve Esas No. : 3/14, Karar 
No. : 56 sayılı rapor ve metin Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'a sunulmak üzere saygı ille arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

ıSerda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunmadı 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBİÜYÜK 
Üye 

Bulunmadı 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavıuz ALTOP 
Üye 

'Bulunmadı 

Halil ERTEM 
Üye 

©esir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı 

Turgut YEÖENAĞA 
Üye 

İmzada bulunmadı 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANG1L 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Bulunmadı 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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ADALET (KOMİSYONUNUN METNİ 

Muzaffer öner Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 18.12.1975 gün ve Esas 1975/3209, Karar 1975/4066 ila
mıyla kesinleşen, İstanbul 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13.10.1975 gün ve Esas 1974/231, Karar 1975/310 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan Malatya ili, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de nüfusa kayıtlı Hacıbe-
kiroğlu, lEmine'den olma, 29;1.1940 asıl, 1939 tashih doğumlu Muzaffer öner hakkındaki ölüm cezası yeri
ne getirilir. 

IMADDE '2. — Bu 'Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — iBu iKanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 225) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 227 

Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/486) 

IX. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 2 Eylül 19Ş2 
Başkarilığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1219106006 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.8.1982 tarihinde kararlaf-
tırılan «Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Bitiend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Suç işleyenlere ceza vermekte ve bilhassa hürriyeti bağlayıcı cezaları tertip etmekten amaç, suçlunun İs
lahı ve toplumsal hayata dürüst ve faydalı bir insan olarak dönmelerinin yanı şıra toplum düzenine alışma
larını ve yem* bir suç işlemelerine meydan verilmemesi için yeteneklerine uygun bir iş sahibi olabilmelerini 
sağlamaktadır. 

Hükümlüler genelde, işledikleri suçtan pişmanlık duyan kimselerdir. Onları suça iten ananeden iradeleri
nin zayıflığıdır. Bu nedenle, kendilerini tekrar suça itmekten korumanın en uygun ve pratik çaresi, infaz mü
essesesinde bulundukları süre içerisinde olduğu gibi ve ondan daha önemlisi infaz sonrasında kendilerine yar
dım etmektir. Zira tahliye edilen hükümlü, serbest hayata geçtiği zaman büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

Sözü edilen bu güçlükleri ortadan kaldırmak için hükümlülerin tahliyelerinden sonra korunmalarına iliş
kin yapılacak tüm yardımlaşmalara dış korunma (patronaj) denilmektedir. Şüphesiz, çalışmanın hükümlülerin 
ıslahında önemli' bir etken olması itibariyle hükümlüyü koruma görevinin başında, hükümlüye tahliyesinden 
sonra iş bulma gelmektedir. 

Yabancı ülkelerde hükümlüleri koruma müesseseleri sadece hayır işi şeklinde anlaşılmakta iken bilahara 
düşüncede değişme ve gelişme vukubulmuş, bu yoldaki çalışmalara cemiyetin korunması meselesi olarak ba
kılmaya başlaramışltır.. Çünkü, korumanın amacı tekerrüre engel olmaktır. İnfaz sonrası hükümlüye yardım eli 
uzatılmadığı takdirde infazdan beklenen gayenin yeterince sağlanamayacağı ve tekerrüre engel olunmayacağı 
kabul edilmektedir. 

Bu itibarla, Devlet, hükümlüleri koruma müesseselerinin kuruluş ve çalışma tarzına doğrudan doğruya mü
dahale etmek ve bu müesseseleri denetlemek zorundadır. Şüphesiz bu kurulların teşkilatlanması ve çalışma
ları özel hukuka müsteniden yapılacak yardımları engellemeyecektir. 

Bu düşüncelerle hazırlanan Tasarının, bu konuda mevzuatımızdaki bir boşluğu dolduracağına ve hükümlüle
rin topluma kazandırılması ile tekerrürün önlenmesinde ileri bir adım teşkil edeceğine inanılmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1< Adalet 'Bakanlığınca lüzum görülen yerlerdeki Cumhuriyet Savcılığı nezdinde bir koruma meclisi ku
rulması ve Cumhuriyet savcısının bu meclisin başkanı olması faydalı görülmüştür. Suçluları takip organı 
olan Cumhuriyet Savcılığının bu konudaki ilgisi ve etkinliği şüphesizdir. Cumhuriyet savcılarının koruma 
meclislerinin çalışmasını sevk ve idaresi, adaletin; cezanın uygulama ve infazından sonra da kendilerini ser
best hayatta da takip ettiğini hükümlülerin zihinlerine yerleştirecektir. Cumhuriyet savcısının meclise dahil 
olması ve onu temsil etmesi kamuoyuna meclisin ciddiyetini, önemini ve lüzumunu telkin ve itibarım temin 
edecek; değişik kişilerden oluşan teşkilat bir bütün olarak çalışmak suretiyle etkili olarak başarılı sonuç
lara ulaşabilecektir. Meclisin başarılı ve etkin olabilmesi için en uygun kişi ve kuruluş temsilcileri seçilmek su
retiyle meclisin oluşturulması yoluna gidilmiştir. 

Meclisin işlerinin aksamaması için bir büro kurulması ve burada çalışanların Cumhuriyet savcılığına 
bağlanması uygun görülmüş, çalışanların özlük işleri yönünden de buna uygun atıfta bulunulmuştur. 

2. Koruma meclisinin görevlerinin hükümlülerin tahliyelerinden sonra kendilerine iş bulunması, araç 
gereç sağlanmasında yardımcı olunması, her yönden korunmaları ve kollanmaları olduğu ve topluma yeni
den kazandırılmalarının amaçlandığı belirtilmiştir. 

3. önemine binaen koruma meclisi başkanının görevleri anaçizgileri itibariyle bu maddede belirlenmiş
tir. 

4. Meclis üyelerinin görev süreleri, boşalma halinde yerlerinin ne suretle doldurulacağı hususları düzenlen
miştir. 

5. Koruma işinin bir Devlet işi olduğu espirisinden hareketle, meclisin Adalet Bakanlığına bağlı bulun
duğu ve gözetim ve denetimine tabi olduğu belirtilmiş, Bakanlığın meclislere ne suretle yön vereceği ve imkân
lar sağlayacağına işaret olunmuştur. 

6. Meclislerin bütün işlemlerinin Adalet Bakanlığı müfettişlerince teftiş edilip denetleneceği hükmü getiril
miştir. 

7. Yönetmelikle düzenlenecek konuların en önemlileri ayrı ayrı sayılmakla birlikte, kanunun uygulan
masına ilişkin her hususun yönetmelikte yer alabileceği ayrıca maddede bir bent halinde belirtilmiştir. Ay
rıca, Kanunun uygulanmasında tereddüde ve gecikmeye meydan verilmemesi için yönetmeliklerin belli süre 
zarfında çıkarılacağına dair hüküm getirilmiştir. 

8. Gelir kaynakları belirtilmiştir. Meclislerin başarılı çalışmalar yapabilmeleri öncelikle maddî kaynakla
rın güçlü olmasına bağlıdır. Kaynaklar arasına bütçeden ayrılacak ödenekle birlikte, Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesine göre tahsil edilecek paraların yüzde beşinin de aktarılması yararlı görülmüş, bu aktarma
nın ne suretle yapılacağı maddede ayrıca belirtilmiştir. 

9. Meclislerin sürekli ve yararlı hizmette bulunabilmelerini sağlamak amacıyla gelirlerin Bakanlıkta bir 
fonda toplanacağına ve ihtiyaç derecelerine göre dağıtılacağına dair hüküm getirilmiştir. 

10. Koruma meclislerinin evrak, defter ve belgelerine resmî evrak niteliği verilmiş, her türlü malları Dev
let malı sayılmış ve bu mallar aleyhine suç işleyenlerin ne suretle cezalandırılacakları belirlenmiştir. 

11. Meslek ve sanat sahibi eski hükümlülere Türkiye Halk Bankasınca kredi verilmesi hükme bağlanmak
ta ve bu kredinin şekil, esas ve şartlarının Adalet ve Ticaret Bakanlıklarının müştereken düzenleneceği bir 
yönetmelikte belirtileceği açıklanmaktadır. 

12. Meclislerin çalışması malî kaynağı gerektirdiğinden, kanunun yürürlüğü malî yılbaşından itibaren baş
latılmıştır. 

13. Yürütme hükmü getirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/486 
Karar No. : 11 27 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cezaların infazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun Tasarısı ve gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcisi
nin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış, başlık ve maddelere ilişkin olarak yapılan ilave ve de
ğişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında başlığa uygun olmak üzere redaksiyon mahiyetinde de
ğişiklik yapılarak fıkra yeniden düzenlenmiş ve kanun tekniğine daha uygun olması nedeniyle 2 nci fıkra 
.son fıkra olmak suretiyle madde benimsenmiştir. 

2. Tasarının 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 6 nci maddesinin başlığı «Teftiş ve Murakabe» olarak değiştirilmiş metin de başlığa uy

gun olarak düzeltilmiştir. 
4. Tasarının 7 nci maddesinin (b) bendi «Koruma meclisi başkanının görev ve yetkilerinin uygulama 

şekli» olarak değiştirilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 
5. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 11 inci maddesinin son fıkrasındaki «düzenlenecek» kelimesi «hazırlanacak» olarak düzel

tilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 
7. Tasarının yürürlüğe ilişkin 12 ve yürütmeye ilişkin 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOGLU 
Kâtip 

Bulunmadı 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunmadı 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

> 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı 

HaM ERTEM 
Üye 

Bulunmadı 

Beşik HAİMİTOĞULLARI 
: Üye 

Bulunmadı 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun {Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet Bakanlığınca lüzum görü
len yerlerdeki Cumhuriyet Savcılığı nezdinde, ceza 
infaz kurumlarından tahliyelerinden sonra hükümlü
leri korumak amacı ile koruma meclisi kurulur. 

Koruma meclislerinde, Cumhuriyet Savcılığına 
bağlı olmak üzere bir yazı işleri müdürü ile yeteri ka
dar memurdan oluşan bir büro bulunur. Yazı işleri 
müdürü ve memurlar, her türlü özlük işleri bakımın
dan adlî yargıda çalışan memurlara uygulanan hü
kümlere tabidirler. 

Koruma Meclisi, Cumhuriyet savcısının başkan
lığında; 

a) îl merkezlerinde emniyet müdürü ve jandar
ma komutanının görevlendirecekleri yardımcıları, il
çelerde jandarma komutanı ve varsa emniyet amiri, 

b) İllerde belediye başkanı veya yardımcısı ve
ya başkanın görevlendireceği belediye meclisi üyele
rinden biri, ilçelerde belediye başkanı, 

c) Diyanet İşleri Başkanını temsilen müftü ve
ya müftünün görevlendireceği din görevlisi, 

d) İl merkezlerinde sağlık müdürü veya yardım
cısı, ilçelerde hükümet tabibi, bulunmadığı takdirde 
belediye tabibi, 

e) İl merkezlerinde millî eğitim müdürü veya 
yardımcısı, ilçelerde ilköğretim müdürü, 

f) İş ve işçi bulma kurumu teşkilatı bulunan yer
lerde müdür veya yardımcısı, 

g) Cumhuriyet Savcısının görevlendireceği ceza 
ve tevkifevi müdürü, 

h) Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsil
cileri, 

i) Varsa mahallî ticaret, sanayi ve ziraat odala
rından birer temsilciden, 

Oluşur. 

Koruma Meclisinin Görevleri: 

MADDE 2. — Koruma meclisinin görevleri şun
lardır : 

a) Tahliyelerinden sonra hükümlülere iş bul
mak, 

b) Sanat sahibi olanlara gerekli araçların sağlan
masında yardımcı olmak, 

Danışma Meclisi 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Alit 
Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş : 

MADDE 1. — Ceza (infaz kurumlarından tabii-
yeleriınden sonra, hüküımlltüari (korumak aımaoı dile 
Adailet Bakanlığınca lüzum görülen 'yerlerdeki Cum
huriyet SaıveıMdiaırı mezdinde koruma meclisi ku-
iruılluır. 

Koruma Meclisi, Cunıhuriyet savcısının başkan
lığında; 

a) İl merkezlerinde emniyet müdürü ve jandar-
ma komutanınım görevleradireceklleri yardınıcıiaın, il
çelerde jandarma komultanı ve varsa emniyet amini,. 

Ib) Mende (belediye (başkanı veya yardımcısı ve
ya başkamın görevlendliıreoeği belediye meclisi üye-
teranıden biri, ilçelerde 'belediye başkanı,, 

c) Diyanet İşleri Başkanım temsilen müfitü veya 
müftünün görevlendireceği ıdlin gförevtliısıi, 

İd) İl merkezlerinde sağlık müdürü veya yar
dımcısı, ilçelerde (hükümet tabibi, bulunmadığı tak
dirde belediye tabibi, 

e) İl merkezlerimde mıiıllî eğitim müdürü veya 
yardımcısı,, ilçelerde ilköğretim müdürü, 

f) İş ve İşçi Bulma Kurumu teşkilatı bulunan 
yerlerde müdür veya yardımcısı, 

g) Cumhuriyet Savcısının görevlendireceği ceza 
ve tevkifevi müdürü, 

h) Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsil-
dileri, -

it) Varsa mahallî ıticaret, sanayi ve ziraat oda
larından (birer (temsilciden oluşur. 

Koruma meclislerinde, Cumhuriyet Savcılığına 
bağl!ı oikrıak üzere (bir yazı işleri müdürü dile yeteri 

kadar memurdan oluşan bir büro bulunur. Yazı iş
leri müdürü ve memurlar, her türlü özlük işleri 
bakımından adlî yargıda çalışan memurlara uygula
nan hükümlere tabidirler., 

(MADDE 2. — Tasarımın ikinci (maddesi Komis
yonumuzca aynen kabuH edilmiştir.. 

(S, Sayısı : 227) 
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(Hükümetin Teklifi) I (Adalet Komisyonunun Kabul Bttiği Metin) 

c) Oturacakları yere gidinceye kadar kendile- I 
rine yardımda bulunmak, I 

d) Şartla salıverilme süresi içinde hükümlüleri I 
izleyerek karşılaştıkları güçlüklerin çözümünde yar- I 
dımcı olmak. I 

e) Çevreye uyumlarını kolaylaştırmak için gerek
li faaliyetlerde bulunmak, I 
Suretiyle, topluma faydalı birer insan olarak yeni- I 

den katılmalarını sağlamak. 

Koruma Meclisi Başkanının Görev ve Yetkileri : 1 

MADDE 3. — Koruma Meclisi Başkanının görev- MADDE 3. — Tasaınmn üçüncü maddesi Kö
len ve yetkileri şunlardır : I raisyouumuzca aynen (kabul «dtötaaştöır. 

a) Koruma Meclisini temsil etmek, I 
b) Koruma meclisinin toplantılanna başkanlık I 

etmek, 
c) Koruma meclisinin verimli ve düzenli olarak I 

çalışmasını ve verilen kararlarının yerine getirilmesini I 
sağlamak, bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 

d) Koruma meclisinin Adalet Bakanlığı ile mü
nasebetlerini düzenlemek, 

e) Koruma meclisinin her türlü kalem ve yazış
ma işlemlerini yürütmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak, I 

Meclis Üyelerinin Görev Süresi: I 

MADDE 4. — Koruma meclisi üyelerinin görev I IMADDE 4. — Taşanının dötfdüncü maddesi 
süresi üç yıldır .Süresi bitenler yeniden görevlendi- KonMsyonaımuzca aynen ıkabul edltaiştaır. 
rilebilirler. Üyelikten herhangi bir sebeple ayrılanla- -
rın yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Bunlar i 
ayrılan üyelerin süresini tamamlarlar. 

Ancak, görevi dolayısıyla koruma meclisine üye 
olanlann üyelikleri, aslî görevleri süresince devam 
eder. Bunlar bulunmadığı zaman kendilerine vekâlet 
etmekte olanlar meclise katılırlar. 

Bağlılık : 

MADDE 5. — Koruma meclisleri Adalet Bakan- MADDE 5. — Tasarının beşinci maıddesd Kornis-
lığına bağlı olup, Bakanlığın direktifleri dairesinde J onumuzda aynıen ikabuil edirmşttıir. 
Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün gözetim 
ve denetimine tabidirler. I 

Gözetim ve denetimlerden elde edilen sonuçlara 
ve koruma meclisi başkanlıklarından alman bilgi- I 
lere göre Bakanlıkça meclislerin çalışmalanna yön I 
verilir ve gerekli destek sağlamr. j 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Teftiş ve Denetim : 

MADDE 6. — Adalet Bakanlığı müfettişleri, ko
ruma meclislerinin bütün işlemlerini teftiş eder ve 
denetlerler. 

Yönetmelikler : 

MADDE 7. — a) Koruma meclisinin görev, yet
ki ve işleyişi, 

b) Koruma Meclisi başkanının görev ve yetki
leri, 

c) Meclisin iş bölümü, 
d) Toplantı ve karar nisabı ile toplantı zamanı, 
e) Adalet Bakanlığının gözetim ve denetiminin 

uygulama şekli, 
f) Koruma meclisinin fonla ilgili bütçe ve hesap 

işleri, 
g) Bu kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hu

suslar, 
Yönetmelik ile tayin ve tespit olunur. 
Yönetmelikler, Kanunun yayımından itibaren altı 

ay içerisinde çıkarılır. 

Gelir Kaynakları : 

MADDE 8. — Koruma meclislerinin gelir kaynak
lan şunlardır : 

a) Her yıl Adalet Bakanlığı bütçesinde «Koruma 
meclislerine yardım» adı ile açılacak harcama kale
mine konulacak ödenek, 

b) Her yıl, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 
uncu maddesi uyarınca tahsil olunan paraların yüzde 
beşi, 

c) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan ba
ğışlar ve vasiyetler, 

d) Diğer gelirler. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 uncu mad

desine göre tahsil edilen paralar maliyece emanet he
sabına kaydolunur. Tahsilini izleyen ayın 15 inci gü
nüne kadar toplanan paraların yüzde beşi Ziraat Ban
kasında açılan carî hesaba yatırılır. Bu şekilde yatırı
lan paralar her malî yılın sonunda Ziraat Bankası Ge
nel Merkezine gönderilerek Adalet Bakanlığı adına 
açılan cari hesaba kaydedilir. 

Bu hesapta kayıtlı paralar Maliye Bakanlığına 
devredilerek gelir bütçesine irat yazılır ve Adalet 
Bakanlığı bütçesinde «Koruma Meclislerine Yardım» 
adıyla açılacak harcama kalemine eklenir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teftiş ve Murakabe : 

MADDE 6. — Adaftöt Bakanlığı Müfettişleri, 
koruma mecMeffinıin bütün lişlemllerind1 tdfltiş ve 
murakabe eder. • 

Yönetmelikler : 

MADDE 7. — a) Koruma meclisinin görev, 
yertM ve 'inleyişi 

Ib) Kotruma meölıisıi (başkanının görev ve yetki-
ıleninıiın uygudama şekli, 

c) Meclislin ıiş ibölümü, 
d) Topilanltı v© (karar lüisalbı tiiîe toplantı zama-

IIUj 

e) Adalet Bakanlığının gözettim ve idenetimiımin 
uygulama sekili, 

f) Koruma meclis/inıin fonla (ilgili bütçe ve foe-< 
sap asileri, 

g) Bu kamunun uygulanmasına aüişiklkı diğer hu-
susılaa", 

Yönetmelik ile tayin ve tespit olunur. 
Yönetmelikler,, Kanunun yayımından 'itibaren altı 

ay 'içerltstinde çıkaırtîıır. 

MADDE 8. — Tasaırıınm sekizinci ımadıdesi Ko-
müsyonumuziGa aynen fcafbul edikrıüşıfcir-
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(Hükümetin Teklifi) 

Tesis Edilecek Fon : 
MADDE 9. — 8 inci maddede gösterilen kaynak

lardan elde edilen gelirler Adalet Bakanlığınca bir 
fonda toplanır. Fonda toplanan gelirler Bakanlık ta
rafından çalışma ve ihtiyaç dereceleri dikkate alına
rak koruma meclislerine dağıtılır. 

Evrak ve Malların Niteliği ve Korunması : 
MADDE 10. — Koruma Meclislerinin evrak, def

ter ve belgeleri resmî evraktan sayıldığı gibi, para ve 
para hükmündeki evrak ve senetleri ve diğer malları 
da Devlet malı sayılır. Bu malları çalanlar, ihtilas 
edenler, zimmetine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet 
mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza hü
kümleri uygulanır. 

Kredi Verilmesi : 
MADDE 11. — Meslek ve sanat sahipleri ile ken

di adına iş yapmak isteyen eski hükümlülere Türkiye 
Halk Bankası tarafından kredi verilir. 

Kredi verilmesinin şekil, esas ve şartlan Adalet ve 
Ticaret Bakanlıklarınca müştereken düzenlenecek bir 
yönetmelikte düzenlenir. 

Yürürlük : 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımını izleyen malî 

yılbaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

S. R. Pasin 
Dışişleri Bakanı V. 

Ü. H Bayütken 
Ticaret Bakanı V. 

M. Turgut 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S. Özbek 
Kültür ve Turizm Bakam 

İ. Evliyaoğlu 

26 . 8 . 1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

A. B. Kafaoğlu 
Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 
İmar ve iskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasaffmnıaı dokuzuncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edâilmriışıtttır. 

MADDE 10. — Tasarımın onuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kredi Verilmesi : 
MADDE 11. — Meslek ve sanat sahipleri ute 

kanda adına dş yapmak isteyen eski hükümlülere Tür
kiye Halik Bankası tarafından kredi verilir. 

Kredi verilmesinin şekil, esas ve şartları Ada
let ve Ticaret Bakaınlıklannca müştereken hazıır-
lanıacak bir yönetmelikte düzenlenıir. 

MADDE 12. — Tasarımın ori!İlkıiın<ci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

IMAPDE 13. — Tasarımın onücüncü 
Komisyonumuzca aymenı kabul edimiştlir, 

maddesi 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
M. Turgut F. İlkel 

Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. ,Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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