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1. — Cezaların İnfazından Sonraki Korun
maya Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/486) (S. Sayısı : 227) 3:17-

2. — Halil (Fevzi)' Uyguntürk Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/11) (S. Sayısı : 254) 17:18 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kan-
tarcıoğlu ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Madde
si ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra 
Eklenrnesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi, Hakkındaki Kanun Tek-

K İ L E R 

Sayfa 
lifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma önergesi. (2/36) (S. Sa
yısı : 228) 18:30 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kan-
tarcıoğlu ve 34 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 2595 sayılı Kanu
nun 1 inci Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü 
Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi, 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 
ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) 30 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kan-
tarcıoğlu ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 2595 sayılı Kanunla 
Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) 30; 31 

6. — 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik Okulları Mü-
tedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
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Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/428) (S. Sayısı : 
231) -

7. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin 
Ersin'in 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi 

Sayfa 

31:34 

Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (2/50) (S. Sayısı : 232) 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Fikri Dev
rimsel ve 15 arkadaşının, Cezaların İnfazı 
Hakkında 13.7.1965 Gün ve 647 sayılı Ka
nuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/51) 
(S. Sayısı : 233) 

Sayfa 

34:38 

38:43 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Mustafa Alpdündar, Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığının bazı işyerlerinde kanunsuz toplu iş
çi çıkarmaları yaptığı ihbarları konusunda gündem 
dışı bir. konuşma yaptı. 

2. — Türk mamulleri sergisi ve bir Türk Müte
ahhitlik firması tarafından inşa edilen elektrik trans
misyon şebekesinin açılış merasimlerine katılmak 
üzere 13-17 Aralık 1982 tarihleri arasında Birleşik 
Arap Emirliklerine gidecek olan Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ali Bozer'e, Ticaret Bakanı Kemal Can-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

3. — Hastalığı nedeniyle; Kâzım Öztürk'ün 12 Ka
sım 1982 tarihinden itibaren 22 gün, Yavuz Altop'un 
7 Kasım 1982 tarihinden itibaren 14 gün müddetle 
izinli sayılmalarına dair Başkanlık tezkereleri kabul 
edildi. 

4. — Abbas Gökçe ve arkadaşlarının, 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasını 
Öngören Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı madde
sine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınma
sına dair önergesi kabul edildi. 

Kâzım Öztürk ve arkadaşlarının, Türk Hukuk 
Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
nin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre doğrudan Ge
nel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi redde
dildi. 

5. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 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 İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile; 

Muzaffer Öner Hakkındaki Ölüm Cezasının ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının maddele
ri ve tümü kabul edildi. 

6. — Cezaların infazından Sonraki Korunmaya ait 
Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı, maddeleri üzerinde görüşüldü. 

16 Aralık 1982 Perşembe günü saat 14.00'de top
lanmak üzere Birleşime saat 18.53'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 31.12.1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/576) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.12.1982) (Bütçe - Plan (Esas) ve Malî İşler komis
yonlarına : 15.12.1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, AU Nejat KALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(11486) (S. Sayısı: 227) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, dünkü birleşimde Ce
zaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun 
Tasarısı üzerinde 8 inci maddeye kadar görüşmeler 
tamamlanmış bulunmakta idi. Bugün bu kanun ta
sarısının 8 inci maddesinden itibaren görüşmelere 
devam ediyoruz. Sayın Hükümet Temsilcisi ve Sa
yın Komisyon yerlerindeler. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 

Gelir Kaynakları : 
MADDE 8. — Koruma kurullarının gelir kay

nakları şunlardır : 
a) Her yıl Adalet Bakanlığı bütçesinde «Koru

ma kurullarına yardım» adı ile açılacak harcama 
kalemine 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 
hesabına kaydolunur. Tahsilini izleyen ayın 15 inci 
gününe kadar toplanan paraların yüzde beşi Ziraat 
Bankasında açılan cari hesaba yatırılır. Bu şekilde 

(1) 227 S. Sayılı Basmayazı 15.12.1982 tarihli 
30 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

yatırılan paralar her malî yılın sonunda Ziraat Ban
kası Genel 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 Kurullarına Yar
dım» adıyla açılacak harcama kalemine eklenir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir açıkla
ma yapacak mısınız efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, biz bu madde ile 
alakalı olarak şu iki hususun değiştirilmesini uygun 
görüyoruz : 

Birincisi, maddenin (a) fıkrasından «... açılacak 
harcama kalemine...» ibaresinin çıkarılmasını ve «Her 
yıl Adalet Bakanlığı Bütçesinde «Koruma Kurulla
rına Yardım» adı ile konulacak ödenek» tarzında 
vuzuh vermek istiyoruz. 

Bir de, maddenin sondan üçüncü kelimesi olan 
«... kalemine...» kelimesini «... bölümüne...» kelime
siyle değiştirmek istiyoruz. Bütçe tekniği bakımından 
bu daha uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, Komis
yonun bu teklifine katılıyor musunuz efendim? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
Komisyonun bir değişiklik teklifi var; ayrıca öner
geler bulunmaktadır, okutuyorum efendim. 

— 3 — 



Danışma Meclisi B : 31 16 . 12 . 1982 O : 1 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Cezaların İnfazından Sonra- I 

ki Korunmaya Ait Yasa Tasarısının 8 inci madde- I 
sine (c) bendinden sonra aşağıdaki bentlerin eklen- I 
meşini arz ederim. I 

Kamer GENÇ 
d) Kesilen trafik cezalarına ayrıca bu fon için I 

eklenecek yüzde on ilaveleri, I 
e) Millî Piyango ve Spor - Toto hâsılatının yüz- I 

de onu. 
Sayın Başkanlığa I 

Görüşülmekte olan Cezaların İnfazından Sonra- I 
ki Korunmaya Ait Kanun Tasarısının 8 inci madde 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneririm. I 

Saygılarımla. 
Toplanan paraların % 5'i tahsilini izleyen ayın I 

15 inci gününe kadar Ziraat Bankasında açılan cari 
hesaba yatırılır. I 

Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesinin I 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Tülay ÖNEY Cahit TUTUM 
Koruma Meclisi faaliyetlerinin gerektirdiği mas- I 

raflar : 
Madde 8. — Koruma Meclislerinin gerektirdiği 

masraflar her yıl Adalet Bakanlığı Bütçesinde Koru
ma Meclislerine yardım adıyla açılacak harcama ka
lemine konulacak ödenekle karşılanır. I 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergeniz üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız efendim? I 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, önergem çok 
açıktır. Bu Kanun çok önemli bir sosyal amaca ce
vap vermektedir. Bu sosyal amacı sağlayabilmesi 
için yeteri kadar gelir düzeyine ulaştırılması gere- I 
ken bir Kanundur. Gelir düzeyi de Millî Piyango- I 
dan, trafik cezalarından ve Spor - Toto'dan da böy
le bir aktarma yapılırsa daha iyi işleyecek bir duru
ma geleceği inancındayım. Takdir Yüce Kurulun. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Erginay aleyhinde, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Spor - Toto' 

nun % 10 hâsılatı zaten Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna verilmektedir. Bu normaldir, çün
kü gençliğin spor hareketleriyle yakın ilişkisi vardır. 
Ben burada Spor - Toto ve Millî Piyango ile bu ku
rumların bir ilgisini göremedim. I 

Kaldı ki, Spor - TotoMan elde edilecek hâsılat 
zaten Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Hazine
ye gider, Hazine kanalıyla da pekâlâ buraya intikal 
ettirilebilir. Bu itibarla, Spor - Toto'dan bir indirim 
bekası bakımından da zararlıdır, bendeniz aleyhin-
deyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesine ka

tılıyor musunuz efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan, biz tahsisatın te
min edildiği kanaatindeyiz, Sayın Erginay'ın bahset
tikleri gibi Millî Piyango veya Spor - Toto'nun tah
sis gayeleri, yerleri vardır, ahengi bozmak istemiyo
ruz, bu itibarla Sayın Genc'in önergesine katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Genc'in önergesine Komisyon ve Hükümet 

katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Sayın Genc'in 
önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Kırcalı, önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, maddeyi sadece toparlamak istedim, yanlış an
lama geliyordu, burada : «Tahsilini izleyen ayın 
15 inci gününe kadar toplanan paraların...» Sanki o 
güne kadar toplanan paraların anlamı çıkıyor. Hal
buki, toplanan paraların % 5'inin ertesi ayın 15'ine 
kadar yatırılması maksuttur. Eğer gaye oysa benim 
önergem maksadı daha iyi ifade ediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, Sayın Kırcalı'nın önergesine 

katılıyor musunuz efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Efendim, gaye zaten budur, mad
denin istihdaf ettiği gaye budur, o bakımdan katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Saym üyeler; 
Sayın Kırcalı'nın önergesine Komisyon ve Hü

kümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Sayın Kır
calı'nın önergesinin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim, 

Sayın Tutum önergeniz hakkında bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Son zamanlarda tartışmakta olduğumuz birçok 
kanun tasarı ve tekliflerinde Bütçe - Plan Komisyo
nunu doğrudan doğruya ilgilendiren konular olma
sına karşın, Bütçe - Plan Komisyonunun fikrinin 
sorulmadığını üzülerek müşahede etmiş bulunuyo
rum. Onlardan bir tanesi de şimdi tartışmakta oldu
ğumuz Hükümet Tasarısıdır. 

Tasarı bir fon ihdas etmektedir, tamamen malî, 
akçalı yönleri ilgilendiren böyle bir tasarının Büt
çe - Plan Komisyonunda tartışılması, en azından 
görüşünün alınması uygun olurdu diye düşünüyo
rum. Ben bu vesileyle gerek Bütçe • Plan Komis
yonunda bu konularda yapılan tartışmaların ışığı 
altında, gerekse bütçenin geneli üzerinde eleştiri ni
teliğinde konuşmamı hazırlarken ısrarla üzerinde 
durduğum fon uygulamasının bir eleştirisini daha hu
zurunuza getirmek istiyorum : 

Aslında neden fon ihdas ediliyor? Bunun nede
nini açıklayabilmek için fon kavramının ne olduğu
nu belki ortaya koymakta yarar var. Maliyecileri
mize göre fon, belirli bir amacın gerçekleştirilmesi 
için ayrılmış ve gerektiğinde kullanılmak üzere bir 
hesapta hazır tutulan bir para demektir. Hemen be
lirteyim ki, Türkiye'deki fon uygulaması kamu har
camalarının bütçe kuralları dışında yapılmasını amaç
layan uygulama niteliğindedir. 

Yine hemen belirteyim ki, Türkiye'de fonlar bir
birleriyle hemen hemen hiçbir ilişkisi olmayan iki 
ayrı türde gelişmiştir. Biri, hepimizin dikkatini çe
ken her yıl bütçelerde gerektiğinde artırılabilen ve 
çeşitli programlara ve projelere dağıtılabilen fonlar 
ki, bunların en önemlileri hatırlarsanız personel gi
derlerini karşılamak üzere oluşturulan yedek akçeler 
ve yatırımları hızlandırma fonu gibi fonlar buna 
örnektir. 

Buna karşılık öteki fonlar büyük ölçüde kredi ni
teliğinde ve çoğu zaman da geriye dönüşlü olan fon

lardır. Şimdi özetlersem; fonun, Türkiye'deki gerçek
lere bakarak iki durumda ortaya çıktığını görüyo
ruz. Biri olağanüstü bazı kamu hizmetlerinin gerek
lerini yerine getirmek maksadıyla oluşturulan fon
lar. Bu fonların ihdas nedeni, daha çok bütçe har
cama kurallarının klasik, engelleyici ağırlığından 
kurtulmak, hızlı karar verme ve uygulamanın gere
ğini yerine getirmek amacıyla ihdas edilmişlerdir. 
Örneğin, afetler fonu gibi. 

Diğeri ise, bütçenin yıllık olma ilkesinin koyduğu 
sınırın aşılması zorunluluğundan doğmuştur. Özel
likle faaliyetleri bir yıldan daha fazla süreyi etkile
yecek nitelikte olan kamu hizmetleri için bazen fon
lar ihdas edilir. Demek ki, önceden tahmin edileme
yecek faaliyetler için fon ihdas edilirken, bir de faali
yet konularının birden fazla bütçe dönemini kapsa
ması halinde fon ihdas edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir an için şu fonların bir genel listesini vermeye 

kalksam belki 10 dakika burada listede isim saymak 
zorunda kalırım. Sadece abartmamış olmak için sa
tırbaşlarıyla önemli gördüğüm bir - iki fona, birkaç 
fona değineyim : Ziraî kredi fonu, turizm endüstri
sini teşvik kredileri fonu, afetler fonu, bankalar 
fonu, turizm fonu, sigorta fonu, fiyat istikrar fo
nu, ihracatı geliştirme fonu, müşterek trafik fo
nu, gecekondu fonu, istikrar fonu, gemi inşa kre
di fonu, özel sektöre maden kredisi fonu, küçük 
sanayii geliştirme fonu, sınaî eğitim merkezi fo
nu, organize sanayi bölgeleri küçük sanat siteleri 
fonu, sanayi kredisi fonu ve daha birçokları. 

Değerli arkadaşlar; 
Maliyecilerimiz bu fon uygulaması ve dönçr ser

maye uygulamalarının klasik bütçe sistemini altüst 
ettiğini ve özellikle normal olarak bütçe dengesini 
temelinden bozduğunu belirtmekte ve harcamalarda 
Muhasebei Umumiye Kanunu düzenini altüst etti
ğini ve uygulanmasını imkânsız hale getirdiğini ve 
giderlerin harcandığı yerler hakkında kesin bilgi al
ma olanaklarını ortadan kaldırdığını ileri sürerek 
bu fonlara karşı çıkmaktadırlar. 

Bu genel açıklamadan sonra konumuza gelelim. 
Nedir amaç?.. Belli. Şimdi bu amacı gerçekleştirmek 
için bir fon tesisine neye gerek duyulmaktadır?.. Bu 
amacın yerine getirilmesi, bütçeye konacak, benim 
önergemde ileri sürdüğüm gibi, Adalet Bakanlığı Büt
çesine konacak tahsisatla, ödenekle bunları karşıla
mak mümkün. Eğer kredi üzerinde duruluyorsa, kre
di zaten 11 inci maddede, Türkiye Halk Bankası ta-
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rafından bu kredinin işletileceğini, kredi verilmesinin 
şekli, esas ve şartlarının Adalet ve Ticaret Bakan
lıklarınca müştereken düzenlenecek bir yönetmelikte 
düzenleneceği zaten belirtilmiş. E., bunun dışında 
beklenmeyen ne gibi bir masraf düşünülüyor veya 
faaliyetleri birden çok bütçe dilimlerini kapsayacak 
ne gibi bir faaliyet türü düşünülüyor ki, fon ihdas 
ediliyor?.. 

Değerli arkadaşlar; 
Özellikle bütçe konusunda derlenip toparlanma 

yılına girdiğimiz bugünlerde bütçe vahdetini altüst 
etmek ve mevcut kamburlara bir kambur daha ilave 
etmek şeklindeki girişimlerden kaçınmamız gerekti
ğini düşünüyorum. Bu nedenle 8 inci maddenin, fonun 
oluşturulmasına kaynak teşkil edecek olan gelirlerin 
sayıldığı fıkralardan sadece birini bırakarak «Her yıl 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde koruma meclislerine 
yardım adıyla açılacak harcama kalemine konulacak 
ödenekle bu masraflar karşılanır» demek suretiyle 
denetimi kolay, Sayıştay denetimine tabi ve bütçe 
kuralları içerisinde sanıyorum ki, maksadı karşılaya
cak olan bir düzenleme olacaktır. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, Sayın Tutum'un önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Katılamıyoruz efendim. Çünkü 
uzun boylu bu müzakere edilmiştir. Mahkûmun, o 
anda tahliyesini müteakip herhangi bir ihtiyacının 
karşılanması veya gideceği yere gönderilmesi veya 
müstacelen kendisine o an için yatacak yer temini 
vesaire muhtelif ihtiyaçlar vardır. Bu sebeplerle fo
nun tahsisi uygun görülmüştür. Bu bakımdan katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, katılıyor musunuz 

efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SE-

BAHATTİN OKUTAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Sayın Tutum* 
un önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Önergeyi Komisyona gönderiyorum ve gelecek 
yeni metne kadar 9 uncu maddenin görüşmelerine 
başlıyoruz. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum. 
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 kurullarına dağıtılır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, bir arzım var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, 8 inci maddede ya

pılan değişiklik Komisyon tarafından dikkate alındı
ğı takdirde 9 uncu maddenin, şu anda Başkanlığa 
sunmak durumunda olduğum önergeyle yeniden ya
pılması gerekir. Onun için müsaadenizle önergeyi 
takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeye geçelim ve 9 un
cu maddenin sonucunu bekleyelim mi diyorsunuz?.. 

TÜLAY ÖNEY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Öney, o zaman müsaade eder

seniz bu önergeyi ve 9 uncu maddeyi görüşmeyelim, 
8 inci maddenin geliş biçimine göre, 9 uncu madde 
madem yeniden bir düzenlemeye tabi tutulabilecek
tir, onun üzerine 10 uncu madde üzerinde görüşme
lere başlayalım, ondan sonra 8 inci maddeden sonra 
9 uncu maddeyi birlikte mütalaa edelim efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Nasıl takdir ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu nedenle 10 uncu maddeyi okutuyorum efen

dim. 
Evrak ve Malların Niteliği ve Korunması : 
MADDE 10. — Koruma kurullarının 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. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste-
yan sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir açık
lama yapacak mısınız efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU L Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SE-
BAHATTİN OKUTAN — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın 10 uncu maddenin kanun tasa

rısı içinden çıkartılmasına ilişkin bir önergesi var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının «Evrak ve malların 

niteliği ve korunması» başlıklı 10 uncu maddesinin 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Sayın Yarkm, bir açıklama yapa
cak mısınız?.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Müsaade ederseniz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
10 uncu maddede Koruma Meclisinin evrak, def

ter ve belgelerinin resmî evrak sayıldığı, para ve pa
ra hükmündeki mallarının devlet malı olduğu ve bu 
mallara karşı suç işleyenler gibi, ceza göreceği yer 
almıştır. 

Evvela Koruma Meclisinin niteliği nedir, bunu 
ortaya iyice koymamız lazım. Koruma Meclisi, doğ
rudan doğruya Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve 
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün gözetim ve de
netimi altında bir resmî kuruluştur. Dolayısıyla bu 
noktadan hareketle hemen sözlerimin başında ifade 
edeyim; bu hüküm tamamen bir haşivdir. Herhangi 
bir bakanlığa bağlı herhangi bir diğer kuruluştan 
Koruma Meclisinin hiçbir farkı yoktur. Bir Adalet 
Bakanlığının malları için nasıl «Devlet malı sayılır» 
şeklindeki bir hükme ne kadar gerek yoksa, aynı şe
kildedir durum. Denilebilir ki, buna bağlı bir fon 
kurulmuştur. Kaldı ki, 8 inci maddeyle ilgili deği
şiklik yapıldığı takdirde fonla ilgili maddenin tama
men kalkması gerekir; ama her ihtimale karşı arz 
ediyorum. Denilebilir ki, buna bağlı bir fon vardır, 
bir bütçe hesabı vardır, bunun için 10 uncu maddeye 
gerek vardır para ve malları, defter ve evrakı Devlet 
malı sayılır diye. Fon olan benzerî birçok resmî ku
ruluşları örnek alarak gösterebiliriz; bunların hiçbi
risinde o idarenin mallarının Devlet malı olduğuna 
dair ayrı bir hükme gerek yoktur; çünkü zaten öy
ledir. 

Bir örnek vereceğliınt: 195!8 yıllında yürürlüğe gi
ren 7126 sayılı Sivtiıl Müdafaa Kanununa göre, İç
işleri Bakanlığına 'bağlı Sivil Savunma İdaresi Baş

kanlığı kuruknuişitur. Aynı Kanunun 36 ncı maddesi
nle göre de sihil savunma hirnıetlerinin tedvir ve 
idaresi, eğitim, tesis vesaire ibüıtüın masrafları için, 
geMerii Yasada gösterilmiş bulunan blir Siiviil Mü
dafaa Fonu kurulmuştur. Bu idaremin 1958 yılımdan 
ıbani ©dindiği sayısız maları, buna ve tesisleri, araç 
ve gereçleri, para ve para hükmündeki evrak ve def
terleri vardır. Anciak, 7124 sayılı Yasada, Sivil Sa
vunma İdaresi 'Başkanlığınım para ve ımalarımıın 
devlet malî sayıldığı, bu imalara karşı suç lişleyen-
leriin devlet maları ^aleyhine suç işleyenler gibi cem 
göreceğine dair ittir hüküm yoktur, ©öyle bir hük-
rnıün konmasına gerek yoktur. Çünkü, haşiv olurdu 
da o nedenle yoıkltur. 

Esasen yasalarımızda herıhaınlgi ıhir teşekkülün para 
ve mMlarınım devlet mallı sayiknasına dair özel bir 
hüküm, ancak resmî kuruluş olmakla beraber, özel 
hukuk rejimime ide tabi veya kıstmen resmî kuruluş ni
teliğime sahip; ama hizmeti bir yönüyle kamu hiz
metli de sayılaMerj! veya 'devlet hükmî şahsiyeti dı
şımda tüzeleişjliği 'Oİİam kuruluşlar içim yer almıştır. 
Örmıek olarak 440 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Haikkındaki Kanunum 28 inci maddesini gösterebi
liriz. Orada açıkça Kamu İktisadî Teşebbüslerimüm 
malarının devlet malı sayıldığı ve bu malana karşı 
suç işleyenler için devlet malıma karşı suç işleyen
ler hakkımdaki cezalarım uygulanacağı yer almşıtır 
gerek olduğu için... 

Görülüyor ki, Adalet Bakanlığıma bağlı Koruma 
Meclisi içim evrak ve mallarım (Ki, arz ettiğim gibi, 
bu kuruluşum herhangi bir bakanlığa bağlı diğer ku
ruluşlardan hiçbir şekilde farkı yoktur) niteliğine ve 
korunmasına ilişkin özel ittir hükme de dolayısıyla iih-
itiyaç bulunmamaktadır. Yani, esasen devlet malıdır 
ve ıbu mallar laleyhime işlenen suçlar hakkında da 
hiçbir ayrı hükme gerek olmadan Türk Ceza Kanu
nundaki bu suçlar içini öngörülen hükümler uygula
nır. Bu nedenle de Tasarı metnimden bu maddenin çı-
karıiımasıma zaruret vardır^ 

ıHdpinlizi saygıyla selamlarımı. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankın. 
Sayın Komisyon; Sayın Yarkım'ıin önergesine ıka« 

itiliyor muşumuz efeınıdlim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOGLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu kuruluş, resmî bir kuruluştur, Bakanlığa (bağ

lıdır, Devletten yardım alıyor ve bu kuruluşun ge
rek evrakı, gerek muamelatıyla alakalı kanunsuz dav
ranışlarım devlet anallarıma karşı, Devlete karşı işlen
miş fiiller olarak kabul edilmesi zaten gerekir de, biz 
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vuzuh vermiş dmak bakımımdan maddeyi koyduk; 
yarni ileride tatbikatta herhangi 'bir (tereddüde' düşül
mesin diye koyduk. 

(Kaldı ki, ıburada bağışlar da vardır. Yani, husu
sî mahiyette olmadığını belirtmek ve 'buma resmiyet 
izafe etmiş olimak için (Vasiyetler var, bağışlar var) 
maddeyi getirdik, iki o madde yenli bir madde olma
yıp, sarahat getirir. 

Bu itibarla biz Sayın Yıartkın'ın ömergesline katıla
mıyoruz. Maddemin kalmasında tamamen fayda var
dır; ıfalkıat hiçbir zarar yoktur ve haşiv mahiyetimde 
de fcabuü edilmemek icap eder, 

Arz ederim: 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi efendini. 
Sayın Hülküımet Temsilcisi; önergeye katılıyor 

musunuz? 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTÎN OKUTAN — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın öner

gesine Komisyon ve Hükümet katışmadıklarını be
yan etmişlerdir. önergenin dikkate alınıp, alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate ataması kıaibul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; aynı maddeyle ilgili Sayın Yar
kın'ın Ibliır yeni önergesi var, 'okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 10 uncu maddecimin 

aşağıdaki şökilde düzenlenmesini saygılarımızla arz 
ve ıteklif edeniz. 
Şerafettim YARKIN Bahtiyar UZUNOĞLU 

«(Evrak ve Mallarım Niteliği ve Korunması : 
Madde 10. — Koruma kurullarının defterleri ve 

belgeleri üe para ve malları ve para hükmündeki 
evrakı devlet malı sayılır. Bunlar üzerinde suç işleyen
ler hakkında devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit 
suçlar için öngörülen cezalar uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayım Yarkın; bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Maddenin tamamen haşiv niteliğinde olduğunu 

arz ettiğim önerge ne yazık kabul edilmedi, tabiî bü
tün oylara saygımız var. Önergemin kabul edilmeye
ceğini de düşünerek her ihtimale karşı bir önerge da
ha vermiştim. Bu önergem maddenin tamamen dü
zenlenmesiyle ilgili. 

Önergemde evvela maddede yer alan ilk cümleyi 
çıkarıyorum; yani, «...evrak, defter ve belgeleri res
mî evraktan sayıldığı gibi...» cümlesiini çıkarıyorum. 
Adalet Bakanlığına bağlı ve tamamen Cumhuriyet 
Savcısının Başkanlığında devlet dairelerinin temsil
cilerinden oluşan bir kuruluşun evrak ve defterleri
nin resmî evrak sayıldığını Yasada ifade etmeye as
la gerek yoktur. 

Ayrıca burada, «Para ve malları, evrak ve senet
leri devlet malı sayılır. Bu malları çalanlar, ihtilas 
edenler, zimmetine geçirenler ve her ne surette olur
sa olsun kötüye kullananlar hakkında devlet malla
rına karşı işlenen suçlara ait ceza hükümleri uygu
lanır.» deniyor. Yani suçlar sayılmış; «Bu malları 
çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler ve her 
ne surette olursa olsun kötüye kullananlar» şeklinde 
bir sayıma gidilmiş. Böyle bir tadata da gerek yok
tur. Çok hükümler vardır ve bunlar içim kullanılan 
genel ifade şudur : «Bu mallara karşı suç işleyenler 
hakkında devlet mallarına karşı suç işleyenler hak 
kındaki Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.» 
Hüküm budur; yani böyle bir hüküm ilk defa düzen
lenmiyor, birçok yasalarımızda vardır ve bu hüküm
lerin hiçbirisinde tadat edilmeye gidilmemiştir. 

Kaldı ki, bu tadatta, «Her ne surette olursa olsun 
kötüye kullananlar» şeklindeki genel deyim de, bu 
mallara karşı işlenecek her türlü suçu da kapsama
yabilir. Bu itibarla tadatın da sakıncası vardır. 

Yine örnek bir maddeyi aynen okuyacağım; 440 
sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkındaki Kanu
nun 28 inci maddesi aynen şöyle : 

«Teşekküllerin ve müesseselerin malları ve her 
çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar devlet malı 
aleyhine işlenmiş suçlar sayılır ve bunlar için Türk 
Ceza Kanununun bu fiillere mürettep cezaları uygu
lanır.» 

Hüküm bu. önergemdeki hükmü aynen buna gö
re düzenledim. Herhangi bir şey değiştirmesi başka; 
fakat hükmün böyle tadat edilerek gösterilmesi baş
ka şeydir. Tadat etmeye lüzum yoktur. Ayrıca ek
sikliği de vardır ve ilk defa da düzenlenmiyor. Bu 
hükmü şimdiye kadar yasalarımızda olduğu gibi, 
tedvin etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon; Sayım Yarkın'ın bu önergesine 

katılıyor musunuz efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan; müsaade ederse
niz kısa bir açıklamayla arz edeyim. 
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Sayın Yarkın bidayette bu madde için, «Haşiv
dir, hiç lüzum yoktur, çıkarılması lazımdır.» dedi. 
Biz de muhalefet ettik ve esbabı mucibemizi de arz 
ettik. 

Ondan sonra ihtimal ki kanaatini değiştirdi veya 
bizim görüşümüzü makul buldu; bu defa maddenin 
tanzim tarzını değiştirmek istedi. Eğer bu teklifini 
daha evvel getirmiş olsaydı, biz o zaman da uygun 
bulduğumuzu söylerdik. 

O itibarla şimdiki teklifine katılmak mümkündür. 
Böyle olmakla beraber, fazla bir fark da yoktur; ya
ni behemahal katılmamızı gerektiren bir hal de yok
tur. Biz takdiri Yüksek Heyete bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi; öner
geye katılıyor musunuz? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTÎN OKUTAN — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın öner
gesini Komisyon ve Hükümet Temsilcisi takdire bı
rakmaktadırlar efendim. Önergenin dikkate alınıp, 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 
Önergeyi Komisyona veriyorum. 

Sayın Komisyon; daha evvelki 8 inci madde üze
rinde bir düzenleme geldi mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Efendim, kısa bir mehil istirham 
edeceğiz. Oturup onu düşünüp, hazırlamak istiyo
ruz müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Kredi Verilmesi : 
MADDE 11. — Meslek ve sanat sahipleri ile ken

di adına iş yapmak isteyen eski hükümlülere Türki
ye Halk Bankası tarafından kerdi verilir. 

Kredi verilmesinin şekil, esas ve şartları Adalet 
ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak 
bir yönetmelikte düzenlenir. 

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

KAMER GENÇ — Ben bir soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim, sırf tutanaklara 

geçmesi yönünden soruyorum. Bu şekilde verilen kre
dilerin faiz nispetleri öteki faizlere nazaran düşük ola
cak mıdır?.. Gerçi Kanun «Yönetmelikle tespit edi
lir» diyor ama yönetmelikle hesaplanırken bunlar , 
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için özel bir faiz nispeti getirebilecek midir yahut 
da özel bir vade öngörülecek midir veyahut ödeme
sine diğer kredilere nazaran daha farklı bir sistem 
esası kabul edilecek midir?.. 

Onu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Efendim, bu konuda yönetmelik 
çıkarılacaktır. Biz metinde özel hüküm getirmeyi sa
kıncalı gördük ve getirmedik. 

. BAŞKAN — Getirmediniz. Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Öney'in bir önergesi var, okutuyorum efen

dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 11 inci maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Tülay ÖNEY 

BAŞKAN — Sayın Öney, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

Buyurun Sayın Öney. 
. TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tasarının 11 inci maddesi hükümlülükten sonra 
ilgili kişilere, meslek ve sanat sahipleri iseler yahut 
da kendi adlarına iş yapmak istiyorlarsa Halk Banka
sı tarafından kredi verilmesini öngörüyor ve bu kre
dinin şartlarının da Ticaret Bakanlığı ile Adalet Ba
kanlığı arasında müştereken düzenlenecek bir yönet
melikle yapılacağını derpiş ediyor. 

Şimdi, ben yanılmıyorsam, bildiğim kadarıyla 
Türkiye Halk Bankası zaten meslek ve sanat sahip
lerine kredi vermek için kurulmuş bir bankadır ve 
bu konuda çalışıp kendi işini kuracak olan kişileri 
finansman açısından desteklemek için kurulmuş bir 
bankadır ve bu işlemleri yürütmektedir. Şimdi, eğer 
Türkiye Halk Bankasının Kanununda veya tüzükle
rinde «Vaktiyle hüküm giymiş olan kişiler bu hüküm
lülükleri bittikten sonra yeniden mesleğe atılacakla
rında Halk Bankası kredilerinden yararlanamazlar» 
biçiminde bir ifade varsa, o zaman bu kişileri des
teklemeyi amaçlayan bu Yasa böyle bir madde geti
rerek Halk Bankası kredilerinden yararlanmalarını 
öngörüyor olabilir; fakat kesinlikle ben Halk Ban
kası Kanununda böyle bir hüküm olmadığına emi
nim. 

Böyle olunca, bu hükme gerçekten hiçbir gerek 
yoktur, üstelik birtakım kargaşalara yol açabilecek 
bir hükümdür. Ne demektir Adalet Bakanlığı ile Ti-
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caret Bakanlığı arasında hazırlanacak bir yönetme
likle kredinin şartlarının tespiti?.. 

Türkiye'de bugün kredilerin kimlere, ne koşullar
la, hangi süreler için, hangi faiz hadleriyle verileceği 
bir Devlet politikasıdır. Çeşitli gruplar için Devletin 
politikasında bu konuda belli sapmalar veya özel 
hükümler getirilebilir .Eğer hükümlüleri özel olarak 
desteklemek amaç ediniliyorsa, o zaman bu madde
nin «Hükümlülükleri bitmiş ve hayata atılmak üze
re olan kişilere Halk Bankasınca açılacak kredilerde 
(Mesela) öncelik tanınır» diye bir hüküm getirecek-
sek buna hiçbir diyeceğim yok, tamamen katılırım; 
ama bunu demek imkânımız yoksa Halk Bankasının 
kredi politikası veya Devletin kredi ve faiz politika
ları açısından, o zaman şu anda Tasarıda yer aldığı 
şekliyle bir hükmün de girmesinin hiçbir anlamı yok
tur. Çünkü zaten Halk Bankasının şartları içinde kre
diler verilecektir, belli oranlarda, imkânlarda ve Dev
letin faiz ve kredi politikaları çerçevesi içinde. O hal
de, bu konuda bir istisna zaten söz konusu değildir. 
İstisna getirmek istiyorsak o zaman söyleyelim ve de 
buna imkânımız varsa. «Öncelik verilir» diyeceksek 
diyelim; çünkü şartlan itibariyle zaten fazla bir is
tisna yapılamayacağı kanısındayım; olamaz da. Ge
nel faiz ve kredi politikasının dışına çıkan bir istis
na olamaz kanısındayım. 

Onun için bu Önergeyi vermiş bulunuyorum. Yü
ce Kurulun takdirine arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, Sayın Öney'in önergesi üzerin

de bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

BAŞKAN — Sayım üyeler; 31 inci ıBideşimitn 
İkindi Oturumumu açıyoruımı. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devamı ediyoruz 
efendim1. 

Sayın Komıisyoınuın, 8 ve 9 uncu ımadde dle ilgili 
yemi madde düzenlemeleri gelmiştin 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RA'TOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Öney'in önergesinin bazı kısımları doğru
dur ve onu kabul ediyoruz. Ancak bazı noktalarda 
da yanılmaktadır. Şöyleki : 

Halk Bankası krediyi verirken bugün pek tabii
dir ki, karşılık arar, bir müstenidatını arar. Biz bu
rada mahkûmlara bu kredinin verilmesinde işte bu 
karşılık aranmasını kaldırmış oluyoruz. Tıpkı hü
kümlülerin işe alınması söz konusu olduğu halde 
pekçok müessese onları işe almıyor, almamaktadır. 
Halbuki biz bu Kanunla onu da temin etmiş oluyo
ruz. İşte kredi de aynen bu şekilde bir temindir, bir 
müeyyide ile temin edilmiş olmaktadır. 

Bu itibarla Sayın Öney'in önergesine katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Komisyon ve Hükümet Sayın Öney'in önergesine 

katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Daha sonraki maddeler yürürlük ve yürütmeyle 

ilgilidir. Bu nedenle Komisyonun kendilerine veri
len önergeleri incelemesi bakımından Birleşime 20 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Sati : 14.55 

8 liincli maddeyü olkultuyorum efendim: 
«Gelir Kaynalkılfao : 
MADDE 8. — Koruma kurullarının gelir kay

nakları şunlardır : 
a) Her yıl Adalet Bakanlığı Bütçesine «Koru

ma torullaırına yardım» adıyla konulacak ödenek, 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,15 

BAŞKAN : BaşJattıvekii Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan RAYIK, Al Nejat ALPAT 
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b) Her yıl, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesi uyarınca tahsi olunan paraların 
yüzde beşi 

c) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan ba
ğışlar, 

d) Diğer gelinler, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 uncu mad

desine göre teıhısi'l edilen paralar maliyece emanet 
hesabına kaydolunur. Tahsili izleyen ayın 15 inci 
gününe Ikadar toplanan paraların yüzde beşli Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasıinda açılan cani hesaba 
yaltıırılıır. 

Bu şekilde yatırılanı paralar her ımialî yılın sonun
da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Mer
kezine gönderilerek, Adalet Bakanlığı adına açılan 
cari hesaba Ikaydediilir. 

Bu hesapta 'kayıtlı paralar Maliye Bakanlığına 
devredilerek gdir bütçesine lirait yazılır ve Adalet Ba
lkanlığı bütçesiinde «Koruma Kurularına Yardımı» 
adı ile açılacak bölülme eMenlir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
içtüzüğümüzün 78 inci maddesine göre Komis

yondan gelen metni oylarınıza sunuyorum efendim. 
'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

CAHİT TUTUM — Sayın Balkan, neyin dikka-
:te alındığını aniayamıadıik efendim. 

iBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oylama 
başlamıştır^ 

8 inci miadde kabul edömisjtk efendim: 
9 uncu maddey*! okutuyorumi: 
«Tesıis Edilecek Fon : 
MADDE 9; — 8 inci maddede gösterilen kay

naklardan elde edilen' gelirler Adalet 'Bakanlığınca bir 
fonda toplanır. Fonda toplanan gelirler Bakanlık ta
rafından çalışıma ve ihtiyaç dereceleri dikkate alına
rak koruıma kurullarına dağıtılır.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyö?.., 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, usulle ilgili 
efendim,! 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın 'Başkan; şimdi komfis-

yon ıhâıkimiyeti dediğimiz ve nasıl tezahür ettiğini 
(biraz evvel gördüğümüz bir olay vesilesiyle usul 
noktasından bir fikrimi belirtmek (istiyorum. 

78 indi maddeye göre Komisyonun önergesi kuş
kusuz tartışmasız olarak oya konur; ama Sayın Ko
misyon bu önergesi ile daha evvel dikkate alınıp ka
bul edilen önergemin hangisi yönünü kabul, hangi 
yönünü reddettiğini bir açıiklasaydı. 
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Bu nedenle, 9 uncu maddede lütfen aynı şeyi 
yapsınlar. 8 inci maddede bir hata olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, müsaade ederseniz, 
aslında 78 inci maddenin uygulamasında bir halta 
yoktur. Ancak, dana evvel de İçtüzük değişikliği 
yapılacağı zamanlar bir sıkıntı olduğu bilinmektedir; 
fakat uygulamada Başkanlık Divanı İçtüzüğün bu 
maddesine kesinlikle uymuştur. 

Katılıp katılmama keyfiyetine gelince: Yine yük
sek malumları olduğu üzere Genel Kurulumuzca bi
linmektedir İki, 78 inci maddeye göre gelen metin, 
dikkate lalımmış olan önergeyi isterse hesaba katmak
tadır, istediği takdirde de uymamaktadır ve metin 
bu 'biçimiyle oylanmaktadır. 

©u nedenle, Başkanlıkça da bu İçtüzük hükmü
ne uyulmuştur, 

Arz ederim efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; Genel Kuru
lun iradesi beş dakika evvel ne idi, şliımdi nedir?,.? 

Bunun Genel Kurulun bilgisi tahtında ancak yenine 
getirilmesi mümkündür Sayın IBaşkan. 

İBAŞKAN — Bir açıklama yapmak mümkün de
ğildir Sayın Tutum'. iMÜsaade ederseniz, dikkatle 
okunduğu takdirde, ki, zatıâünliz ide iyi bilmektesiniz, 
İçtüzük değişikliğinde bir çalışmanız var, bilyoram; 
bir açıklama yapılamamaktadır. Sadece gelen metin 
oylanacaktı^ Bu işlem yapılmıştır. 

CAHİT TUTUİM — O zaman Başkanlık Divanı 
bir açıklama yapabilirdi Sayın ©aşkanım; yani zatı-
âlinliz bir 'açıklama yapabilirdiniz. 

HAMZA EROĞLU — Karşılıktı diyaloga mü
saade ediyor musunuz efendim?.,. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu müsaade etmiyarum 
tabiî. Müsaade ederseniz, Başkanlık Divanı yaptığı 
işlem hakkımda bir açıklama yapmıştır. Teşekkür ede
rim efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan 
usul hakkında... 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, 78 
inci madde île ilgili olarak Usul hakkında efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Doğu usul 
hakkında efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; 
bundan evvelki yaptığınız oylamanın bütçe tekniği 
yönünden, bütçe usulü yönünden son derece hatalı 
olduğunun tutanaklara geçmesi bakımından söz al
dım* 

Sayın Başkan, Bütçede bir ademi tahsis müesse
sesi vardır. Siz de eski bir Bütçe Komisyonu üyesi-

11 — 
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siniz, bunu çok iyi bilirsiniz. Hiçbir gelir, hiçbir gi
derin yapılması için ayrı tutulamaz. 

Şimdi, 'Komisyonumuzun getirdiği bu önergede 
bu prensibi yine altüst ettik. Tutanaklara geçmesi 
bakımından arz ettim, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Siz kabul edil
miş bir madde üzerinde söz almış oldunuz ve tabiî 
Sayın Doğu bu bir Hükümet Tasarısıdır aynı zaman
da. Elbette o Tasarının altında Maliye Bakanının da 
imzası bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın usulle mi ilgili söz istemişsiniz efen

dim?..; 
ŞERAFETTİN YARKIN — Evet efendim; 78 

inci madde ile ilgili bir usul açıklaması yapmak is
tiyorum, bundan sonraki uygulamalara ışık tutmak 
maksadıyle^ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Gerçekten yarım saat evvel burada bir önerge 8 

inci madde .dolayısıyla oylandı. Bu önerge, 8 inci 
maddenin (a) bendinin dışındaki bentlerin kaldırıl
ması ile ilgiliydi ve çok büyük bir çoğunlukla öner
ge kabul edilmişti. Komisyon elbetteki önergeye uyup 
uymamakta serbesttir; uymadan getirmiştir ve yine 
Genel Kurulda hemen oylanmıştır. 'Biraz evvel bü
yük bir çoğunlukla kabul edilen önerge istikametin
de düzenlenmeyen madde, yani eski madde olduğu 
gibi kabul edilmiştir. 

Şimdi, buradan hemen Sayın Başkanlık Divanı
nın b'ir hususa ince dikkatlerini çekmek ve bir baş
ka uygulamada getirdikleri teklifi, bu madde dolayı
sıyla, bu konuda da getirmelerini önermek istiyo
rum. Konu şöyle olmuştur; daha evvel 78 inci mad
dede şu hüküm var : 

«Önerge sahipleri, değişiklik gerekçelerini kısaca 
Genel Kurula açıklayabilirler. Bu açıklamadan son
ra önergelerin dikkate alınıp alınmaması işaret oyu
na sunulur.» şeklindeki hükmüne göre, bir arkadaşı
mız önerge verdikten sonra, bu önergenin leh ve 
aleyhinde konuşma yapılamıyor idi. Ancak, bu uygu
lamanın büyük sakıncaları görüldüğü için, sanıyo
rum Başkanlık Divanına Sayın Turhan Güven tara
fından bir bir öneri yapılmış idi. Bu öneri de, önerge 
sahiplerinin önergesini açıklamasından sonra, bu 
önergenin leh ve aleyhinde birer kişiye söz verilme
si şeklinde idi. Başkanlık Divanı bunu uygun gördü, 
Genel Kurula getirdi ve Genel Kurul bu öneriyi ka
bul etti. 

— 12 
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Şimdi, bu önerge nedeniyle tekrar bu konuyu 
açıklayacağım. Hüküm aynen şöyle : «Bu açıklama
dan sonra önergelerin dikkate alınıp alınmaması işa
ret oyuna sunulur.» Demek ki, hiçbir boşluk yok 
burada. Yani, burada önerge açıklanacak ve hemen 
işaret oyuna sunulacak. Halbuki şimdi biz, Genel Ku
rulun oyları ile buraya bir husus getirdik; sadece 
uygulamaya iyi bir ışık tutmak, daha iyi bir uygula
ma içerisinde olmak için. Getirilen öneri yanlış de
ğildir. Bu önergenin açıklanmasından sonra, önerge
nin ıdh ve aleyhinde konuşmak üzere söz verilmiştir. 

Şimdi, aynı şekilde bir uygulamayı bu konuda da 
getirmek istiyoruz. Devam edelim hükmü okumaya : 
«'Madde, dikkate alınan önergelerle birlikte komisyo
na verilir. Komisyon dikkate alınan değişiklik öner
gelerine uymak zorunda değildir. Komisyondan gelen 
m eltin önergelerden önce oylanır.» denmektedir. İş
te, buraya da hemen bir husus getirelim lütfen; yine 
eğer Başkanlık Divanı şöyle bir öneri ile gelirse; 
komisyondan gelen metin okunduktan sonra, bu 
metne uyulup uyulmadığı hususunda, tıpkı Anayasa 
görüşmelerinde olduğu gibi, (gerçi bir değişiklikle onu 
sağladık; ama yine bir temenni ile bu yapılabilir) 
komisyon önergeye uymadan metin hazırlamışsa, sa
dece önerge sahibine bir açıklama imkânı verilir ise, 
her türlü yanlışlığı, her türlü sakıncayı önlemiş olu
ruz. 

Nitekim, bundan evvel de aynı şey oldu; bütçe 
görüşmelerinden evvel verilen bir metin (Ki, imar 
Affı Yasası ile ilgili idi) Bütçe görüşmelerinden bir 
ay sonra, komisyondan gelen metin oylanmak isten
di. Elbette ki içtüzüğümüze göre bu oylama yanlış 
değildi; ama arz ettiğim gibi, Sayın Başkanlık Divanı 
bu konuya da, tıpkı aynı maddede, bir önceki kı
sımda getirilen gibi, sadece uygulamayı daha iyi bir 
hale getirebilmek için, dikkate alınan önergeye (K'i, 
bazan tam bir ekseriyetle dikkate alındığına dair oy
lar vazedilmiş oluyor.) uyulmadığı takdirde, önerge 
sahibine bir açıklama imkânı verildikten sonra bu 
metin oylanırsa, her türlü yanlışlığı önlemiş oluruz. 
içtüzük değişikliğine mutlaka gerek olmadan, bu ge
niş uygulamayı Genel Kurulun oyları ile halledebili
riz; hem madde de değişmiş olmaz. Sayın Başkanlık 
Divanının ve Yüce Kurulun takdirlerine sunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın, gö
rüşleriniz Başkanlık Divanına ilk görüşmemizde inti
kal ettirilip, gereği yapılacaktır efendim. 



Danışma Meclisi B : 31 16 . 12 . 1982 O : 2 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz bu 'konuda bir temennide bulunmak istiyorum, 
usul hakkında efendim. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?.. 
KAMER GENÇ — Tüzüğün değiştirilmesi ko

nusunda Anayasa Komisyonuna İçtüzüğün verdiği 
bir görev var efendim. Müsaade ederseniz onu arz 
edeyim. Anayasa Komisyonu üyelerimiz Genel Ku
rul görüşmelerini de takip etmiyorlar zaten. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonuna 
gerekli çalışmalarını yapabilmek için daha evvel Ge
nel Kurulca bir izin verilmiştir. O nedenle takip et
memişlerdir. 

KAMER GENÇ — İçtüzüğün vermiş olduğu bir 
görev var da, onu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun - gerekli 
gördüğü konularda gerekli değişikliği getirebileceği

ne ilişkin görüşü mü söylemek istiyorsunuz?.. 
KAMER GENÇ — Gerekli gördüğü -değil, 139 

uncu madde şöyle diyor : «Anayasa Komisyonu İç
tüzükte gördüğü boşluk ve aksaklıkları ve «bunların 
doldurulması...» 

BAŞKAN — İşte o, gerekli görmedir efendim. 
KAMER GENÇ — Bu aksaklık Genel Kurul 

gündemini çok meşgul ediyor. Anayasa Komisyonu 
bu konuda bir teklifte bulunsun efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç; An
lıyorum sizi. 

Sayın üyeler, 78 inci maddedeki açıklık karşısın
da, şu anda yapılacak başka bir 'işlem bulunmamak
tandır. Ancak, Sayın Yarkın'm biraz evvel gayet net, 
gayet açık olarak burada Genel Kurula yapmış oldu
ğu hitaptaki fikirler, Başikanlik Divanına iletilecektir 
efendim. 

9 uncu madde okunmuştur. 9 uncu madde üze
rinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyonun bir açıklaması var mı bu 
madde üzerinde?. Yok. 

Sayın Öney'in 9 uncu madde ile ilgili bir öner
gesi. var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 
Tülay ÖNEY 

Madde 9. — 8 inci maddede belirlenen ödenek, 
Bakanlık tarafından çalışma ve ihtiyaç dereceleri 
dikkate alınarak koruma meclislerine dağıtılır. 

BAŞKAN — Sayın Öney, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, 8 inci mad
dedeki değişiklik kabul edilmediğine göre, eski me
tinde ısrar edildiği ve Genel Kurul da o maddeyi 
kabul ettiği için, 9 uncu maddede bir değişiklik ya
pılmasının anlamı kalmadı. Onun iç'in önergemin iş
lemden kaldırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Öney'in önergesi işlemden kaldırılmıştır 

efendim. 
Sayın üyeler, 9 uncu madde üzerinde görüşme

ler tamamlanmıştır. 9 uncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

10 uncu madde üzerinde önerge Komisyona gön
derilmiş idi. Komisyondan ma!dde gelmiştir, okutu
yorum : 

Evrak ve Malların Niteliği ve Korunması : 
MADDE 10. — Koruma kurullarının defterleri 

ve belgeleriyle para ve malları ve para hükmündeki 
evrakı Devlet malı sayılır. 

Bunlar aleyhine suç işleyenler hakkında Dev
let mallarına karşı işlenen suçlar için öngörülen ce
zalar uygulanır. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Öney'in 11 inci maddenin metinden çıkartıl
masına ilişkin önergesi dikkate alınmak üzere kabul 
edilmişti ve Komisyona gönderilmişti. 11 inci mad
deyi Komisyondan geldiği şekilde okutuyorum. 

Kredi verilmesi : 
MADDE 11. — Meslek ve sanat sahipleriyle ken

di adına iş yapmak isteyen eski hükümlülere Tür
kiye Halk Bankası tarafından kredi verilir. 

Kredi verilmesinin şekil, esas ve şartları Adalet 
ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi oylayacağım efen
dim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 11 inci 
madde üzerinde önergemiz var. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, haklısınız efendim, 
müsaade buyurun. 

TÜLAY ÖNEY — Usul hakkında söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim sayın üyeler, Sa
yın öney'in önergesi en aykırı teklif olduğu için 
(Maddenin metinden çıkartılması) öncelikle onun dik
kate alınıp alınmaması hususu oya sunulmuştu. Sayın 

13 — 
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Aydar'ın da yine 11 inci madde ile ilgili bîr önergesi 
var ©fendim. 

Sayın Öney usul hakkında söz istediler, müsaade
nizle evvela kendilerine söz veriyorum efendim. 

Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Ben, bu maddenin metinden 
çıkartılmasıyla ilgili olarak verdiğim önergeyi açık
larken, muhterem Komisyondan şu soruyu da açık
lıkla sormuştum : «Halk Bankasının kendi Kuruluş 
Kanununda veya yönetmeliklerinde, eski hükümlüle
re kred'i verilemeyeceğine dair bir kısıtlama varsa ve 
de bu madde bunu gidermeye yönelik olarak getiri
liyorsa o zaman diyeceğim bir şey yok; ama böyle 
bir kısıtlama yoksa, o zaman maddenin burada bu
lunması zaittir ve de kargaşaya yol açabilir.» diye 
ifade etmiştim. Komisyonun yaptığı açıklamalarda, 
benim açıklamamdan sonra, böyle b'ir kısıtlamanın 
bulunduğunu verilen arada bana söylediler. Fakat 
ben ve konuştuğum diğer arkadaşlarım, gerçekten 
böyle bir kısıtlamanın olduğunu Komisyonumuzun 
da çok açık bir şekilde vurguladığını anlayamadığımı 
belirttim. Onun için de önergemde ben ısrarlı ol
dum, oylandı ve dikkate alınması kabul edildi. Bu 
verilen arada öğrendiğime göre, bu tip bükümlüle
rin, daha doğrusu kişilerin, Halk Bankasından kredi 
alabilmeleri için esnaf kefalet kooperatiflerine üye ol
maları gerekirmiş. Hüküm giymiş kişilerin de bu ko
operatiflere üye olmaları mümkün değil. O zaman, 
dolaylı olarak kredi alma imkânları çok kısıtlı olu
yor veya mümkün olmuyor. Ben de eski hükümlüle
rin kredi almalarına karşı bir şeyi hiçbir zaman or
taya koyamayacağımdan, bunu öğrendikten sonra 
önergemden vazgeçmeyi düşündüm. Komisyonumuz 
da yaptığı düzenlemede önergemi dikkate almamıştır 
bu nedenle. O nedenle, ben bu konuda ısrarlı deği
lim, sırf benim önergem nedeniyle yeni bir oylama 
gerekmeyecektir. Bunu belirtmek için 'söylüyorum ve
ya arkadaşlarım bu önergeyi ortadan kaldırmak için 
yeni bir önerge verdilerse, ona da gerek kalmayabi
lir diye ifade ediyorum, 

Bu düşünceyle bu açıklamayı yapmayı uygun bul
dum , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. Is
rarlı değilsiniz bu konuda. Zâten malum, İçtüzüğü
müze göre de, usul hakkında söz istediğiniz için za-
tıalinize söz Verm/iş bulunuyorum. 

Yalnız, bu arada Sayın Aydar'ın haklı olarak 
biraz eVvel bir müdahalesi olmuştur. Bu madde ile 
Sayın Aydar'ın 'da, daha evvel gözümüzden kaçan -
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bir önergesi vardır. Bu maddeyi oylamadan evvel, 
bu önerge üzerinde gerekli görüşme yapılması şarttır 
ef etildim. 

11 inci madde ile ilgili olarak Sayın Aydar'ın 
önergesini okutuyorum : 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 227 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının, «Kredi verilmesi» başlıklı 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
Kredi Verilmesi : 
MADDE 11. — Meslek ve sanat sahipleri ile 

kendi adına iş ve tarım işletmeciliği yapmak İsteyen 
eski hükümlülere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve Türkiye Halk Bankası tarafından kredi ve
rilir. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

MEHMET AYDAR — Müsaade ederseniz efen
dim J 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Eski 'hükümlülerin tahliyelerinden sonra yeni ha
yatlarında kendilerine maddî ve manevî yönden des
tek olabilmek bakımından getirilmiş bulunan bu Ka
nunun Gelirler bölümündeki kısmı bir yana, bizati
hi çalışma hayatı içinde etkin olabileceklerin, kredi 
imkânlarından yararlanabilmesi çok büyük önem ka
zanmaktadır. 

Sayın Öney'in vermiş olduğu önergede, bu mad
denin metinden çıkarılması hususu, adeta bu Kanu
nun fevkalade önemli bir destek bölümünü ortadan 
kaldırmaya matuf şeklindeydi. Sevinçle kaydedeyim 
ki, önerge işlemden kaldırılmış olmakla, bu Kanun 
canlılığını koruyacaktır. Görülen odur ki, birçok ar
kadaşlarımız bu Kanunu bir ölçüde fantazi saymak
tadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, malumları olduğu üzere, ka'dın hakla

rında dünyada en önde gelen, kadın haklarını tanıyan 
bir ülke olarak literatüre geçmiştir. Hükümlülerin ıs
lahını amaçlayan cezadan sonra toplum içerisinde 
bunları desteklemek, onları yine topluma birer te
miz vatandaş olarak kazandırmak, her vatandaşın 
temel görevidir. Devletimiz, gecikmiş olan böyle bir 
görevi bir kanuna bağlamak suretiyle ortaya koy
muş 'ise, bunu alkışlamak lazım. Kanunun noksan 
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yanları bulunduğu, belki ilk uygulama yıllarında iş
lerlik kazanamayacağı 'düşünülebilir; ama atılmış 
ciddî ve önemli bir adımdır. Bu itibarla, bu adımın 
takviyesi zımnında, sadece küçük esnaf ve sanatkâra, 
yine o küçük esnaf ve sanatkârın kurmuş bulunduğu 
esnaf kefalet 'kooperatifleri aracılığıyla intikal ettiri
len kredilerin yanında, birinci fıkrada değişti'rilme-
sini istediğim hususa paralel, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının da fonlarından, kredi imkânların
dan yararlanmak, lâzım geldiğini düşünmekteyim. Zi
ra, 15 yıl önce hap'ise girmiş, bugün tahliye olmuş bir 
vatandaş, 15 yıl önceki teknik tarım imkânlarının 
fevkalade değişikliğiyle karşı karşıya gelecektir. Bu
gün (Türkiye'de gübre kullanılmaktadır. Bugün Tür
kiye'de sellektiviteye tabi tutulmuş çok iyi tohumluk 
kullanılmaktadır. Bugün tarımda kullanılan teknik de
ğişmiştir. 0,15 yıl önce hapise girmiş, 15 yıl sonra 
toplumun arasına karışmış olan bir çiftçi vatanda
şın devletin getirdiği bu kanunun imkânlarından ya
rarlanması herhalde çok daha isabetli olacaktır. 

Gübre, ilaç, tohumluk, araç gereç Halk Bankası 
kaynaklarından kredi yoluyla temin edilebilecek im
kânlar değildir. Kredi imkânlarının bu yönünü nok
san bulduğum için bu teklifi yaptım, kabulü hususu
nu saygılarımla takdirlerinize sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, Sayın Aydar, \1 inci maddeye 

tarım işletmeciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasını da ilave eden bir önerge vermiştir. Ne dü
şünüyorsunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan; hemen arz edeyim ki, 
biz Sayın Öney'e, verilen arada izaha çalıştık; kendi
lerine teşekkür ederim, durum tamamen Sayın Öney'in 
izah ettikleri gibidir. Ben daha fazla açıklama yapa
rak zamanınızı almayacağım. 

Bu madde hükümlünün tamamen lehinedir, aley
hine hiçbir unsuru getirmez. Bunu belirteyim ve aynı 
noktaya temas ettikleri için Sayın Aydar'a da teşek
kür ederiz. 

Bunun dışında, Sayın Aydar'ın teklifi yerindedir. 
Gerçekten Ziraat Bankasının da ilavesi uygun ola
caktır. Komisyonumuzca bu tarzda mütalaa ediyoruz 
ve hazırladığımız metni takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir de, «tarım işletmeciliği ilavesi 
var efendim. «Tarım işletmecileri için de Ziraat Ban
kası» diyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Onu takdim ediyoruz şimdi efendim 
ve katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, katı
lıyor musunuz? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTlN OKUTAN — Katılıyoruz efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Ben, Sayın Hükümet Temsil

cisine sorumu yöneltiyorum: Gelen Tasarıda Halk 
Bankası» konulduğu halde, acaba Ziraat Bankasına 
yer verilmemiş olması, başka bir nedene mi dayan
maktadır? Bu konuda ne düşünüyorlar? Açıklanması
nı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Öney, «Neden 

Hükümet Tasarısında yalnız Halk Bankası var ve 
orada da hükümlüler içinde tarım işletmecisi olan 
kişiler yok mudur, bu nedenle Ziraat Bankası düşü
nülmemiştir?» derler. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCtSÎ SEBA-
HATJTlN OKUTAN — Efendim; hükümlüler içeri
sinde tarım işletmesiyle ilgili geniş şekilde çalışan
lar vardır. Nitekim, bizim cezaevlerimizde tarımla 
uğraşan keiim, diğerlerinden daha fazladır. Nitekim, 
Dalaman'da ve birkaç ilimizde de; Niğde'de, hatta 
Ada'da tarımla ilgili konularla uğraşan, bahusus bu
nunla uğraşan cezaevlerimiz vardır. 

Bu bakımdan bunun ithalini de biz yararlı gör
dük. Daha evvel, sadece esnaf ve sanatkârlarla, sa
natla ilgili kısımda Halk Bankasını uygun bulmuş
tuk; bu bakımdan geniş kütlenin tarıma da yönelik 
olduğunu düşünerek bu önergeye katıldık; yani bir 
mahzur görmedik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAl DİNÇER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAl DlNÇER — Sayın Başkan, normal ola

rak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası çiftçilikle uğ
raşan kişilere bu krediyi verir, ama burada şimdi bir 
öncelik olursa, mahkûmiyet, istenilen bir durum ol
muş olur. O bakımdan son derece hatalıdır. Acaba 
Komisyonumuz ve Hükümet benim gibi düşünmez
ler mi?.. Mahkûm olmak, o zaman bir nevi özendi-
ricilik olur. Teşekkür ederim. * 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan, bir öncelik 
konusu yok. Zaten yönetmelikle bu tespit edilecektir 
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bunun şartları, bir öncelik bahis konusu değildir. Yö
netmelik bu çerçeveyi tespit edecek. Özellike, bu 
maddede de bu 2 Kurumla olan ilişkinin özel bir 
yönetmelikle tespit edileceği de öngörülmüştür. Bu 
bakımdan bunun genişliği yahutta bağlantısı yönetme
likle genel ilkelerle tespit edilmesi gerekir. Tabiî bu 
yönetmelik ilgili bankanın bağlı olduğu Bakanlık tem
silcileriyle ve Bankanın temsilcileriyle beraber yapıla
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesine Komisyon 

ve Hükümet katıldıklarını beyan etmişlerdir. Önerge
yi kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kesin olarak dikkate alınmıştır. 

Sayın üyeler; 11 inci maddeyi kesin olarak oy
lanan bu önerge istikametinde ve bu mevcut değişik
liğiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... İl inci madde kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, dünkü Birleşimde Genel Kurul ka
rarıyla 7 inci madde görüşülürken, 7 nci maddedeki 
son fıkranın bir geçici madde olarak düzenlenmesi 
hususu karar altına alınmıştır. Komisyondan geçici 
madde olarak düzenlenen metin gelmiş bulunmak
tadır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ceza İnfazından Sonraki Ko

runmaya ait Kanun (Tasarısına ait olup, Komisyo
numuzca tanzim olunan geçici madde aşağıya derce-
dilmiştir. 

Arz olunur. 
GEÇİCİ MADDE : Bu Kanunda öngörülen yö

netmelikler Kanununun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içinde hazırlanarak Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, «6 ay 

içinde çıkartılır.» demek kâfidir. Kanunun Resmî Ga
zetede yayınlanması Anayasa hükmüdür zaten. Sa
dece, «6 ay içerisinde çıkarılır.» demek yeterlidir efen
dim. 

BAŞKAN — Sizce, «Yeterlidir» diyorsunuz. 
Sayın Komisyon, Sayın Yarkın derler ki, eski 

metinde olduğu gibi, «Kanunun yayımından itibaren 
6 ay içerisinde çıkartılır» demek yeterlidir. Oysa, «6 
ay içinde hazırlanarak Resmî Gazetede yayınlanır.» 
şeklindeki ibare fazladır, bu şekilde düzeltelim diyor
lar efendim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Sayın Başkan, Anayasanın 124 üncü 
maddesi, yönetmeliklerin hangilerinin Resmî Gaze
tede yayınlanacağının sarahaten gösterilmesini öngör
müştür. Biz bu bakımdan da bunu öngördük. Tak
dir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın üyeler; geçici maddeyi oylarınıza sunu

yorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12'yi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımını izleyen malî 

yılbaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 12 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 12 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 13'ü okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 13 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü görüşmeye açılmış ve görüşme
ler tamamlanmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı efendim?.. 

KAMER GENÇ — Lehte Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lehte buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Öteden beri cemiyetimizde eksikliği hissedilen böy

le bir Tasarının getirilerek bu eksikliği gidermek ko
nusunda büyük çaba gösteren Sayın Hükümetimize 
ve özellikle Adalet Bakanlığı mensuplarına huzurla
rınızda teşekkür etmek isterim. 

Bilindiği gibi, hapishaneyi bir benzetme yaparsak, 
pencereli, ışıklı bir mezar gibidir. Yalnız mezardan 
farkı, içinde bulunan insanın canlı olmasıdır. Yıllar
ca toplumdan tecrit edilmiş, böyle mezara benzer bir 
mekân içinde yaşayan mahkûmların, belirli bir süre 
sonra da tahliye edilip, valizini alıp hapishanenin 
önüne geldiği zaman yeni bir âlem ve yeni bir toplu
lukla karşı karşıya kaldığını düşünün... Belki akraba
sını kaybetmiştir,' aile düzeni bozulmuştur ve evine 
gidecek cebinde 5 para bir harçlığı yoktur ve nereye 
gideceğini kestiremez bir durumdadır. 

Bu güç durumda olan ve bu güçlükler sebebiyle 
toplumda uyum sağlayamayan, belki gittiği toplum-



Danışma Meclisi B : 31 16 . 12 . 1982 O : 2 

da horlanacağından, dışlanacağından korkan bu in
fazdan sonraki kişi kendisi için kurtuluş yolu ola
rak, tekrar yeni bir suç işleyerek hapishaneye gitme 
yolunu seçecektir, işte bu Tasarı, bu durumdaki hü
kümlülerin topluma uyum sağlamalarını, toplum için
de yeniden iyi birer insan olmalarını temin edeceği, 
toplumda onlara iş yapma hak ve alışkanlığını ve
receği için, gerçekten büyük bir insanî ve ulvî yönü bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Gerek hükümetler, gerek meclisler, toplum için

de problem teşkil edecek, suç yaratabilecek, suç un
suru olabilecek kaynakların kurutulmasına, toplum
daki insanların vatanına ve milletine yararlı kişiler 
haline dönüştürülmesine gayret sarf etmelidirler. O 
zaman toplumda barış sağlanır, o zaman toplum 
birbirini sever ve toplum daima ileriye gider. 

Burada bu Kanunu kabul etmekle toplumda 
önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Daha önce ma
lumunuz, bir tmar Affı Kanununu kabul ettik ve 
bununla birtakım zaruretler veyahutta zaruretler ya
nında Devlet otoritesinin noksanlığından kaynakla
nan birtakım haller nedeniyle bazı vatandaşların 
Yasaya aykırı olarak yaptıkları yapıları affettik. 

Yine gazetelerde okuyoruz ki, Maliye Bakanlı
ğımız zaman zaman vergi kaçakçılığı yapan birta
kım mükelleflerin, servetlerinin affı ve kaçakçıların 
affı konusunda birtakım kanunlar getirmektedir. Biz 
şahsen toplumumuzun barışa kavuşabilmesi için, bu 
barışı tehdit eden ve bunları ortadan kaldıran birta
kım unsurların da kaldırılması gerektiği inancında
yız. 

Anayasa oylamasından önce Sayın Adalet Ba
kanımızın gazetelerde «Af ne vardır derim ne yok
tur derim» şeklinde bir beyanatları çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
12 Eylül öncesi memleketimizde otorite boşlu

ğundan kaynaklanan birtakım suçluluk halleri ol
muştur. Mesela, özellikle vatandaş, kendisini koru
madan mütevellit bir silah bulundurması veyahutta 
üzerinde hiçbir suça karışmamış bir silahla yakalan
ması nedeniyle bir yandan ceza alması ve diğer yan
dan da devlet memuriyetinden atılması gibi bir du
rumla karşılaşmıştır. 

Yine otorite boşluğundan kaynaklanan ve devle
tin yeterli gücünün vatandaşa hissettirilmemesi, ka
nun ve nizamların uygulanmaması veyahutta mem
leketteki zaruretler sebebiyle bazı kişilerin işlediği 
birtakım suçlar vardır. 

Ben memleketimizde uzun bir barışın temin edi
lebilmesi, sağlanabilmesi için Sayın Hükümetimizin, 
özellikle Anayasada affı yasaklanmamış; böyle silah 
bulundurmaktan veya toplumdaki bir zaruretten do
ğan, mesela bir hırsızlık olayından doğan 3-4 sene
lik hükümlerin de kısa zamanda affı konusunda kar
şımıza bir tasarı getirmesini temenni ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Çünkü, yarın öbürgün siyasî faaliyetlere başlan

dığı takdirde, politika sahnesine çıkacak birtakım 
kişiler bu hususları politik emellerine vasıta kılabilir 
ve bu yollarla kendilerine bir propaganda unsuru 
bulabilirler. Amacımız barışçı bir toplum tesis et
mek olduğuna göre, gerek Hükümetimiz ve gerekse 
Meclisimizin bu inancı, bu durumu yaratabilecek 
çabalan her şeyden önce göstereceğine inanan bir 
kişiyim. 

Bu Kanunu da getirdikleri ve- önemli bir sosyal 
probleme cevap vereceği için Sayın Hükümetimize 
tekrar teşekkür ederim. 

Kanun Tasarısının kabulü yönünde oy kullana
cağımı bildirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın,Genç. 
Sayın üyeler, Cezaların İnfazından Sonraki Ko

runmaya Ait Kanun Tasarısı üzerindeki tüm görüş
meler yapılmış bulunmaktadır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeynler... Tasarı ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar)-

2. — Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/11) (S. Sayısı : 
254) (1) 

BAvŞKAN — Sayın Üyeler, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» bölümü
nün 2 nci sırasında yer alan 254 S. Sayılı Halil (Fev
zi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi hazır bulun
maktadırlar. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 254 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

_ . 17 _ 
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Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklama yapa
cak mısınız efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet Sayın Başıkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Huzurunuza getirilmiş olan ve Halil (Fevzi) Uy-

guntürk isimli şahsın idam cezasının yerine getiril
mesine taalluk eden Kanun Tasarısı dosya muhte
vasına ve Yargıtay kararlarına göre şu tarzda özet
lenebilir : 

Halil (Fevzi) Uyguntürk isimli şahıs Güngör Sü
lük isimli kızı bidayeten babasından istemiş ve ken
disine verilmemesi üzerine bu kızı kaçırmaya karar 
vermiştir. Yanına Ali Zeybek isimli arkadaşını ala
rak kızın çalıştığı tarlaya giden sanık bu kızı kaçır
mak istediği zaman kızın mukavemetine maruz kalmış 
ve kaçıramayacağını anlayınca infiale kapılarak ya
nında bulunan tabanca ile- hem Güngör Sülük'ü hem 
onun annesi Fadime'yi ve hem de Durdu Çaylıoğlu 
isimli, orada bulunan ve Güngör Sülük'ün yakını 
olan bir başka kadını öldürmüştür. 

Bilahara davaya Ödemiş Ağır Ceza Mahkeme
sinde bakılmış ve sanık Halil (Fevzi) Uyguntürk'ün 
cezai ehliyeti araştırılmış, Manisa Ruh ve Sinir Has
talıkları Hastanesinin 8.7.1977 tarih ve 2597 sayılı 
raporu ile sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit 
edilmiştir. Bilahara bunun üzerine Mahkeme sanı
ğın bu üç kişiyi açıklandığı şekilde öldürdüğünü sa
bit görmüş ve 8.12.1977 tarih ve 1977/103-218 sayı
lı hükümle idam cezasına çarptırılmasına karar ver
miştir. Bu karar Yargıtay Birinci Ceza Dairesince 
9.5.1978 tarih ve 1978/1428-1981 sayılı ilam ile ona-
narak kesinleşmiştir. Olay kısaca anlattıklarımdan 
ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz almak iste

yen sayın üye?. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki ölüm Cezası

nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 

9.5.1978 tarih ve 1978/1428 Esas, 1978/1981 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Ödemiş Ağır Ceza Mah
kemesinin 8.12.1977 tarih ve 1977/103 Esas, 1977/218 

Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 
inci maddesi uyarınca idam cezasına mahkûm edil
miş bulunan, İzmir İli, Tire İlçesi, Derebaşı Köyü, 
Hane 32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu, 
Düriye'den olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uy
guntürk hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

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

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

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

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.?. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu 
ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Mad
desine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değişti
ren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fık
rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/36) (S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «Kanun tasan ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen işler» bölümünün 
üçüncü sırasında yer alan «Selçuk Kantarcıoğlu ve 
41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 31 inci Maddesi ile; Değişik 41 inci Madde
sine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 
1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrası-

(1) 228 S. Sayılı Bazmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde ı 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi» üzerindeki I 
görüşmelere başlıyoruz I 

Hükümet Temsilcisi lütfen yerini alsın efendim. I 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, daha 

önce bir açıklamaya imkân var mı, yoksa tümü üze- I 
rindeki görüşmelerde mi söz alabileceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, Hükümet Temsil
cisinin bir açıklama hakkı vardır. Ancak İçtüzüğü- I 
müzün 36 ncı maddesine göre, Genel Kurulca gün- I 
deme alınması kabul edildiği için Komisyon burada I 
temsil edilememektedir. Bu nedenle, sadece Hükü- I 
metle birlikte görüşme yapacağız. İçtüzüğümüz bu
na engeldir; ama Komisyon olarak bir açıklama söz 
konusu değil de, kişisel bir açıklama yapacaksanız, I 
bu hususta bir müzakere açarız, bu müzakerede söz I 
veririm. j 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, özel bir mü
zakereye gerek görmüyoruz. Ancak, konu bundan I 
böyle komisyonlarda görüşülemeyen bu tür teklif- I 
İerin aşağıya inmesiyle ilgilidir ve arkasından gele- I 
cek pek çok teklif söz konusudur. Bu bakımdan I 
hem bu anlamda, hem daha önce Komisyonun bil- I 
gisi dışında gündeme alınması açısından önemlidir. I 
Takdirlerinize arz ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. I 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Usul hakkın

da Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
Komisyon belli süre içerisinde Genel Kurula in- I 

diremediği takdirde bu şansını kaybetmiştir. Gerçi 
şimdiki Tüzüğümüzde yok; ama daha önceki tüzük
lerde kesin madde vardır, hatta Müşterek içtüzüğün I 
36 ncı maddesi gayet sarihtir. Bu bakımdan bir yan- I 
hş uygulama olmaması bakımından arz etmek iste- I 
dim. Ancak müzakere açıldıktan sonra, konu arka- I 
daşlarımıza takdim edildikten sonra herkesin söz I 
hakkı vardır. Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, içtüzüğümüz bu konuda gayet açık, 

net bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. 36 ncı mad
de bir noktada komisyonları tahrik maddesidir. Be
lirli süre içinde (ki, eski içtüzüklerde de bu böyle
dir) komisyonlarca görüşülemeyen kanun teklifleri I 
için ve tasarıları için gerek Hükümetin, gerek kanun 
teklifi sahibinin veya sahiplerinin belirli süre sonun
da Genel Kurula indirilmesi hususuna dair bir gü
venceleri vardır. Sayın Kantarcıoğlu ve arkadaşları
nın Kanun Teklifi de 36 ncı maddeye göre Yüce | 

— 19 

16 . 12 . 1982 O : 2 

Genel Kurulunuzca gündeme alınmış bulunmakta
dır. Bu nedenle müzakerelere başlayacağız. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Dün takdim etmiştim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Müste
şar. 

Kanun Teklifi sahipleri adına Sayın Kantarcı
oğlu; elimizde bir komisyon raporu bulunmaması 
nedeniyle doğrudan doğruya teklif sahibini kürsüye 
davet etmek mecburiyeti vardır; buyurun Sayın Kan
tarcıoğlu. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, usul yönün
den Hükümetimiz kabul ediyorlar mı bu müzakere
nin Komisyonda görüşülmeden, Kantarcıoğlu'nun... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Müza
kerenin görüşmesine kabul diye bir şey yoktur. Sa
yın Tutum. Genel Kurul gündemine hâkimdir. An
cak içtüzük gereği kendilerinin yetkileri vardır; o 
hususu ayrıca kendilerinden soracağım efendim. Mü
saade buyurun, Sayın Kantarcıoğlu Kanun Teklifini 
neden getirdiğini bir açıklasınlar, ondan sonra,usu
le göre elbette söz verilecektir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üye arkadaşlarım; 

Daha ilk andan itibaren bizim Bütçe-Plan Ko
ndisyonumuz tarafından bu Kanunun nasıl karşı
landığını kendi ifadeleriyle görmüş bulunuyorsunuz. 

Bunu belirttikten sonra, esas kendi konuma geç
mek istiyorum : 

«Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine 
karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önem
li kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle 
çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir 
milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.» 
diyor. Ulu Atatürk. 

2595 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 43 üncü maddesinde değişiklik yapılır
ken, bazı sınıflara ve bazı derecelere ayrıcalık tanın
mış, bu ayrıcalıkta bazen «derecelerin kademelerin
den aylık alanlara», bazen «derece kadrolarda olan
lara» ifadesi kullanılarak gelişigüzel, adil olmayan 
bir şekilde ek gösterge tahsis edilmiş, bu durum 
memurlar arasında büyük huzursuzluklara sebep ol
muş; daha önce ek gösterge hiç verilmemiş sınıflar
daki emeklileri bu haktan mahrum etmiştir. 

Ayrıca, hizmet yılına bakılmadan kadrosu aylı
ğına denk olanla olmayanlar, kadrosu olan kurumla 
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olmayan kurumlar şeklinde imtiyazlı bir sınıf ve 
memur grubu yanında, imtiyazsız bir sınıf ve me
mur ayırımına sebep olunmuştur. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa 7.2.1969 tarihli 1101 sayılı Kanunla ilave 
edilen ek 2 nci maddede «Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair 
kanunlarla yapılacak değişiklikler sonunda aylık tu
tarlarında husule gelecek yükselmeler, aynı rütbe, 
kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emek
li, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul 
ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. Yüksel
meye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve 
sair yönlerden eşitlikleri Devlet Personel Dairesi, 
Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların birlikte 
hazırlayacakları teklif üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit olunur.» hükmü yer almaktadır. 

8.7.1971 tarihli, 1425 sayılı Kanunun geçici 3 
üncü maddesiyle 1.3.1970 tarihinden önce bağlanmış 
aylıkların yükselme esaslarının da bu maddeye göre 
tespit olunması şöyle hükme bağlanmıştır: «1.3.1970 
tarihinden önce bağlanmış emekli, adî malullük, va
zife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının yükselme 
işlemleri, 7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanun'un 
2 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulunca bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay 
içinde tespit edilecek esaslar uyarınca 1.3.1970 tari
hinden geçerli olarak yapılır. Yükseltme işlemleri, 
yükseltme esaslarının Bakanlar Kurulunca tespiti ta
rihinden itibaren 1 yıl içinde getirilir.» 

Yükseltme esasları, Bakanlar Kurulunun 12.1.1972 
tarihli ve 14070 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
kararıyla tespit edilmiştir. Bu Kararın 1 inci madde
sinde, aylıklı veya barem içi ücretli kadrolardan ay
lık almaktayken emekliye ayrılanlardan terfi şartla
rını haiz oldukları halde üst derecede boş kadro bu
lunmaması sebebiyle terfî edememiş ve son aylık
larını 3, 6, veya 9 yıl almış bulunanlardan emekli ol
muşlara, son aylıklarının 2 veya 3 üst derecesinden 
aylık alabileceği kabul edilmiştir. 

Maddede açıkça ifade edildiği gibi, barem, teş
kilat, kadro ve sair konularda yapılacak değişiklik
ler sonunda, aylık tutarında husule gelecek yüksel
meler, maddede yazılı emeklilere de uygulanacaktır. 
Kanun koyucu bu hükümle eski ve yeni emekliler 
arasında her türlü ayırımı ve belirtilen sebeplerle 
meydana gelen aylık artışlarını bütün emeklilere teş
mil etmektedir. 

Genel kaide bu olmakla beraber, 5434 sayılı Ka
nuna ek 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer 
alan emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tab
losunda, ancak 1 inci derecenin 4 üncü kademesin
den sonra ek göstergelerin değerlendirildiği ve bun
lar için 12 ayrı gösterge tespit edildiği görülmekte
dir. 

Bu sebeple, 1 inci derecenin 4 üncü kademesin
den önce emekli olan bir memur, memuriyet görevi 
süresince ek göstergelerden yararlandığı halde, yuka
rıda da işaret edildiği gibi, sırf 5434 sayılı Kanunun 
41 inci maddesinde bu hususta bir düzenleme bulun
madığı için ek göstergelerden yararlanma imkanına 
sahip olamamaktadır. 

Bu konuda bazı kazaî kararlar vardır. Birincisi 
Anayasa' Mahkemesi kararı: Anayasa Mahkemesinin 
24.2.1972 gün ve 1972/11 kararı aynen şöyledir: 
«1425 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunununa ek 1 inci maddenin son 
fıkrasının ilk cümlesi, Derece ve kademe göster
gelerine eklenen rakamlar emeklilik keseneğine 
esas aylığın tespitinde nazara alınmaz.» hükmü Ana
yasanın 12'nci maddesine aykırılığı nedeniyle iptal 
edilmiştir. 

2. Danıştay kararı : 
«Danıştay 10 uncu Daire 19.6,1972 gün ve 

1972/2178 karar, 1972/1665. 
1000 artı 200 göstergesinin (o zaman 1000'li tabiî) 

7 katsayı ile çarpımı esası üzerinde müktesep hak 
olarak aylık alan davacının bu aylığı üzerinden 
emeklilik ve karşılıklarının Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne devredilmesi la
zım geleceği cihetle, aksine yapılan davalı idare iş
leminin iptaline karar verilmiştir.» 

3. Sayıştay kararı : 
Sayıştay Genel Kurulu kararı, 
23.5.1972 gün. 
1425 sayılı gösterge tablosunda 1 inci derecenin 

son kademesi olan 1000 göstergeleri rakamı altın
daki derece ve kademelere ait ek gösterge rakamla
rının karşılığı mevcut olmadığından, bunlara ait ra
kamların yeni bir kanun hükmüyle tayini gerektiğin
den, yalnız 1000 göstergesini kazanılmış hak olarak 
alanların, ek göstergelerinden emekli keseneği alın
masının mümkün olduğuna karar verildi.» 

4. İtiraz Komisyonu Kararı : 
«Maliye İtiraz Komisyonu Kararı, 28.12.1971 gün 

ve 1968/68-48; 1971/42-84. 
Anayasa Mahkemesi kararı, Vergi Hukuku ve 

malî uygulama bakımından ek göstergeler aylık ola-
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rak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak Gelir 
Vergisi toplam üzerinden kesilecektir.» (Ve Gelir 
Vergisi bu ek göstergeden kesilmektedir). 

Neden her derecedeki ek göstergeler emekliliğe 
yansımıyor?.. Neden kanunî bir düzenleme getiril
mesi gerektiği bu kadar kazaî merciler tarafından 
karar alındığı halde böyle bir Meclis veya böyle bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanunu getirmemiş 
veya hükümet böyle bir kanun teklifini eline alma
mıştır?.. 

Kanunî dayanağı yoksa, işte getiriyorum kanunî 
dayanağı muhterem arkadaşlarım. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe 
girdikten sonra personelin mağdur edilmemesi için 
1971 yılına ait 1376; 1972 yılına ait 1567; 1973 yı
lına ait 1694; 1975 yılına ait 1868 ve daha sonraki 
1980-1981 yılı Bütçe Kanunlarına şöyle bir hüküm 
konulmuştur bilinerek konulmuştur bu muhterem 
arkadaşlarım : 

«Unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar Ge
nel Kadro Kanunuyla verilen kadrolara intibakları 
yapılan Devlet memurları, bu kadroların tahsis edil
diği görevin eski unvanını taşırlar. İntibaklar yapıl
dığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 
5439 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da
yanılarak başka yörelerde çalıştırılanlar unvan stan
dardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı 
yeniden yapılıncaya kadar fiilen ifa ettikleri kadro
nun unvanını muhafaza ederler.» hükümleri yer al
mış, unvan ve kadro standardizasyonu yapılamadığı 
gibi, Devlet memurlarının aylıklarına denk kadro da 
tahsis edilememiştir. Sınıflarının içinde ve dışında 
bu şekilde görevlendirilenler, emekli olduklarında 
ek göstergelerden yararlanamamaktadırlar; bu husu
sun da ele alınarak haksızlığın giderilmesi gerek
mektedir. 

Şimdi bir örnek vermek istiyorum : 
Bu durumda birincisine örnek olarak bir yarbayı 

vermek istiyorum: Yarbaylık 2 nci derecedir, l'in 
4'üne gelmediği için yarbay rütbesi dahil, hiçbir 
kimse ek gösterge almamaktadır. Şube müdürü aynı 
durumdadır (Bürokraside çalışanlar için söylüyorum). 

2 nci derece kadrolu bir doktor, 2 nci derece 
kadrolu bir mühendis, 2 nci derece kadrolu bir öğ
retmen, 2 nci derece kadrolu bir ziraat mühendisi 
genel idare hizmetleri sınıfına getirildiği zaman, an
cak ve ancak şube müdürü veya şube müdür mua
vinliği verildiği zaman, hatta daire başkan yardım
cılığı verildiği zaman kadrosu 3 dür veya 4 dür veya 

2 dir; ek gösterge alamamaktadır; ama o dışarıda 
bulunduğu zaman ek göstergesini rahat rahat al
maktadır. Burada daha düşük dereceye gelmektedir. 

2182 Sayılı Kanun uydurma bir Kanundur ki, 
herkese bir üst derece verdi; verince 1 inci dereceye 
geldiler, rahatlıkla bütün personel l'in 4 üne geldi. 
l'in 4'üne ek gösterge verilmiştir. Verildiğine göre 
Devlet bunu yapmıştır, hükümetler bunu yapmıştır. 
Bu durumda hiçbir kimse ek göstergeden yararlana
mamaktadır. 

Bu yaşasın diye, hükümet 1971 yılından beri büt
çe kanununda bu maddeyi koymuştur. Madde şu
dur: 5439 Sayılı Kanun gereğince o doktoru getire
ceksiniz, şube müdür muavini yapacaksınız; ama 
maaşını oradan alacak. Unvan standardizasyonu ve 
kadro veremediğinize göre, 2182 ile de 1 inci dere
ceye çıktığına göre l'in 4 ünden 500 ek göstergesini 
alamamaktadır Sağlık Bakanlığındaki bir doktor, 
şube müdür muavini veya şube müdürü veya bir öğ
retmen, bir lise müdürü veya bir maliyeci. 

Getirilen düzenlemede diğer bir husus da, 2182 
Sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
geçici maddeler eklenmesi hakkındaki Kanunun ge
tirdiği haksızlığın giderilmesidir. Bu Kanunla Dev
let memurlarının iktisap ettikleri kazanılmış hak ay
lıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim du
rumlarına bakılmaksızın 1 derece yükseltilmiş, 1 inci 
derecenin 4 üncü kademesinde bulunanlar hiç yarar
lanamamışlar 2 nci ve 3 üncü derecenin son kade
melerinde olanlarla, 1 inci derecenin 3 üncü kade
mesinde bulunanlar 1 yıl, 2 nci kademesinde bulu
nanlar 2 yıl yararlanmışlardır. Bu, emekliler arasın
da büyük farklılıklar doğurmuştur. Esas Kanunda 
değişiklik, Emekli Sandığına büyük mali yük geti
receğinden, yeniden intibak yapılmasını gerektirece
ğinden ve ayrıca 28 Şubat 1979 tarihiyle bir gün 
sonraki 1 Mart 1979 tarihinde emekli olanlar ara
sında da farklılıklar doğuracağından, mağduriyetin 
önlenmesi için, bu gibilerin kayıtlarında, itibarî veya 
fiili hizmet müddetinin eklenmesi adil bir kriter ola
rak düşünülmüştür. 

Sonuç olarak bu teklifte : 
1. 1425 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer 

alan, (c) emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tarifi 
yeniden yapılmıştır. 

2. Emekli Sandığı Kanununun 41 inci madde
sine eklenen ek fıkra ile mağdur olan personele hak
larının verilmesi sağlanmış ve ek gösterge cetveli, 
1 inci derecenin 4 üncü kademesine ait gösterge ra
kamı çıkarılarak yeniden düzenlenmiş; sınıfların bü-
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tün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bu
lunulsun, emekli keseneğine esas olan aylık ve dere
celer için tahsis edilen ek göstergeler aylıkla birleşti
rilerek emekli aylıkları hesaplanır görüşü getirilerek 
Emekli Sandığına gelir sağlanmıştır. 

Şimdi bu gelirin miktarını açıklıyorum; çünkü 
yeni Anayasamızda bir de gelir kaynağının göste
rilmesi gereklidir. Her ne kadar Anayasaya aykırı
lığı düşünülürse de, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 178 inci maddesini işlemez hale getiren 
Bütçe Plan Komisyonunun yetkilileri oraya maddeyi 
nasıl yerleştirdilerse, şimdi de benim bu sorularıma 
da elbette cevap verebileceklerdir. 

1. Ek göstergeler kadroya göre 2595 Sayılı Ka
nuna konarken, Emekli Sandığına yansıyacağı el
bette düşünülmüştür ve buna göre ödenek konmuş
tur veya Sayın Hükümet, ek göstergeleri 2595 sayılı 
Kanunla ilgili değişikliği gönderdikten sonra, tekrar 
çektikten sonra, tekrar genişletip getirdiği zaman, 
gene bu paranın var olduğunu düşünmüştür ve bu
nun emeklilere de yansıyacağını düşünmüştür. 

3. Asgarî ücretin 10 000 liradan, dün 16 200 li
raya çıkarılması öyle zannediyorum ki, (Maliyeciler 
bu işi daha iyi bilirler; arkadaşlarım da bilirler her
halde) vergi gelirlerinden en az 20 milyar gelir sağ
lanacaktır. 

4. 5 yıl vadeli, 3 ay faiz Ödemeli ve yüzde 34 
faizli Devlet tahvillerinin, faize faiz hesabıyla net 
randımanı yüzde 3 8'den fazladır. Bütçede (Hep be
raber koyduk aynı maddeyi) istikrazı, yani 150 mil
yarı iki kat artırma yetkisi olduğuna göre, teklifi
min getireceği kaynak bulunmuştur demektir. Bunu 
Maliye benden daha iyi bilmektedir. 

5. Şimdi kesin hesap vermek istiyorum : 
İkinci teklifimdeki Hükümet Tasarısını mukaye

se edersek, 1 inci derecede 12 063; 2 nci derecede 
17 236; 3 üncü derecede 32 981; 4 üncü derecede 
44 276; 5 inci derecede 27 603; 6 ncı derecede 22 850; 
7 nci derecede 25 049; 8 inci derecede 27 194 perso
nel ek gösterge almaktadır. Bunların göstergeyle 
çarpımı 176 milyon 675 bin 500 tutmaktadır aylık 
üzerinden. Ek göstergeleri de ilave edersek bunların 
aylıklarına, bu da 400, 300, 200, 100 ortalama almış 
olsak; 20 milyon 900 bin de bu yapmaktadır, ikisi
nin toplamı 197 milyon 575 bin 500 tutmaktadır. 
34 katsayı ile bunu çarptığımız zaman, 6 milyar 707 
milyon 567 bin lira tutmaktadır. On aylık bütçe için 
bunu hesaplarsak, (ki 34'ü fazla aldım rakam görün
sün diye) 67 milyar 75 milyon 670 bin tutmaktadır. 
Emekli keseneği tutarı tümünden keseceğini dikkate 
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almak suretiyle % 10 olduğuna göre, demek ki 6,7 
milyar katsayı 30 olursa bu miktar 6 milyardır ve 
bu Emekli Sandığına büyük bir gelirdir efendim. 

Bütçe kanunlarıyla ertelenen unvan standardizas-
yonu yapılıncaya kadar Genel Kadro Kanunuyla 
verilen kadrolara intibakları yapılan bu kadroların 
tahsis edildiği görevin eski unvanını taşıyanlar ile 
kuruluş kanunlarıyla ilgili madde ve 5439 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi hükümlerine göre, başka gö
revlerde çalıştırılan Devlet memurlarından unvan 
standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı 
yapılıncaya kadar fiilen ifa ettikleri görevin unva
nını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin de
recelerine tahsis edilen ve ek göstergelerden fazla 
olanından emekli aylıkları hesaplanması ilkesine yer 
verilmiş, Kanuna ayrıca açıklık getirilmiş ve mağ
durlara bu haklan verilmiştir bu teklifle. 

6. Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıkla
rını bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim du
rumlarına bakılmaksızın bir derece yükselten 2182 
sayılı Kanundan ve bu Kanunun ek geçici 3 üncü 
maddesinden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte gö
revde bulunup faydalanamayanlara üç, bir yıl fay
dalananlara iki, iki yıl faydalananlara bir yıl olan 
kayıpları, itibarî veya fiilî (bunu Hükümetin gücüne 
veyahut da arkadaşlarımın belirttiklerine göre tesis 
etmek mümkündür) hesaplanır ve emekli aylıklarına 
eklenir hükmüyle 2182 sayılı Kanundan yararlana
mamış olanlara bir nebze olsun durumdan yararlan
maları sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böylelikle emeklileri, Anayasasına «Sosyal ada

let» ve «Sosyal bir hukuk Devleti» hükmünü koyan 
bu Meclisin koruması, sıkılmış, suyu atılmış bir li
mon kabuğu gibi bir tarafa atmaması en önemli gö
revimizin bu olduğu inancı ile hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; 
Biliyorsunuz, net bir sataşma var iki noktada. 

Daha ilk andan itibaren, «Bu Kanunu Bütçe - Plan 
Komisyonunun nasıl karşıladığını görmüş bulunu
yorsunuz» veya «187 nci maddeyi buraya nasıl koy
dular?» gibi açık sataşma noktaları vardır. 

BAŞKAN — Bu hakkınızı kullanmak mı istiyor
sunuz Sayın Çakmaklı? 

CEMİL ÇAKMAKLI — 67 nci madde açık. Lüt
federseniz açıklamada bulunmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 1 
CEMÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
Sayın konuşmacı, «îçinizden çıkan ve size layık 

olmaya çalışan Komisyona, özel bir iltifat biçimiyle 
özel bir ilgi biçimiyle birtakım yakıştırmalarda bu
lundular. Esasen daha önce bir açıklama talebi Ko
misyon adına var idi, bu da bu konuya belki gerek 
bırakmayacaktı. 

Efendim; 
Geçen on aylık yasama döneminde Komisyonu

muza gelen tasarıların sayısı, Genel Kurula indirilen 
tasarıların sayısı 58, (Esas ve tali komisyon olarak 
belirtiyorum) Genel Kurulda görüşülen tasarıların 
sayısı ise 124'tür. Genel Kurulda görüşülen metin
lerin % 49,8'i geçen yıl Bütçe - Plan Komisyonun- I 
dan geçmiştir. îşte bu ahval ve şerait içinde nisan 
ve mayıs aylarında Sayın Kantarcıoğlu'nun üç adet 
kanun teklifi Komisyonumuza gelmiştir. Ve bu tek- I 
lifler üzerine üç adet alt komisyon kurularak çalış
malar yapılmış, bu arada Hükümetin sevk ettiği 657 I 
sayılı Kanunla ilgili bir tasarıyla birleştirilerek, ken
di görüşleri tahtında, bu konu Komisyonumuzda 
birkaç oturumda görüşülmüştür; ancak daha sonra 
657 sayılı Kanunun Hükümetçe geri çekilmesi üze
rine konuşmalar akamete uğramıştır ve peşi sıra I 
12.7.1982 tarihinde de Meclis tatile girmiştir. Peşin
den Anayasa, peşinden hemen bütçe görüşmeleri ye
ni bir kanun teklif ve tasarısnu görüşme imkânını 
Bütçe Komisyonunuz bulamamıştır. I 

Tarih ve yorumluk olarak hadise bundan ibaret- I 
tir. Yoksa Sayın Konuşmacının, 'Sayın Teklif Sahi- I 
binin ifade buyurdukları gibi, Komisyonun bu tek- I 
liflere karşı özel ve hatta ihsas ettirmek istedikleri I 
gibi olumsuz bir tutumu söz konusu katiyen bahis j 
konusu değildir. Ancak bir yanlışı, bu mikrofon sa- I 
dece kişiye ait kılmaktan zaman zaman uzaklaştır
maktadır. Sizlere hitap etmek, bu kürsüden kamu- I 
oyuna hitap" etmek ve içinizden seçilen 27 kişinin I 
Türkiye'de sanki memurlara, sanki emeklilere ve san- I 
ki bu tür ihtiyaç sahiplerine karşı özel bir tutumu I 
varmış gibi göstermenin özel anlamı olduğunu Sa- I 
yın Konuşmacının dikkatlerine sunmak istiyorum. I 

Saygıdeğer arkadaşlarım; I 
Getirilen üç teklifin ayrıntısına bu noktada in- I 

mek istemiyorum. Komisyon Sözcüsü olarak buna ı 
mezun değilim. Komisyonumuz bu konuda bir ka- I 
rar ittihaz etmiş değildir; ancak ilk incelemelerimiz I 
ve Komisyonumuzun genel prensipleri bir noktayı | 
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dikkatlerinize sunmamı beni kişisel olarak de mec
bur etmektedir. 

Komisyonumuz geçen yıl ve bu yıl huzurunuza 
indirdiği bu konuya ilişkin teklif ve tasarılarda Ko
misyon raporunun başına aynen hep şöyle yazmak
tadır : 

«Türkiye'de Devlet personel rejimi ve buna iliş
kin değişiklikler palyatif tutumlardan uzaklaştırılma
lıdır. Köklü ve esaslı çözümlere ihtiyaç vardır.» 

Buraya gelecek her türlü iğreti, konunun sadece 
bir yanını düzenleyecek çalışmalara, biz olayı tıka
mamak, ihtiyaç sahiplerini bekletmemek için hep 
olumlu yaklaşıyoruz; ama kalbimizden geçen, aklı
mızdan geçen şeyi de raporlarımızın başına hep ya
zıyoruz. Bu konuyu bir bütün olarak alın. Geçen 
yıl iki Hükümet tasarısı Komisyonumuzda sırf bu 
gerekçeyle reddedilmiştir. Allah lillah aşkına şu ko
nuyu derli toplu getirin, şu yarayı bir saralım den
miştir; ama bizim Komisyon olarak beklemekten baş
ka çaremiz yoktur. 

Sayın Teklif Sahibini biz saygıyla karşılıyoruz. Bu 
konuya ilgi gösterecek herkesi saygıyla karşılamak 
mümkündür; fakat sadece iyi niyetli, memur dostu, 
emekliyi düşünen, bu ülke dostu bir tek Meclis üye
si yoktur burada; 160 kişi zannediyorum aynı duy
gu ve düşünce içindedir. Bunun böyle bilinmesini, 
bizzat Sayın Konuşmacı tarafından bilinmesini hassa
ten rica ediyorum. 

Şimdi, şöyle talep etmek isteriz, şöyle bir yumu
şak zemin bulmak isteriz. Bizim için doğru olan bu
rada polemik yaratmak değil, problemlere çözüm 
bulmaktır. 657'ye, emeklilik konularına ve Devletin 
malî mevzuatına ilişkin konular bir yumak gibi içice 
konulardır. Ceffelkalem çözülebilecek konular değil
dir. Belki yüzlerce değişkeni bir arada düşünmek zo
runda olduğunuz konulardır. Ciddî bir süzgeçten 
geçmeden yüksek huzurlarınıza inmesinde belli sa
kıncalar olabilir. Sizi daha iyi aydınlatacak, size da
ha net bilgiler verecek bir çalışma imkânını Komis
yonumuz geçen yıl anlattığım özel nedenlerle, Ana
yasa, bütçe vesaire gibi, maalesef bulamamıştır. An
cak, (bizi bağlayan şu İçtüzüğe göre, bizim bir şey 
söyleme durumumuz yok, takdir buranın) Hüküme
tin bu konuda zannediyorum belli bir talebi olabilir. 
Bu konular Komisyona geri geldiğinde bu önemli 
konular öncelikle, ivedilikle görüşülür. Şimdi bütçe 
bitmiştir, yeniden bir çalışma imkânı bulabilmişiz-
dir, huzurlarınıza indirilecektir. Yarar açısından, her
hangi bir peşin görüşle değil; bu konuyu hem Sayın 
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Teklif Sahibinin, hem zatıâlilerinizin dikkatlerine 
sunuyorum ve saygılar sunuyorum efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; Sözcü

den bir sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, şu anda sözcü olarak ko

nuşmadılar. Müsaade buyurunuz Komisyon olmadı
ğı için... 

MEHMET HAZER — Yetkili değilse cevap ver
mesin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, bir 
sataşma dolayısıyla söz aldılar. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, 
Tekliflerin havale olunduğu Komisyonun Sözcü

sü olarak konuştular. Belki sataşma dolayısıyla; ama 
bu nedenle konuştular. 

CEMÎL ÇAKMAKLI — Komisyona sataşma 
nedeniyle konuştum. 

BAŞKAN — Komisyona sataşma nedeniyle bir 
cevap ihtiyacı olmuştur. Şu anda Komisyon görev 
ifa etmemektedir. Sayın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bu bir çözüm getirecek
tir Sayın Başkanım, onun için arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorun. Komis
yon yoktur; fakat Komisyon Sözcüsü olarak, halen 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü olarak cevap ver
sinler. , 

MEHMET HAZER — Yetkili değilse o halde 
cevap vermesin. 

BAŞKAN — Sataşma nedeniyle Sayın Hazer. 
Sadece sataşma nedeniyle. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim; 
Bu konu, teklif sahiplerine tekliflerini komisyon

larda uzun süre bekletmemek imkânı veren bir tç-
tüzük yoludur. Asıl olan tedvinatta Komisyonun 
fonksiyon icra etmesidir. Gerek teklif sahibi ve ge
rek Komisyon sataşma nedeniyle de olsa, meseleyi 
izah etmiştir, tmkân bulunmadığı yolunda beyanda 
bulunmuştur. O halde Genel Kurulumuz konuyu 
belirli bir süre ile Komisyonun neticelendirmesini 
de kapsayacak biçimde bir kararla Komisyona iade
si halinde, mesela 15 gün içinde bu teklifleri bir ka
rara bağlamak imkânlarını da ifade ederlerse Genel 
Kurula bir kolaylık getirmiş olurlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. Yal

nız siz bir soru sormadınız, açıklama getirdiniz zan
nederim. Yani soru değil bu. 

Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu ve arkadaşları
nın kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler baş
lamıştır. Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

KAMER GENÇ — Usul meselesi var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, usul 
meselesi yok burada. İçtüzüğün amir hükmü uygu-
lanagelmektedir, uygulanacaktır. Ondan sonra eğer 
söz alan yoksa, o zaman burada Hükümet Temsil
cisine söz vereceğim. Müsaade buyurun. 

Söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSÎLCİSÎ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 

Yüksek tavassutlarınızla Genel Kurula Hüküme
tin bu noktadaki görüşlerini arz etmekte fayda mü
lahaza ettiğim için söz aldım, söz verme lütfunda 
bulunduğunuz için teşekkür ederim. 

Sayın Başkan; 
Uzun süre Devlet Personel Dairesi Başkanı ola

rak Türkiye'de personel rejiminin oluşmasına katkı
da bulunmuş ve bu konudaki ihtisasını kanıtlamış 
Sayın Kantarcıoğlu ile birlikte Yüksek Heyetinizin 
41 üyesinin Türk personel rejimine belli ve olumlu 
istikamette olduğuna inandığım bir yön kazandırmak 
amacıyla sunmuş oldukları kanun tasarısının mutla
ka ve mutlaka çok ince detayda titiz ve hassas bir in
celemeye tabi tutulması gerektiğine inanıyorum. 

Bu noktadan, bugünkü şartlar altında Türk me
muruna gönlümüzden geçen miktarda bir ücret ve
remediğimize göre, bu ücret düzenlemesinde mutla
ka hassas dengelerin göz önünde bulundurulması ve 
bu dengede ortaya çıkabilecek en ufak bir arızanın 
Türkiye'de belli sosyal huzursuzluklara sebep olabi
leceği hususunu da yüksek takdirlerinize arz etmek 
istiyorum. 

Bu durumda, bu tür düzenlemelerin önemle ve 
öncelikle son derece detayda, ince bir biçimde Yük
sek Heyetinizin uygun göreceği bir düzenleme için
de teemmül edilmesi gerektiği inancındayım. Bunun 
da en iyi şekilde bu tasarının öncelikle ve ivedilikle 
bir ihtisas komisyonunda ele alınmasıyla mümkün 
olabileceğini yüksek müsamahalarınıza sığınarak ifa
de etmek istiyorum. Bu komisyonun hangisi olacağı 
hususunda takdir Yüksek Makamınızındır. Ancak 
daha önce bu tasarının Bütçe - Plan Komisyonunda 
konuşulmuş olduğunu burada müşahede ettim. Yal
nız, Bütçe - Plan Komisyonunun görev ve yetkile
rine tecavüz addedilmeyecekse, bu konuda sırf Ge-

24 — 



Danışma Meclisi B : 31 16 . 12 . 1982 O : 2 

nel Kurulu aydınlatmak bakımından bir hususu da 
iletmekte fayda görüyorum. 

Bütçe - Plan Komisyonu sözkonusu tasarıları 
teemmül etmiştir, gündemine almıştır, incelemiştir; 
fakat galiba bir yanlış değerlendirme sonucu, (belki 
de bizim açımızdan olduğu için) Hükümet Tasarısı 
öncelik kazanmış ve bu konularla ilgili bir Hükü
met Tasarısı Bütçe - Plan Komisyonunda çok yoğun 
biçimde ve süratle incelenerek ve sonuca bağlanarak 
Yüce Kurulunuza indirilmiştir. Bu durumda eğer 
elimizdeki - bu üç tasarı ile Hükümetçe hazırlanıp, 
düzeltilmek suretiyle Bütçe - Plan Komisyonunun 
tasvibine mazhar olan tasarı arasında geçişler, tena
kuzlar var ise, o zaman Hükümetin sunmuş olduğu 
ve bir ihtisas komisyonunun, Bütçe - Plan Komisyo
nunun da tasvibinden geçmiş olan bu tasarı ile bu 
tasarılar arasında rabıtanın kurulmasında güçlük çe
kilmesinden Hükümet olarak endişe ederiz. Bu tak
dirde yüksek müsamahanıza sığınarak, eğer bu tasa
rılar tekrar o Komisyonda ve daha Önce Hükümetin 
sunmuş olduğu tasarı üzerindeki müzakereler de göz 
önünde bulundurulmak suretiyle incelenip ve netice 
itibariyle o tasarı ile rabıtası kurulmak suretiyle dü
zeltilerek veya aynen aşağıya indirilirse, bunun Yüce 
Heyetinize de yardımcı olacağına inanıyorum. 

Kaldı ki, biraz önce söylediğim gibi, bu tür dü
zenlemeler kendi içinde birtakım girift, karmaşık 
özellikler arz etmektedir. Sayın Kantarcıoğlu'nun 
huzurunuzdaki detaylı ve detaylı olduğu kadar da 
karmaşık izahatı bunun en bariz delilidir. Bugün biz, 
657 sayılı Kanunla ilgili ek göstergelerin maaşa kalb 
edilmesi veya emekli maaşlarına esas alınması şeklin
de bir düzenleme yaparsak, 657 sayılı Kanun Türki
ye'de Türk kamu idaresinin tek ücret kanunu değil
dir. 926 sayılı Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu 
boşlukta kalacaktır, Üniversiteler Personel Kanunu 
boşlukta kalacaktır. Ayrıca, bu üç düzenlemenin 
içinde devlet memuru sayımladıkları halde 5434 sa
yılı Kanuna göre Emekli Sandığına tabi olan De
nizcilik Bankası, Deniz Nakliyat ve Türk Hava Yol
ları gibi müesseselerin ücret rejiminde de birtakım 
boşluklar, kopmalar olmasından endişe ederim. 

Bu mülahaza ile Sayın Başkan, Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 83 üncü maddesi hükmüne müracaat 
ederek size arz ediyorum. «Madde 83. — Esas Ko
misyon (ki burada söz konusu değildir) veya hükü
met (ki Hükümet adına konuştuğum kabul edilirse) 
tasarı veya teklifin (ki söz konusu olan tekliftir) tü
münün belli veya birkaç maddesinin komisyona geri 
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verilmesini bir defaya mahsus olmak üzere isteye
bilir. Bu işlem görüşülmeksizin yerine getirilir.» 
demektedir. 

Sayın Başkan; 
Eğer müsamaha gösterilirse, biraz önce verdiğim 

izahat muvacehesinde ve her halükârda işi daha iyi
ye, daha olumluya götürmek amacıyla gündeminiz
de bulunan her üç tasarının İçtüzüğün 83 üncü mad
desi muvacehesinde ilgili göreceğiniz komisyona ve
rilmesini arz ve talep ediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Hükümet Temsilcisi sonuç olarak, 

İçtüzüğün 83 üncü maddesinin çalıştırılmasını ve bir 
defaya mahsus olmak üzere, Sayın Kantarcıoğlu ve 
arkadaşlarının kanun teklifinin Komisyona iade edil
mesini istemektedirler. 

İçtüzüğümüzdeki açıklığa göre, bu istem görüşme 
yapılmaksızın yerine getirilecektir. Bu nedenle Sayın 
Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının kanun teklifi bir de
faya mahsus olmak üzere ve ayrıca belirli süre için
de tekrar iade edilmek üzere Komisyona gönderile
cektir efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın öztürk buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan bu noktada 

usul. Eğer müsaadeniz olursa yerimden arz edeyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bu, .muhatabı bulunan 

komisyon ve raporu görüşen komisyondur. Mesele 
Genel Kurul kararı ile gündeme alınmıştır. Genel 
Kurulun bu kararının burada yeniden müzakere edi
lip, yeniden karara bağlanması lazımdır. Bu yolda 
zannediyorum makamınıza bir önerge gelmiştir, lüt
fen bu önergeyi işleme koyarsanız yanlış bir yoldan 
gitmemiş oluruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, anlayabildiğim ka

darıyla yani bir müzakere açılmasını ve bir Genel 
Kurul kararıyla komisyona gönderilmesini mi isti
yorsunuz efendim bunun?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Evet efendim. Bir de öner
ge takdim edilmiştir Makamınıza. 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın bir önergesi var efen
dim. 

Sayın üyeler; o zaman 83 üncü maddedeki açık
lığa karşı Genel Kurul Gündemine hâkim olduğu 
noktasından hareketle Sayın öztürk bunun görüşme
ye açılmasını ve sonunda yine Genel Kurul kararıyla 
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Komisyona gönderilip, gönderilmeyeceğinin karara 
bağlanmasını istemektedir. Bu hususta bir usulü tar
tışmaya gerek olduğu kanaatindeyim. Yalnız Sayın 
Fırat'ın da bir önergesi var okutup bilahara Sayın 
Fırat'a söz vereyim efendim. 

Sizin değil mi Sayın Fırat?.. 

AYHAN FIRAT — Sayın Kırcalı açıklayacaklar 
efendim. 

BAŞKAN — Kırcalı açıklayacaklar. Okutalım 
ondan sonra açıklarsınız. 
Sayın Başkanlığa 

Önemi çok açık bulunan Sayın Kantarcıoğlu ve 
arkadaşlarının 228, 229, 230 Sıra Sayılı Kanun Tek
liflerinin konunun müstaceliyeti de göz önünde tutu
larak 20 gün içinde karara varılarak Genel Kurula 
getirilmek üzere komisyona gönderilmesini saygıyla 
arz ederiz, öneririz. 

S. Sırrı KIRCALI Ayhan FIRAT 
Muzaffer SAĞIŞMAN Orhan BAYSAL 

Kâzım öztürk 

BAŞKAN — Bir usul müzakeresi açılmıştır. Bu
yurunuz Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

önergemizin konusu, aslında biraz evvel Sayın 
Bakanlık Müsteşarı tarafından açıklanmış bulunu
yor. Konu gerçekten çok önemli. Sayın Kantarcıoğ
lu ve arkadaşlarına bu önergeyi hazırladıkları için, 
özellikle teşekkür etmek istiyorum; ama o arada ko
nunun Genel Kurulda çözümlenmesi yoluna gidilme
sini de isabetli bulmuyorum. 

Bu şekilde geniş kurullarda meselenin derinliğine 
incelenmesi son derece zordur. Bu nedenle önergeyi 
hazırlamış olan arkadaşların da bir sorumluluk altı
na girmemeleri için konunun derinliğine incelenme 
sadedinde ve özellikle Hükümetin bu konudaki yar
dımcı elemanlarının da konuya girmesi ve yardım et
mesi bakımından Genel Kurulumuza ve Komisyona 
kısa bir süre için, zaten biraz evvel Sayın öztürk'ün 
de açıklamış bulundukları gibi, maddenin konması
nın nedeni, Komisyonda çok önemli bir konu, eğer 
gecikmiş ve savsaklanmış ise, bunu _ kaldırmak ve 
bunu önlemek idi. Bunu da belli bir süre vermek 
suretiyle 20 gün süre vermek suretiyle kararlaştırmış 
bulunacağız; o sebeple matlup da hâsıl olmuş ola
cak. Zannederim Sayın Kantarcıoğlu'nun da buna 
muvafakat etmesi ihtimali dahilindedir. Bu nedenle 
konu çok açıktır, daha ilave edecek bir şey yoktur, 

Bu suretle Genel Kurulumuz diğer işlere daha rahat
lıkla girecek ve bu konuda da daha isabetli kararlar 
vermek imkânını bulacaktır. Bizim önerimiz bundan 
ibarettir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, önergenin üzerinde söz istiyorum. 

( BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Hükümetin göstermiş olduğu yakınlığa ve bu an

layışa ben ve imzası bulunan 41 arkadaşım ve ayrı
ca oylarınızla Genel Kurula gelen tüm arkadaşları
ma evvela teşekkürler ederim. 

Ancak, yine Bütçe - Plan Komisyonu tarafından 
bir hata yapıldı; çünkü 4,5 - 5 aydan beri... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, lütfen sataş
mayı gerektirecek ifadeler kullanmayalım. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Arz ediyorum 
efendim. Bakın elimde iki tane kendilerinin bastır
dıkları ve arkadaşlarımıza dağıttıkları Alt Komis
yon raporu var. Kendilerinin bu Alt Komisyonun 
raporlarından haberleri olması gerekir. Turhan Gü
ven ve arkadaşları tarafından verilenle Selçuk Kan
tarcıoğlu ve arkadaşları tarafından verilen iki tane var
dır ve bu tamamlanmıştır, bu bitmiştir. Bunun 2595 
le değiştirilen 657 ile alakası yoktur. Karıştırıldığı için 
arz ediyorum. Bunun Hükümete gidip gelmesi de 
yoktur. Bu, kesinleşmiştir, bitmek üzere; fakat top
lanıp da Bütçe - Plan Komisyonu kararı yazmamış
tır. Müspet - menfî biz buna bir şey demiyoruz. İn
dirmenin tek sebebi budur. Yanlış anlaşılmasın. Bu
nu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca şunu arz etmek 
istiyorum : Sizlerin oylarıyla her zaman için buna 
her türlü imkânı ve istikameti vermeniz mümkün
dür, ancak mademki Bütçe - Plan Komisyonu sahip 
çıkıyor bu hizmete, sizlsr kadar sahip çıkıyor, ken
dileri 27 kişidir. Biz buna 41 arkadaşımla beraber 
baş koymuşuzdur ve 160 arkadaşım «evet» demişler
dir; hiçbir Bütçe - Plan Komisyonu üyesi de o gün 
bulunmamışlardır. Bu bakımdan yerinde bir iş ola
cağı, yerinde bir işlem olacağını düşünerek ben tek
lifi kabul ediyorum. İvedilikle ve öncelikle yalnız 
657 sayılı Kanun ve değişikliklerinden önce emekli
lerin işini halletmek kaydıyla saygılar sunarım efen
dim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım açık
lama yapmak istiyorum. Bir konu var. Alt Komisyon 
raporuyla Komisyon raporu arasında bir fark var
dır... Alt Komisyon raporu,' Komisyon raporu de
ğildir. Takdir sizindir efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Çakmaklı. 
Burada bir sataşma yok efendim. Lütfen... 

Sayın Genç, önergenin aleyhinde buyurunuz efen
dim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Kanaatimizce bu önergenin müzakere konusu ya
pılması mümkün değildir. Malumunuz, Genel Kurul 
gündemine bir kanun teklifi bizim İçtüzüğümüze 
göre ya normal prosedürü takip ederek gelir veya-
hutta 36 ncı maddedeki gibi belirli bir bekleme sü
resi yapılır, bu belirli bekleme süresinden sonra, eğer 
teklif komisyonda görüşülmezse, Genel Kurulun iz
niyle gündeme alınır. Şimdi 83 üncü maddeyi oku
yalım : 

«Madde 83. — Esas komisyon veya Hükümet, 
tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç 
maddesinin komisyona geri verilmesini bir defaya 
mahsus olmak üzere isteyebilir. Bu istem görüşül
meksizin yerine getirilir...» Yani, 36 ncı maddeye gö
re, Genel Kurul gündemine alınmış bir tasarının, 
Hükümet tarafından veya komisyon tarafından geri 
istenmeyeceği ilkesi konusunda bir istisna yok. Bi
lakis böyle bir uygulamanın kanun tekniği yönünden 
faydası da vardır. Komisyonda incelenmemiş, ge
rekli araştırması yapılmamış, malî portesi tayin edil
memiş bir kanun teklifinin ihtisas komisyonunda gö
rül şülmeden 160 kişilik bir Danışma Meclisinin bu
na esas bir şekil vermesi zaten düşünülemez. 

Sayın Başkanım, bana göre burada bu önergeyi 
hiç işleme koymadan 83 üncü maddeye göre, doğru
dan doğruya Hükümetin talebine uyulup teklifin 
komisyona geri verilmesi gerekirdi. Bu önergenin iş
leme konulmaması lazımdır ve burada hiç istisna 
yoktur. Bu itibarla önergenin işleme konulmaması 
gerektiği inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
> BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER — Bu teklif, bir kararla Ge
nel Kurula mal olmuştur. Onun göreceği muamele 
buranın kararına bağlıdır. Öbürleri istisnaî hallerdir, 
yani görüşülmeksizin Hükümete iade, sadece böyle 
bir hallin dışındaki muameleler içindir. 

Esasta Hükümetin ve Komisyonun bu Teklifi in
celemek istemesi kabule şayan bir yoldur; fakat me
seleyi Sayın Genc'in ifade ettiği tarzda değil, yine 
Yüce Heyetin oylarıyla Hükümete ve Komisyona 
iade etmek lazımdır. 

Arz ederim. («Bravo» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim. 
ORHAN BAYSAL — Oylamaya geçin Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bir 

açıklama da Başkanlık Divanınca yapılacaktır. 
Sayın üyeler, Parlamento tarihimizde bu emsal 

işlemler yapılagelmiştir. Daha evvel 1976 yılında, 
1978 yılında. 1979 yılında Meclis tutanakları incelen
diği takdirde, bu tip işlemin nasıl yapılageldiğine gö
re birtakım tartışmalarla bir sonuca varıldığı görül
müştür. Aslında İçtüzüğümüzün 83 üncü maddesi 
sarahati yanında, Sayın Hazer'in de biraz evvel be
yan buyurdukları gibi, kararı veren Genel Kurulun 
yine asıl olarak komisyona gönderme kararı vermesi 
lazım gelmektedir. Ancak, burada biz bir tartışma 
zemini açmak suretiyle ileriye dönük çalışmalarda 
ışık tutmak gerekliliğini hissettik. Mesele şudur : 

Komisyonlar zaten Genel Kurula niyabeten gö
rev yaparlar. Asıl olan Genel Kuruldur. Bu nedenle 
Genel Kurul kendi gündemine hâkim olduğuna gö
re, istisnaî olan bu durumlarda da yine Genel Ku
rulun kararma başvurulup vurulamayacağı hususunda 
bir açıklık getirilmesi için Başkanlığınızca böyle bir ' 
usul tartışmasına gerek görülmüştür ve bu usulî tar
tışma bu nedenle yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, 

biraz evvel de ifade buyurduğunuz gibi, «Komisyon
lar Genel Kurula niyabeten görev yaparlar» dediniz, 
doğrudur. Ancak, Genel Kurula niyabeten görev ya
pan komisyonların da görüşünün alınması, sanıyorum 
en azından bir nezaket kuralıdır. 

Bu konu 1.11.1982 tarihinde Genel Kurulda mü
zakere edilirken, (Ki, Sayın Kantarcıoğlu «Komisyon
dan hiçbir arkadaş bulunmamıştır» dediler; gerçek
tir, doğrudur.) o anda Komisyon bütçe müzakereleri 
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nedeniyle toplantı halindeydi. Genel Kurula katılması 
için herhangi bir davet almamıştır ve konu üzerinde 
bilgisi yoktur. 

Binaenaleyh, Genel Kurula ıniyabeten görev ya
pan Komisyonun görüşünün alınması, bu konuda bu 
karar alınırken değerli Genel Kurul üyelerinin gör-
rüşlerini belirtmeden önce aydınlatılması açısından 
sanıyorum çok büyük önemi vardır. Komisyon bu 
aydınlatma görevini yapamadığı için, Sayın Genel 
Kurul bu kararı almış bulunmaktadır; saygılıyız. 
Ancak, Komisyon Başkanı olarak şunu ifade ede
yim : Önerge oylanır ve kabul edilirse, (Ki, hemen 
arz ediyorum) şarta muallak olarak böyle bir öner
geyi kabul edemeyeceğiz; ancak görev bilinci ve şuu
ru İçinde bu göreve talip olduğumuzu arz ediyorum. 

Gündemimizde çok önemli konular vardır. He
men arz edeyim, biraz evvel dağıtılan «Gelen Kâğıt
lar» içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (Sa
nıyorum değerli üyeler de buna hak vereceklerdir) 
bu Kanundan önce görüşülmesi ve 31 Aralık tarihi
ne kadar geçirilerek Bütçeyle birlikte yürürlüğe gir
mesi gerektiği kanısındayım. 

Dolayısıyla şarta muallak; «20 gün içinde görü
şülüp, karar verilecektir» şeklinde bir önergeye katıla
madığımızı arz etmek istiyorum efendim. 
- Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Yalnız, bir hususu müsaade ederseniz açıklamak

ta yine yarar görürüm. Daha evvel bendenizin Başkan
lık ettiği birleşimde buna ilişkin bir işlem yapılmamıştır, 
tersine Sayın Bayazıt, Komisyon Başkanı olarak, 
gündeme alınması gereken konu için, Komisyon Baş
kanı sıfatıyla daha evvelki birleşimde tarafımdan söz 
verilmiştir. Zannederim bir başka birleşimde her hal
de bu olmuştur. 

Arz ederim 

AHMET SENVAR DOĞU — Açıklamanızdan 
bir şey anlaşılmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lehinde buyurunuz 
efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Önce Sayın Kantarcıoğlu'na şahsım adına çok te
şekkür ediyorum. Zira, hakikaten çok önemli üç ko
nuyu Yüce Meclisin huzuruna getirmiş bulunmakta
dır. 

Hatırlarsınız muhterem arkadaşlarım; 7.4.1982 
günü bendeniz huzurunuzda gündem dışı bir konuş
ma yaptım; aynı konulan o konuşmamda dile getir

dim. Ben personelci değilim; fakat anladığım kada
rıyla o 2595 ve 657 sayılı Yasaların tümünü birden 
gözden geçirince, bu aksaklıkları bütünüyle Yüce 
Meclisin huzurunda dile getirmiştim. 

Zamanın Maliye Bakanı bu gündem dışı konuş
mamız üzerine, «Kısa sürede Maliyenin harekete ge
çerek konuyu halledeceğini» söylemişlerdi. 

Bunu söylemekten kastım şudur : Sayın Kantarcı-
oğlu'nun hazırlamış olduğu teklifleri görseydik mu
hakkak ki seve seve biz de imza ederdik .Biz bunu 
imzalamaktan kaçmış kişiler değiliz. Ancak hepini
zin de malumları olduğu üzere, Bütçe - Plan Komis
yonunun yükü belli idi. Bütçe - Plan Komisyonu, 
1.11.1982 tarihinde yukarıda Komisyon odasında 
zannediyorum iki ya da üç Bakanlığın bütçesini gö
rüşürken konu burada, Genel Kurulda gündeme gel
miş ve Bütçe - Plan Komisyonundan hiçbir üyenin 
bulunmadığı bir oturumda gündeme alınması oylan
mıştır. 

Bu durumda Bütçe - Plan Komisyonuna büyük 
oranda hata atfetmek mümkün değildir. 

Konuşmacılar, Sayın Kantarcıoğlu da, Hükümet 
de, bizler de aynı fikirdeyiz, Yüce Meclis de aynı fi
kirdedir; mühim olan en iyiyi, en güzeli bulabilmek
tir. Bunda zannediyorum ki, herkes hemfikirdir ve 
içtüzüğümüzün 83 üncü maddesi de buna imkân ver
mektedir. Ayrıca bizim verdiğimiz önerge de buna 
imkân vermektedir. Yüce Kurulun oylarıyla en iyi
si bulunacaktır. 

Ancak şunu da belirtmek istiyorum : Bütçe -
Plan Komisyonunda Hükümet Tasarısı görüşülmüş
tür. Dolayısıyla Hükümet Tasarısı Genel Kurula 
inmemelidir; bu teklifler muvacehesinde yeni baştan 
birlikte görüşülerek Genel Kurula görüşleriyle bir
likte getirilmelidir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Yarkın siz de söz istemiştiniz, ancak konu 

zannederim... . L 

ŞERAFETTİN YARKIN — 83 ve 36 ile ilgili 
görüşlerimi arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, konu anlaşılmadı mı 
acaba? Bilemiyorum.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; me
sela bir süre söz konusu edildi, onu izah etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
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36 ncı maddeyle ilgili olarak Danışma Meclisi
miz ilk defa bir uygulama yapmaktadır .Sayın Baş
kanlığın bu konuda; gerek 36 ve gerekse 83 üncü 
maddelere dayanarak bir usul müzakeresi açmasın
da büyük yarar vardır ve gerçekten bundan sonraki 
uygulamalara ışık tutması bakımından da bunun bir 
esasa bağlanmasında fayda görüyorum. 

Evvela konunun 36 ncı maddede tamamen Genel 
Kurulun takdirine bırakıldığı şöylece anlaşılmaktadır: 
«Aksi takdirde sözü geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını 
Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler.» Yani 
30 gün içerisinde komisyonlar işi bitiremedikleri tak
dirde Hükümet veya teklif sahibi isteyebilir. O kadar.. 
Bununla ilgili bir başka hüküm İçtüzükte yer alma
mıştır. istedikten sonra Genel Kurul buna karar ve
rirse he olacaktır, belli değildir; ama belli olan şu
dur ki, bu konuda Genel Kurul, sanki bir komisyon 
gibi artık bunu geniş bir şekilde müzakere edip bir 
karara varacaktır. Bunun da güçlüklerini hepimiz bi
liyoruz. 

Konuyu 83'le irtibatlandırmak da sanıyorum 
mümkün olmamaktadır .Çünkü 83 üncü madde ay
nen şöyle : «Esas komisyon veya Hükümet, tasarı 
veya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç madde
sinin komisyona geri verilmesini bir defaya majısus 
olmak üzere isteyebilir. Bu istem görüşülmeksizin ye
rine getirilir.» 

83'le tamamen irtibatlandırırsâk zaten görüşme
ye gerek yoktur. 83'le irtibatlı değildir. 83, normal 
prosedüründe işleyen durumlarda söz konusudur. 
Esas komisyon veya Hükümet, burada komisyonu 
olan bir tasarı görüşüldüğü takdirdedir. Halbuki şim
di bu teklifin komisyonu yoktur; Genel Kurul 36 
ncı maddeye göre gündemine almıştır. 

Ancak, Genel Kurul gündemine aldığı bu konu
da, İçtüzükte de başka hüküm olmadığına ve içtü
züğün düzenlemediği konularda Genel Kurul ka
rarlar alarak düzenleme yapabileceğine göre, o hal
de Genel Kurulun bu konuda verdiği kararlar yerin
de olacaktır. 

Şimdi Hükümet 83'e göre istemese dahi, Hükü
metin bu konunun özelliği de dikkate alınarak, (Ki, 
birçok yasalarda aynı şeyi her zaman söyleyebiliriz) 
Genel Kurulda görüşülme güçlükleri de dikkate alın
mak suretiyle, bunun yine bir ihtisas komisyonunda 
incelenmesini istemek en doğal hakkıdır ve yerinde 
bir tekliftir. 

Konuyu Genel Kurulun sadece bu açıdan incele
mek suretiyle bunun bir ihtisas komisyonuna (Elbet-
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te bu komisyon Bütçe - Plan Komisyonu olacaktır) 
verilmesinde bu önerge istikametinde, Genel Kurulun 
bir kararı olarak ve 36 ncı madde bunu düzenleme
diği için; yani içtüzüğün düzenlemediği bir konu ol
duğu için Genel Kurulun bu şekilde karar vermesin
de yarar vardır. 

Genel Kurul bu kararı bir süre koyarak da ve
rebilir. Bütçe - Plan Komisyonu bu süre içerisinde 
görüşebilir, görüşemez konusu ayrıdır; ancak Genel 
Kurul bunun muayyen bir süre sonra tekrar inmesi
ni zorunlu hale getirmek için de önergede süre konul
ması (Bundait sonraki uygulamalar için de arz edi
yorum) yerindedir. Genel Kurulun da böyle bir sü
reye bağlı olarak karar vermesinde isabet olacaktır. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, 73 üncü mad

dede de bir hüküm var onu da isterseniz arz edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, konu kâfi derecede ay

dınlanmıştır, müsaade buyurunuz. 
Sayın Kırcalı ve Sayın Fırat'ın vermiş oldukları 

önergeyi.... 
İBRAHİM ŞENOCAK — Önerge sahiplerinden 

bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Üyenin 

üyeye soru sorması içtüzüğümüze göre mümkün de
ğil efendim. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Önerge sahibi olarak 
kime soracağım o halde? 

TURGUT TAN — Sayın Başkanlıktan bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Şimdi bu önerge kabul edil

diği takdirde; yani 20 gün içinde Komisyonun görü
şüp Genel Kurula getirmesi şeklinde bir önerge ka
bul edildiği takdirde, acaba; benim Bütçe - Plan 
Komisyonu olarak elimde bir cetvel var; 20 adet ka-' 
nun hükmünde kararname var, Anayasaya göre bü
tün bir kanun hükmünde kararnamelerin komisyon
da ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si gerekir. Acaba Genel Kurulun bu önerge üzerinde 
alacağı karar bu Anayasa hükmünü bertaraf edip bu 
teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini gerekti
recek midir? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Genel Kurul, biraz evvel de arz etmeye çalıştım, 

verdiği kararlarda Meclisin hem kendisinin, hem de 
komisyonlarının çalışmalarına yön verecek yetkiye 
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sahiptir. Bu nedenle, yine İçtüzük hükümlerine göre 
Komisyonumuzda bir konu görüşülmediği takdirde 
Genel Kurula gelir durumu arz edersiniz, buna göre 
gereği Genel Kurulca yine takdir olunur efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Kırcalı ve arkadaşlarının önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur-

BAŞKAN --- Sayın üyeler, 31 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu 
ve 34 arkadaştnın, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle De
ğiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı 
Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2/44) 
(S. Sayısı : 229) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle, Komisyonlardan Gelen İşler» bölümü
nün dördüncü sırasında, Sayın Kantarcıoğlu ve 34 ar
kadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
2595 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle Değiştirilen 
43 üncü Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi yer almaktadır. Görüşmele
re başlıyoruz. 

Sayın Kantarcıoğlu, biraz evvel Genel Kurulun 
oylarıyla daha evvelki Kanun Teklifiniz Bütçe - Plan 
Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır. Bu Ka
nun Teklifi üzerinde bir açıklama yapacak mısınız? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim; 
aynı şekildedir. Eğer, Komisyon sahip çıkarsa, öbür 
şartlarla aynı şekilde gönderilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Aynı şekilde gönderilmesini arzu 
ediyorsunuz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, bir diyeceğiniz var 
mı efendim? 

sun... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir ve 
Sayın Kantarcıoğlu ve 41 arkadaşının Kanun Teklifi 
Bütçe - Plan Komisyonuna gönderilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma SaıUi : 17.10 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kırcalı ve ar
kadaşlarının vermiş olduğu önerge, her üç teklifin 
de belirli süre içinde Komisyona gönderilmesi keyfi
yetini göz önüne getirmişti. Biraz evvelki oylarınız
la bu husus da kabul edilmişti. 

Bu nedenle, konu da gerekli açıklığa kavuşmuş 
olduğundan, herhangi bir usulü müzakere yapmaksızın 
önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Sayın Kan
tarcıoğlu ve arkadaşlarının bu Kanun Teklifinin de 
Bütçe - Plan Komisyonuna gönderilmesi hususun
daki önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu 
ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nu:ı 
ve 37 arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair . Kanun Teklifi, 
gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen İşler» bölümünün beşinci sırasında 
yer almıştır. Bunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Kantarcıoğlu, bu konuda da bir diyeceğiniz 
var mı efendim? 

-+ m*** 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, aynı bi
çimde Komisyona gönderilsin. 

BAŞKAN — Aynı biçimde Komisyona gönderil
mesini istiyorsunuz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi bir diyeceğiniz var mı? 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMStLCÎSÎ ERTUĞ 

RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kırcalı ve ar

kadaşlarının bu husustaki önergesini daha evvel açık
lamıştım. Tekrar okutulması ve zabıtlara geçirilmesi 
uygun görülmüştür. Okutacağım ve sadece oylataca
ğım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Önemi çok açık bulunan Sayın Kantarcıoğlu ve 

arkadaşlarının 228, 229, 230 Sıra Sayılı Kanun Tek
liflerinin, konunun müstaceliyeti de göz önünde tu
tularak, 20 gün içinde karara varılarak Genel Kurula 

• getirilmek üzere Komisyona gönderilmesini saygıyla 
arz ederiz, öneririz. 

5. Sırrı KIRCALI Ayhan FIRAT 
Muzaffer SAĞIŞMAN Orhan BAYSAL 

Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önerge, her üç 
Kanun Teklifini de kapsadığı için, ayrıca zannederim 
Sayın Kırcalı bir açıklama yapma gereği kalmamıştır?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Bu nedenle, oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu ve 37 arkadaşının Kanun Tek
lifi de, bu önerge üzerine, Bütçe - Plan Komisyona 
Başkanlığına gönderilecektir efendim. 

6. — 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Erlik Okulları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (1/428) 
(S. Sayısı: 231) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin «Ka
nun (Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan Gelen 
îşler» bölümünün altıncı sırasında yer alan; 3.6.1938 
tarih ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Ka
nunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 

(1) 231 S. Saydı Basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

Millî Eğitim Bakanlığından verilen yetki belgesi 
görüldü; uygun olduğu tespit olundu efendim. 

Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, saym 
üyeler; 

Yıl 1931; İstanbul Hâkimiyeti Milliye, istanbul 
Dumlupınar, Edirne Gazipaşa, Edirne Mustafa Ne
cati Bey, Kayseri Zincirdere, Elazığ, Amasya, Van 
yatı mektepleri, Ankara, Kastamonu, İzmir, Aydın, 
Edirne, Diyarbakır, Bursa ve istanbul sanat mektep-
leri illerin özel idareleri tarafından yönetilmeye baş
lamıştı. Kanun numarası 1867. 

Bu okullar 1935 yılında 2765 sayılı Kanunla Kül
tür Bakanlığına devrolunmuştur. Millî Eğitim Ba
kanlığının adının Kültür Bakanlığı olarak kabul edil
diği bu yıllarda, Maliye Bakanlığının adı da Finans 
Bakanlığıdır. 

1936 yılında Kültür Bakanlığına bağlı bu okullara 
«Ertik okul» adı verilmiştir, Kanun numarası 3007. 
Ticaret liselerine de «Tecim okulları» denilmekteydi. 
3423 sayılı, Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun 1938 yılın
da yürürlüğe girmiştir. Bugün Tasarıda, «Meslek» 
karşılığı olan «Ertik» kelimesini Türk Dil Kurumu
nun sözlüğünde de görmemiz mümkün değildir. 

3423 sayılı Kanunun birinci fıkrasına göre birleş
tirilen sermayeler, 1089 sayılı Kanunla 10 bin, 1774 
sayılı Kanunla 9 bin, 2920 sayılı Kanunla 3 bin ol
mak üzere, toplam 22 bin TL. dır. 

3423 sayılı Döner Sermaye Kanunuyla meslekî 
ve teknik eğitim okulları atölyelerinde yapılacak üre
tim ve bunun sonucunda elde edilen mamullerin sa
tışı için bir döner sermaye kurulması kararlaştırıl
mıştır. Bu Kanuna göre kurulmuş bulunan döner 
sermayeler, yurt çapında bütün teknik kurumlarına 
dağıtıldığı zaman, bazı yoğun üretim yapan kurum
ların ihtiyacını karşılayacak miktarda ayırım yapılma-
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maktadır. 3423 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulu- ı 
nan döner sermayeler devlet tarafından yapılan kat
kıya rağmen, döner sermaye limitleri istenilen üreti
mi sağlayacak düzeye ulaşamamaktadır. 

Bu kurumlardan biri de, okul öncesi temel eğitim 
ve orta dereceli okullar ile yüksekokulların ders atöl
yelerinin yapım, onarım ve ikmallerini yapmak, de
polamak ve ihtiyaç yerlerine gönderilmek üzere ku
rulmuş olan Ankara II nci Akşam Sanat Okulu Ders 
Aletleri Yapım Merkezidir. (Bu yanlışlıkla «11» ola
rak romen rakamıyla yapıldığı için öyle gösterilmiş
tir tasarıda. Bunun değiştirilmesi lazımdır, özür di
lerim) 

II iıci Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım 
Merkezinin üstlendiği görevleri bütünüyle yerine ge
tirebilmesi ve ürettiği ihtiyaç fazlası malı dış ülke
lere, bilhassa Ortadoğu ülkelerine pazarlayabilmesi 
için, döner sermaye limitinin artırılmasına kesin za
ruret bulunmaktadır. Bunun için, adı geçen kurumun 
döner sermayesine bir ayrıcalık getirilerek, sermaye
nin 250 milyon TL.'na ulaştırılmasına ihtiyaç duyul
maktadır. Görüşeceğimiz Tasarı bu ihtiyacı karşıla
yacaktır. 

Durumu Yüce Heyetinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde 

başka söz alan üyemiz?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakan
lığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders I 
Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin I 
sermayesi 250 000 000 liradır. Bu sermayenin 
100 000 000 lirası Genel Bütçeden, kalan 150 000 000 
lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner serma- j 
ye kârından karşılanır.» 

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

1 inci maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sa
yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları | 
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Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederim : 

«MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Alet
leri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin ser
mayesi 500 000 000 liradır. Bu sermayenin 200 000 000 
lirası Genel Bütçeden, kalan 300 000 000 lirası ise 
her yıl sonunda elde edilecek döner sermaye kârın
dan karşılanır.» 
Nurettin ÂYANOĞLU Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER M. Ali Öztürk TEKELİ 
Cavidan TERCAN 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, önergeyle ilgili bir 
açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU'— Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
3.6.1938 Tarih ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Ba

kanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanun, 44 yıllık bir kanundur. 

18.6.1977 tarih ve 1087 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesine göre, Aydın Sanayi İdadisiyle sanayi mek
tepleri atölyelerine, 21.3.1931 tarih ve 1744 sayılı Ka
nunla Maarif Vekâleti emrinde bulunan meslek mek
tepleri atölye ve satışevlerine, 16.3.1936 tarih ve 2920 
sayılı Kanunla Maarif Vekâleti emrinde bulunan kız 
ertik okullarına, 22.7.1931 tarih ve 1867 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesine göre Vilâyeti Hususi İdare
lerinden sanat mekteplerine verilen mütedavil serma 
yenin birleştirilmfesi, yukarıda ismi geçen 3423 sayılı 
Kanunla sağlanmıştır. 

Kanun Tasarısının gerekçesinden öğrendiğimize 
göre, yurt içi okul öncesi temel eğitim, orta dereceli 
okullar ve yüksekokulların ders aletlerinin yapım, ona
rım, ikmallerini yapmak, depolamak ve ihtiyaç yer
lerine göndermek görevi Ders Aletleri Yapım Mer
kezine verilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç fazlası ürettiği mal
ları dış ülkelere, bilhassa Orta Doğu ülkelerine pa
zarlayacağı da gerekçede belirtilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yurt içi ve yurt dışına ders aleti yapan bir kuru

luşun 250 milyon lira ile bu görevi yerine getirebile
ceği kanaatinde değilim. Bugün Türkiye'de her gün, 
yeni ilk, orta, lise ve üniversiteler açılmaktadır. Bu 
okulların ders aletleri ihtiyacının da aynı oranda arta
cağı tabiîdir. 
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Bir işletme kurulduğu zaman, evvela makine ve 
teçhizata ihtiyacı olacak, ondan sonra hammadde te
darik edecek, ondan sonra da imalata geçip, pazar
lamasını yapacaktır. Bu işletmede sabit giderler ve 
değişken giderler de olacaktır. İşletme için makine ve 
teçhizat masraflarında olduğu gibi, mal stoklarında 
da daima büyük bir miktarda para kalacaktır. Bu
günkü fiyatlara göre, yukarıda k saca arz ettiğim hu
susları 250 milyon lira gibi bir parayla yapmaya im
kân olmadığı kanaatindeyim. Gelişen ve büyüyen Tür
kiye'de bugünkü ihtiyaçları düşünürken, yarını da 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu konuda söylenecek 
çok söz olmakla beraber, sözlerimi uzatmayacağım. 

Vermiş olduğumuz önergeyle 250 milyon lira ser
mayenin 500 milyon liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
etmiş bulunuyoruz. 500 milyonun 300 milyon lirası 
da döner sermaye kârından ödenecektir. Bunun da, 
aldığım bilgilere göre, iki - üç yıl içinde finanse edil
mesi mümkündür. 

Yüksek oylarınızla önergemiz kabul edildiği tak
dirde, Türk millî eğitimine büyük hizmet ve yardım 
etmiş olacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin okul 
ihtiyaçlarının daha ucuz ve süratle temin edilmesi 
sağlanacak, sağlanmakla kalmayacak, ayrıca ihracat 
yapılarak yurdumuza da döviz temin edilerek mem
leketimizin kalkınmasına az da olsa yardımcı olaca
ğını arz eder, önergemizi tasviplerinize saygılarımla 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Âyanoğlu ve arkadaşları

n a önergesine katılıyor musunuz efendim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, daha 
önce sermayesi 1 milyar liraya- çıkarılan Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünde de, Kon
seye sunduğumuz raporda, Konseyin takdirleri üze
rine, kâğıtlara yapılan zam dolayısıyla 1,5 milyara 
çıkarılmıştır ve 500 milyon eklenmiştir; fakat şu an
da o bütçe bağlandıktan sonra ve bu iş tamamlandık
tan sonra, 250 milyonun üzerine çıkarılması mümkün 
görülememektedir. Maliye Bakanlığı da bu konuda 
endişe içindedir. Biz görüşlerine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi; önergeye katılıyor mu

sunuz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA

HİR SORGUÇ — Takdir Yüce Meclisindir. 

i BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu ve 
arkadaşlarının önergesine Komisyon katılmadığını be
yan etmiştir, Hükümet Temsilcisi de takdire bırak
ın ştır. Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 

I oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. 

HAMZA EROĞLU — Ben bir soru soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, oyum olumlu 

olacaktır. Yalnız, biraz önce yapılan açıklamada ders 
aletlerinin ihracından bahsedildi; bu hususta bir açık
lama lütfedebilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, müsaade bu
yurursanız Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Beyefen
di bu konuya cevap versinler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Müsteşar. 
M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N L I Ğ I T E M S I L C I S I BA

H I R SORGUÇ — Efendim, Merkezimiz son yıllar
da dış fuarlara da katılmaya başlamıştır. Bunlar; Ka
hire, Cezayir, Şam ve Bağdat'tır. Kahire ile araç bağ-

I lantısı yapılmış ve araç satımı devam etmektedir. Bu 
aşamada 110 parça araç Mısır'a gönderilmek üzere
dir. Ayrıca 130 parça insan vücudunun da bağlantısı 
yapılmıştır efendim. 

i Arz ederim. 

33 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun Tasar,sının tümünü oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kanun Tasarısı kabul edilmiştir efendim; hayırlı ve 
uğurlu olsun. (Alkışlar) 

7. — Kara Kuvvetleri Komutanı 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bö
lümünün 7 nci sırasında yer alan, Kara Kuvvetleri 
Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgene
ral Nurettin Ersin'in, 743 sayılı Türk Kanunu Me
denisinin 257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; bu Kanun teklifi Adalet Komisyo

nu tarafından Raporla birlikte reddedilmiştir. Bu ne
denle içtüzüğümüzün 75 inci maddesine göre, Rapo
run benimsenip, benimsenmemesi esas olacağından, 
Komisyon Raporunu okutuyorum efendim 

(Adalet Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Komisyon Raporu üzerinde söz isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Komisyon bir açıklama yapacak mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SERDA 

KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 

(7) 232 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir.'. 

rinin (İki çekimser üye vardır) anlaşılabilmesi için kı
sa bir izahat vereceğim. 

Bu izahata girişmeden evvel evlat edinme mev
zuunda meri mevzuatın hükümlerinin neler olduğu 
hakkındaki malumatınızı tazelemek isterim; tabiatiy-
le konuya dokunduğu nispette. 

Evlat edinmek istenen kimse mümeyyiz ise, hâ
kim onun da rızasını alacaktır; bu bir. 

İkincisi; evlat edinmek isteyen kimse evli ise, ko
cası da evlat edinebilir aynı çocuğu, müştereken ev
lat edinebilirler; ama bu zorunlu değildir. İsterse eş
lerden biri evlat edinir, diğeri evlat edinmez. 

Üçüncüsü; evlat edinme müessesesiyle bağlı ol
mayarak kişinin bütün kişisel halleri ve ailevi duru
mu nüfus kütüğüne kayıt olunur, kişilerin nüfus sicil
lerinin tutulması ve kütüğe şahsî hallerinin ki, bu hal
ler doğum, evlenme ve ölüm olarak üç ayrı kütüğe 
tabidir, bunların kütüğe geçirilmesinde ammenin men
faati vardır. Devlet, devlet olarak milleti teşkil eden 
vatandaşlarının kim olduğunu, kimlerle ne derece sıh
riyeti bulunduğunu bilmek zorundadır. Bu tabiatiyle 
hem şahsın menfaati yönünden böyledir, hem de 
amme menfaati yönünden böyledir. Evlenmek için, 
miras için, askerlik için, resmî muamele için, yaşının 
tespiti için, yaşma dayalı her türlü idarî muamelede 
bu tespitin sahih olması için böyle sıhhatli bir sici
lin tutulmasında zaruret vardır ve malumunuz olduğu 
üzere şahsî hal sicili gizlidir. Alakalısından başkasına 
gösterilemez. Resmî makamlardan yazı yazılmadkça 
veya mahkemeden karar verilmedikçe hiçbir şekilde 
resmî siciller hakkında kimse diğerinin sicili hakkın
da izahat alamaz. Tapu sicilinin aksine ahvali şahsi
ye kayıtları gizlidir. Genel kural budur. Bu kuralın 
istisnasını Kanun, demin arz ettiğim gibi, göstermiş
tir : Hâkim kararı lazım veya resmî daireden resmen 
yazı yazılması lazım. 

Şimdi, bu düzenleme mevcut iken gerçekten bir de 
memleketimizde bir vakıa var. Evladı bulunmayanlar 
evlat edinmek istiyorlar; fakat evlat edinenle evlat 
edinilen arasındaki rabıtan n gerçek evlat rabıtası ol
ması da isteniyor; ancak tatbikatta muhit, çevre, ev
lat edinenin veya edinilenin çevresi, okul, sokak, aile, 
geniş manada aile muhiti çocuğa bu ana veya baba
nın veya ana - babanın kendi gerçek ana - babası ol
madığı yolundaki malumatı şu veya bu kanalla, şu ve
ya bu vesileyle naklediyorlar. 

Teklif sahibi Sayın Ersin, bu ıstırabın tesiri al
tında bir düzenleme oluşturmak ister ve bu düzenle
meyi Medenî Kanunun 257 nci maddesine ekleyece-

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Kon
seyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin Ersin'in 743 sa
yılı Türk Medenî Kanununun 257 nci Maddesine 
Dört Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, 
Komisyonumuzda incelenmeden önce bu hususta Me
denî Kanunun tadil ve revizyonunu üzerine alan il
mî heyetten mütalaa istendi. Mesele arizamik tetkik 
edildi, Komisyonumuzda tartışıldı, Hükümetten görüş 
istendi. Bu görüşü de içeren Komisyon Raporumuz 
biraz evvel Divan tarafından okunmuş bulunmakta
dır. Vaktin gecikmesi sebebiyle ben fazla vaktinizi 
almayacağım; ancak Komisyonun çoğunluğunun fik-
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ği dört fıkrayla temin etmek gayretiyle teklifini ya
par. 

Burada nokta koyarak ikinci bir izahata lüzum gö
rüyorum. 

Meselelere hukukî çözüm bulunurken evvela me
selenin hukukî kalıba girip girmeyeceğini, yani hu
kukî düzenlemeyle tatmin edilip edilmeyeceğini, ger
çekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini isabetle tayin et
mek lazımdır. Bu isabet bilhassa aile hukuku için var
dır, şahsî hukuk için vardır; çünkü aile hukuku, şah
sın hukuku gibi meseleler çok defa bir yönü cemiye
tin maşerî ahlâkına dönüktür, sosyal realiteye dönük
tür, iktisadî icaplara dönüktür. Bütün bunları kapsa
yacak hukukî formüller bulmak çok güçtür. Dünyanın 
her tarafında hukukun en az girdiği, en dikkatle, te
enni ile girdiği konu aile hukukudur. 

O itibarla, ortaya bir ihtiyaç çıktığında bu ihtiyacı 
tatmin edecek hukukî formül bulunacaktır gayreti ile 
hareket etmeden evvel «Bu ihtiyaca cevap hukukta 
mı bulunacaktır?..» diye tahkik etmek lazımdır. Bil
hassa aile hukukunda; çünkü aile hukukunun ahlaka 
dönük, sosyolojiye dönük, iktisada dönük, terbiyeye, 
millî terbiyeye, ailevî terbiyeye, örfe, âdete, dönük 
tarafı var. Binaenaleyh ortaya çıkan ihtiyaç acaba 
bu gayri hukukî, hukuk dışındaki normlarla mı te
min edilecektir, yoksa hukukî normlarla mı temin 
edilecektir; bunun isabetle takdiri lazım. Eğer hukuk 
normu ile ihtiyaç giderilecekse, o zaman ikinci bir 
mesele çıkıyor. Hukukun hangi normuna yaklaşımla 
bu iş bitirilecektir?.. Yalnız 257 nci madde yok, baş
ka mevzuat da var. Hangi mevzuata bunu yamaya
cağız, ekleyeceğiz?., ihtiyacı görürsünüz; ama tadilat 
yapılacaksa bu tadilat mevcut müesses nizam içerisin
de nereye oturtulacaktır, bunun da isabetli tayini la
zım. 

Evinizde bir odaya ihtiyaç vardır. Katiyen plan 
tadilinde giriş kapısının önüne odayı koyamazsınız. 
Çünkü, o takdirde apartmana giriş imkansızlaşır. 

Bununla da iş bitmiyor. Yapacağınız ve mevkiini 
isabetle tayin ettiğiniz yerin diğer kısımlarla bağlan
tısının iyi kurulması lazım. 

Binaenaleyh, bir tadilat yapmak, yeni bir mües
sese koymaktan bazen çok daha güç oluyor. 

Komisyonumuzun-çoğunluğundaki kanaat odur ki, 
teklif çok iyiniyet taşımasına rağmen, meseleyi hu
kukî normla, hukukî kaide getirmekle çözümleyeceği 
gibi bir kanaate sahip olduğu için hata etmiştir. Mesele 
hukukla çözülmez. İhtiyaç ortadadır; ama meseleyi 
hukukî kaideyle düzeltmeye imkân yoktur, bu bir. 
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İkincisi; eğer bir an için hukuken yap:lacak ısla
hat ile, yapılacak tadilat ile meselenin halledileceğini 
kabul etsek, bu defa getireceğiniz kaidenin 257 nci 
maddeye oturtulması kabil midir, değil midir mesele
sini konuşmak lazım, münakaşa etmek lazım. Bu mü
nakaşa da gereği gibi yapılmamıştır. 

Farzedelim ki, her şeye rağmen 257 nci madde
ye koydunuz. Bu defa yeni gelen çıkıntıdan, yeni ge
len eklentiden hukukun diğer normları rahatsız olu
yor, geniş anlamda hukuk düzeninde komplikasyon 
yaratıyor mu?.. Çünkü, hukuk düzeninde yalnız Me
denî Kanun yok, ona çok sıkı bağlı diğer mevzuat da 
var. Bu mevzuatı rahatsız ediyor musunuz, onu da 
kontrol etmek laz m. Eğer bu kontrollerde hep kırmızı 
ışık yanıyorsa, «Gelme, gelme» deniyorsa demek ki, 
tadilatın hukuk yoluyla çözülmesine imkân yoktur, 
teşhiste hata vardır. 

İhtiyaç ortadadır; ama onu ahlak telakkilerinin ta
dili ile, eğitimle, sosyal şartları düzeltmekle, değiştir
mekle veya üzerine terbiye bakımından düşmekle ça
re bulmak yoluna gitmek icabedecektir. Şimdi, bu 
izahatın ışığı altında teklif sahibinin teklifini oku
mak istiyorum. Bu teklif bildiğiniz gibi üç madde
dir. İki maddesi yürürlük ve yürütme maddesidir, bu 
nedenle tek maddedir yani. 

«Madde 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
nin 257 nci maddesine, aşağıdaki dört fıkra eklen
miştir.» 

257 nci madde diye bahsedilen madde, evlat edin
menin hükmünden bahsetmektedir. O halde 257 nci 
maddeye eklenecekse fıkra, gelecek fıkralarda da ev
lat edinmenin hükümlerine ait kaide beklememiz la
zım. Münasip olan yere, kaidesi icabı münasip ek
lenmeyi yapmak lazım. Şimdi, okuyacağım hususlar 
257 nci maddenin bünyesine uygun olarak evlat edin
menin hükümlerine mütedair maddeler olması gere
kir. 

Fıkra iki; «Evlatlığın nüfus kaydında, ana ve baba 
adı olarak, evlat edinen ana veya babanın, birlikte 
evlat edinilmiş ise, ikisinin adları yazılır.» diyor. 

Demin arz ettiğim malumatı hatırlarsanız, evlat 
edinmede ananın veya babanın, yani kocanın veya ka
rının tek tek evlat edinmeleri kabil olduğu gibi, iki
sinin müştereken bir kimseyi evlat edinmesi de ka
bil. Buna işaret ediyor. 

Diyor ki, kim evlat edinmişse onun ana adı ve 
baba adı olarak o evlat edinen kimsenin adı yazıla
caktır. Eğer müştereken evlat edinmişse tehlike daha 
az; ama tek tek evlat edinmişlerse, yani eşlerden biri 
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evlat edinmişse tehlike çok büyük. Nasıl?.. Söyleye
yim : 

Şimdi, koca, erkek birisini evlat edinmiş. Karısı 
«Ben evlat edinmem» diyor. O halde bu kaideye göre 
o evlat edinen çocuğun babasının adı bu adamın adı 
olacak, koca olan kimsenin adı olacak. Kadının ba
basının, anasının adı ile evlat edinenin baba - ana 
adı arasında fark var, yani koca bu hanımla evlen
meden evvel başka bir hanımdan bunu peydahlamış 
intibaı uyanacak. Çünkü, ana adı yazılamaz. Karısı 
evlat edinmediği için, evlat edinmeye razı olmadığı 
için, baba kendisinin adını yazar, baba adı olarak; 
ama evlat edinmeye muvafakat etmeyen eşinin adını 
yazamaz. Ne yazacak?.. Başka bir kadın n adını ya
zacak, ne olursa olsun, onu bilmiyorum. Bir şey ya
zacak; ama o yazdığı kimse kendi eşi değildir. 

Kendi karısının önünde başka bir kadında peydah
lamış çocuk intibaını verecek ve bu yazımla çocuk 
evlat edinilmenin mahzurlarından kurtulacak. Teklif 
sahibinin ana amacı bu. Ana gayesi «Çocuğu hırpa
lamayalım, o kendilerini gerçek ana - baba zannet
sin» diyor. 

Şimdi, bu yazımla çocuğa gerçek bir ana - baba 
buluyorsunuz. Karısının adı değil ana adı; ama karı 
- koca evliler. O halde bu adam başka bir kadından 
bu çocuğu peydahladı. Demek ki, Teklif sahibinin 
amacına ters düşen bir uygulamaya müncer olacak 
bir Teklif getirmişler. Ret sebebinin biri bu. 

Birlikte evlat edinmişlerse tehlike başka bir yer
den daha doğacak, aşağıda gelecek onun yeri. 

İkincisi; «Evlatlığın, miras ve başka haklarının ha
lele uğramaması, aile bağlarının devam etmesi için, 
evlatlığın aile kütüğündeki kaydına, evlatlıkla ilgili 
resmî senedin tarih ve sayısı ise, nakledileceği nüfus 
kütüğünün yer, cilt, sayfa ve hane numarası yazılır 
(Nereye yazılır?.. Kütüğe yazılır.) Ayrıca, evlat edi
nenin nüfus kütüğüne de, resmî senedin tarih ve sa
yısı ile, evlatlığın naklen geldiği nüfus kütüğüne ait 
yer, cilt, sayfa ve hane numarası kaydedilir.» der 
ikinci fıkra. 

Binaenaleyh, özetleyeyim; bu evlat edinme mua
melesine ait olan kayıt yapılınca, çocuğun geldiği ha
neye ve çocuğun gittiği haneye paralel kayıtlar ko
nur, evlat edinmenin yapıldığına dair kayıtlar konur, 
bağlantı kurulur. Nerede?.. Kütükte. Peki, Nüfus Ka
nununda bir madde var. Diyor ki, «Her şahıs resmî 
makam tarafından düzenlenen kütükteki anaumdele-
ri haiz nüfus cüzdanı taşımakla mükelleftir.» 

Nüfus cüzdanı vereceksiniz, oraya da mı şerh dü
şeceksiniz? Hayır, oraya şerh düşerseniz bu Teklifi 
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getirenin amacına ters düşer. Çocuk derhal evlat edi-
nildiğini anlar. Gerçek anasının, doğumdan anasının, 
babasının bunlar olmadığını anlar. Orada, nüfus kâ
ğıdında o şerhten haberi yok. Ana adı, baba adı ola
rak bu kimselerin adları görünecek; ama nüfusta, 
kütükte esas kayıt kalacak, esas kayda ait emare 
kalacak, şerh kalacak. 

Şimdi, çocuğun elinde bir nüfus kâğıdı var. O nü
fus kâğıdında ana - baba adı başka, kütükteki ka
yıtlar bambaşka. Bunu yaptınız mı demin de arz et
tiğim amme intizamı sarsılır. O zaman herkes mu
hatabının nüfus kâğıdndaki kayıtla, kütükteki kayı-
dın aynı olup olmadığı şüphesi içine girer. Amme 
intizamı temelinden sarsılır. Ammeye güven temelin
den sarsılır. Herkes haklı olarak «Acaba bunda da 
bir şerh olmasın, bu da evlatlık olmasın» diye düşü
necektir. Niye bu kadar hassasız?.. Şunun için has
sasız, evleneceğiz, evlatlıkla evlenmek zamanı gele
cek. Benim şahsen evlat edinenlerin çocuğu olarak 
bilinen bir kimseye karşı yaklaşımım başka olacak
tır, yani anasının, babasının başka olduğunu görür
sem yaklaşımım başka olacaktır. 

Onu nereden öğrenebilirim ilk hamlede?.. Nüfus 
kâğıdından öğrenirim. Nüfus kâğıdına itimat ederim, 
bir aralık hissî münasebete girerim. O hissî münase
bet olgunlaştığı takdirde kütüğe müracaat imkânı, 
zarureti doğduğu zaman bir de bakarım kütükte gö
rünen ana - babası ile, nüfûs kâğıdında yazılı olan 
ana - baba farklı. «Ben senin evlat edinilen çocuk 
olduğunu bilmiyorum, şimdi nüfusta öğrendim. Ben 
bu münasebeti bozuyorum» diyerek sözlü ise sözü
nü bozar, nişanlı ise nişanı haklı sebeple bozar. Hele 
evli ise, evlilikten sonra öğrenmiş ise birtakım desi
selerle felaket. Bundan çoluk çocuk da olmuşsa o da
ha büyük felaket. Çünkü, o zaman alakalı olduğu için 
nüfus kütüğü açık ona, öğrenecektir, resmî kayıt ge
lecektir. 

O halde görülüyor ki, eğer kanun teklif edenin 
anaamacına varacağız diye nüfus kütükleri ile oy
namaya başlarsak, sadece evlat edinilenle, edinenin 
değil; fakat bütün Türk vatandaşlarının hakiki, şah
sî halleri hakkında kamuda bir endişe uyanmaya baş
lar. 

Kaldı ki, nüfus cüzdanına e.vlat edinenin ve onun 
eşinin adlarını da yazsanız, sosyal muhit, çevre veya 
müstesna günlerin heyecanları, müstesna günlerin ço
cuğa yaklaşımı, çocuğu içine almak arzusuna engel 
olabilir misiniz?.. Çocuk, er veya geç kendisinin bu 
ana - babanın gerçek çocuğu olmadığını bir anda öğ-
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renecektir. Binaenaleyh, görüyorsunuz ki, kayda düş
mekle hakikat gizlenemeyecektir. Amaç, yine tahak
kuk etmeyecektir. 

Kaldı ki, yine bu arada çocuğa, başlangıçta, ev
lat edinilen çocuk olduğunu söylemenin mahzuru ile, 
muayyen bir müddet geçtikten sonra, haleti ruhi-
yesinde bu derece köklü değişiklik yapacak bir em
rivaki ile çocuğu başbaşa bırakırsanız, psikolojik düş
me, psikolojik şok, teklif sahibinin korktuğu ve ge
rekçesinin başında işaret ettiği şoktan daha mı az 
olur?.. Bu ne his değişikliğidir, bu ne his düşüklüğü
dür?.. Buna tahammül edilemez. 

Binaenaleyh, görüyorsunuz ki, teşhis, ıstırap doğ
ru olabilir; ama o ıstırabın giderilmesinin yolu hu
kuk değil, hukuk dışında, sosyolojik, ahlakî, muhite 
dönük, örfe dönük, ahlaka dönük, adaba dönük, iç
timaî seviyeye dönük, içinde yaşanılan ortama dö
nük bir çare aramakla hallolur. Yoksa, kaydı düzelt
me nüfus kâğıdını ver, sal sokağa... Bu olmaz, ya
pamayız, mani olamayız ve korkulan şeyden kaçama-
yız. 

Doğru olanı psikolojikman nedir?.. Edikasyon ba
kımından, çocuk yetiştirme bakımından doğru olan 
nedir?.. Doğru olan, gerçeği anlatmaktır. Evlat edin
me, hukukun kabul ettiği bir müessesedir. Evlat edin
me ile çocukla, hakiki ana baba araş ndaki rabıta 
kesilmiş değildir. Bu onun yetişmesi içindir ve bu 
yetişmeyi teyit eden hâkim kontrolünden geçmiştir ve 
hakikaten bunu teyit eden anne baba muamelesi de 
vardır evlat eden ile edinilen arasında. Bu, yakın ve 
sıcak alaka, çocuğu rahatlatır ve doğru bir istikbale 
yöneltir. 

Bu itibarla, üçüncü fıkrada da öngörülen tedbir
ler görüyorsunuz, meseleyi halletmiyor, çığırından çı
karıyor ve amme intizamını bozacak, ammeye güveni 
sarsacak derecede rahne açıyor. Sadece, evlat edini
len ile evlat edinen arasındaki rabıtayı bozmuyor, 
bütün kamuya ait olan düzenlemenin sıhhati hakkın
da herkesi şüpheye düşürüyor. Kendisini aşan bir 
mahzuru da var. 

Üçüncü fıkrayı okuyorum : «Terkedilmiş olarak 
bulunan veya herhangi bir kurumdan alınıp da ger
çek kimliği bilinmeyen çocuğun ana ve baba adı ola
rak, evlat edinen veya edinilenin adları yazılmak su-
retiyle kütük düzenlenir.» Bu, daha da tehlikeli. Çün
kü, burada Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin üçün
cü fıkrasında öngörülen şerhi düşürmeye de lüzum 
yok. imkân da yok zaten; babası anası belli değil 
ki, ne düşeceksiniz?.. Doğrudan doğruya evlat edi
nenin, anası babası olarak yazılmasını öngörüyor 

| Teklif. O takdirde nesebi tamamen yıktınız, gayri 
I sahih hale, yani sıhhatsiz hale getirdiniz nesep du

rumunu. Kimsesiz çocuğun, bir gün bir kimsesi çı-
I kar da ortaya gelirse, çocuğun haleti ruhiyesi ne ola-
I cak, hali ne olacak?.. Türk filmlerinde, Şark filmle-
I rinde görüldüğü gibi, ya çocuk, kendisi ile evlenmesi, 
I kendisi ile cinsî münasebeti yasaklanmış, ahlaken de 
I hukuken de yasaklanmış kimselerle, aslını bilmediği 
I için, aslını teyit eden bir vesika bulunmadığı için, 
I böyle hissî ve maddî bir rabıtaya girerse, evlenmeye 

kalkarsa kız kardeşi ile, oğlan kardeşi ile, yeğeni ile 
I ve bunlardan da çocuklar doğarsa, nasıl temizleye

cek teklif sahibi?.. Hangi gaye gerçekleşti, ne gaye 
istendi, ne netice elde ettik?.. Bunu nasıl temizleyece
ğiz?.. 

I Görüyorsunuz ki, bu da arizamik bütün müesse
seleri tetkik edip, koordinasyonu kuramama hatası-

I nın verdiği bir sonuçtur. Çok tehlikelidir, içinden çı-
I kılmaz mahzurlar doğurur. 

I . Son f krada ise «Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, 
I mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedik

çe hiçbir şekilde açıklanamaz.» deniyor. Eski hük-
I mü tekrar ediyor. Bu gizlilikle, gayri samimi olan be

yanın, samimiyetin temini gayreti var içerisinde. Çün-
I kü bu hüküm, Nüfus Kanununda var. Burada tekra

rından amaç o ki, «Ben nüfus kaydını öyle bir ki-
I litlerim ki, benim yaptığım gayri samimi kaydı kim

se göremez. Üzülmeyin, hâkim kararı olmadan gö-
I remez.» Oysa ki, mümeyyiz olan kimsenin evlat edi-
I nilebilmesi için Medenî Kanunun hükmünü tadil et

memiş, zaten edemez de; etmesi de teklif olunamaz 
çünkü, mümeyyiz olan kimse rızası hilafına evlat edi
nilemez. Rızasını alacaksınız, rızasını alırken de hâ
kim hakikati söyleyecek. Çocuk «Ben mahkemeye ni
ye geldim?..» diyecek ve kendisine «Sen evlat edinil
mek için geldin» denecek. O zaman, bütün bu teklif 
yıkılıyor. 

I Görüyorsunuz ki, olsa olsa teklif, evli olmayan 
I bir kimsenin, kimsesiz çocuğu evlat edinmesi halin

de bir fayda temin edecek gibi görünüyorsa da, o 
I halde dahi teklif nispî bir fayda temin etmektedir. 

Çünkü onun da yarın gerçek ana babasının ortaya 
çıkması ihtimali vardır veya çocuğun, demin söyle-

I diğim manevî yollarla gerçek hüviyetini öğrenmesi ih
timali % 100'dür, % 99 da değil, % 100'dür. İleri 
yaşta öğrenirse çok daha büyük depresyon içerisine 
girebilir. 

Bütün bu mülahazalarla ve Raporda dercedilen 
j teknik sebeplerle Komisyonumuzun çoğunluğu Tek-
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lifin esasına girmeksizin temelinden reddini münasip 
görmüştür. Takdir Yüce Kurulundur. Arz ederim efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın üyeler, içtüzüğümüzün 75 inci maddesine 

göre, Adalet Komisyonunun redde ilişkin raporunun 
benimsenip benimsenmemesi hususunu oyların za su
nuyorum efendim. Benimsenmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun benimsenmesi kabul edilmiştir 
ve bu suretle de 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
nin 257'nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi reddedilmiştir efendim. 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Fikri Devrimsel ve 
15 arkadaşının, Cezaların İnfazı Hakkında 13.7.1965 
Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2 i 51) (S. Sayısı: 233) (/) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Kanun tasarı ve tek
lifleriyle, komisyonlardan gelen işler bölümünün 
8 inci maddesinde yer alan Sayın Fikri Devrimsel ve 
15 arkadaşının, Cezaların İnfazı Hakkında 13.7.1965 
Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine 
Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi daha evvel 

mevcuttur. 
Sayın üyeler, Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza arz ediyorum efendim. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Devrimsel teklifiniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — İzin verirseniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Ben ve 15 arkadaşım, Danışma Meclisinin daha 

ilk toplantılarından beri İçtüzük görüşmelerinden 
Anayasa görüşmelerine kadar ve de bir ara infaz 
görüşmeleri sırasında da bahsedilen bir hususun ve 
de Danışma Meclisinin genel eğilimi doğrultusunda 
ve de tatbikattan gelen arkadaşlarımla birlikte infaz
da bir boşluğu doldurma amacına yönelik olarak bu 
Kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. 

(1) 233 S: Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Teklifin doldurduğu boşluk nedir?. Malûm Türk 
Ceza Kanununda üç tür ceza vardır : Bir tanesi hür
riyeti kısıtlayıcı ceza, bir tanesi para cezası, bir tanesi 
de idam cezasıdır. 

Para cezası ödeme emriyle tahsil edilir; özel usulü 
vardır. Ölüm Cezası, idam, ölümle yerine getirilir, 
infaz şekli özel yasasında bellidir. Geriye kalıyor 
hürriyeti kısıtlayıcı ceza. Bu da infazına başlanırken 
her savcılıkta bulunan bir müddetname tanzimiyle olur. 
Müddetnameler matbudur. Bunlarda suçun adı, ce
zanın miktarı, hangi mahkemeden verildiği, tutukla
ma tarihi, tahliye tarihi, şahsın cezaevine girdiği ta
rih, bihakkın tahliye tarihi, şartla tahliye tarihi ve bu 
arada cezaevinden çıkacağı, şartla tahliye dolayısıy
la çıkacağı tarih yazılır. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 13 üncü madde
sinde müebbet ağır hapis cezası olarak geçen cezanın 
13 üncü maddenin son fıkrasına göre, müebbet ağır 
hapis cezası 36 sene üzerinden hesap edilir. Kesin 
hükmüyle, o da belirli bir süre içinde infazı gereken 
bir hürriyeti kısıtlayıcı ceza haline dönüştürülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasında, «Müebbet, ölünceye kadar devam eder» 
dedikten sonra, son fıkrada uygulama biçimi getir
miştir. Buna ölünceye kadar cezaevinde kalmayı 
amaçladığını açıkça belirtmiş ve demiştir ki, «müeb
bet ağır hapis cezası 36 yıl üzerinden hesap edilir.» 

36 sene üzerinden hesap edilen bu ceza, daha 
baştan bir müddetname tanzimi ile işe başlarken 36 
senenin üçte biri 12 sene şartla tahliyeye, geriye ka
lıyor 24 sene. 24 senenin de 2148 sayılı İnfaz Yasa
sına göre her aydan altı gün indirdiğiniz zaman 19 
sene, 2 ay, 18 gün sonra mahkemeden müebbet ha
pis çıkmış ve Yargıtayca onanmış bir cezaya çarptı
rılan bir kimse tahliye edilerek normal hayatına baş
lıyor. 

Ölüm cezası olduğu zaman şayet yüzde veya bin
de bir de olsa infazla bir boşluk olmaması lazımdır. 
Yasama organınca, ki şimdiye kadar 1 Mayıs, 21 Ma
yıs olaylarına karışmış olan iki kişi hakkında uygu
landı bu. Yasama organı reddettiği, yerine getirilme
mesine karar verdiği zaman, (ölüm cezasının reddi
ne) bu nasıl infaz edilecek? Bu hususta, mevcut ya
salarımızda bir boşluk var. Uygulamada da çok sık 
rastlanmadığı için, yasal boşluk doldurulmamıştır. 
Ölüm cezasının yerine getirileceği zaman nasıl infaz 
olunacağı belli, getirilmeyeceği zaman ne olacağı 
belli değil. 
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Yüksek Heyetinizin hafızalarınızı tazelemek için 
söylüyorum; ta tçtüzük ve Anayasa görüşmeleri sıra
sında da görüştük. «Birkaç görüş var» dendi. Bunla
rın bir tanesi, cezada esas olan infaz edilebilir olma
sıdır.» înfaz edilemeyen bir şeye ceza denmesi zaten 
mümkün değildir. Birincisi, bir mahkemenin verdiği 
cezanın yerine getirilmesine karar verilmediğine bu, 
Yasama organınca kabul edilmediğine göre adamı 
salıvermek lâzım. Gayet tabiî, bu olmaz. Bunu akıl 
da kabul etmez, vicdan da kabul etmez; fakat infaz
dan doğan bir boşluk. 

İkinci ihtimal; «efendim, mademki Yasama orga
nı bunun yerine getirilmesini kabul etmedi, o zaman 
bu şahıs, ölünceye kadar idam hükümlüsü olarak ce
zaevinde 'kalır. 'Başka yapacak bir şey yok.» deniyor. 

Bu şunun için olmuyor ve uygulanmıyor; mah
kemeden verilmiş bir karar, bir hâkim kararı olma
dıkça infaz şdkli de,- yasaya 'dayalı bir infaz şekli 
belintilen Yargıtayca onanmış, hâkim tarafından ve
rilmiş belirli bir 'karar olmadıkça bir yasal boşluk 
yüzünden bir insan ömür boyunca hürriyeti kısıtlı, 
cezaevinde kalması mümkün değil. 'Bu, cezaların ka
nuniliği prensibine de aykırıdır. Nasıl ki suçta kanu
nilik esastır, cezada da kanunilik, tabiî esastır. Ka
nunda yazılı olmayan bir cezanın cezaevinde infaz 
edilmesi mümkün müdür? Kanunda yazmıyor ki; «bir 
insan ömür boyunca cezaevinde kalarak bu cezası 
infaz edilir» diye. Böyle bir şey yazmıyor. Çaresizlik 
yüzünden biz adamı burada bırakıyoruz. «Ne ya
palım?» deniyor. Bu, gayet tabiî olmaz. 

Bazıları diyorlar ki, «Efendim, gelenek böyle.» 
îrtsan hayatı üzerinde tasarruf ederken geleneklerle 
hare'ket edilir mi? Bu da mümkün değil tabiî. 

Üçüncü İhtimal olarak şunu diyorlar : «Efendim, 
mademki bu şahsı salıveremiyoruz. Ölünceye kadar 
da yasal dayanağı olmadığı için cezaevinde bıraka
mıyoruz, zaten en ağır ceza ölüm cezasıdır. İkinci 
cez'a nedir? Müebbet ağır hapis cezasıdır. Birinciyi 
Yasama organı kabul etmediğine göre, o zaman, 
ikinciyi otomatikman uygulama safhasına koyarız. 
Nedir bu? Müebbet ağır hapis cezasıdır. Türk Ceza 
Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 
onu tamamlayan son fıkrasıyla 36 yıl üzerinden in
faza başlanır. O zaman, dediğim gibi, Yasama orga
nının sosyal fayda veya sair nedenlerle bir ihtimal de 
olsa kabul etmediği bir ceza yerine 19 sene sonra 
tahliye edilen, tahliye ile sonuçlanan bir durumla 
karşılaşılıyor. 

Bugün uygulanan sistem çok az olduğu için, uy
gulama alanında da meslek mensupları arasında da 

! çok geniş bir şekilde bilinemiyor. Ben, bu infaz işle
riyle uğraşan bir değerli meslektaşımızla görüştüm 
Ankara'da ve bu dediğim iki kişi ile ilgili müddet-
namesini de tanzim ettiğini, ki müddetname öyledir, 
burada matbüdur, yani ölünceye kadar kalır diye bir 
hüküm yoktur, ne zaman çıkacağı, nasıl infaz edile
ceği... Sonra diyor ki, «'Müebbet ağır hapis cezası 

I üçte bir halinde infaz edilir» diyor infazı gösteren 
13 üncü maddesinde Kanunun. «Birinci devrede ce-

I zasının onda birine müsavi bir müddet geceli, gün
düzlü hücrede kalır.» diyor ve «'Ancak bu müddet 1 
aydan aşağı, 8 aydan yukarı olmaz.» diyor. Cezası-

I nın onda birine müsavi. Ölünceye kadar cezaevinde 
I bırakacağınız bir insanın onda biri, üçte biri gibi bir 

süre hesap etmeniz mümkün değil ki; infaz hiç müm
kün değil. O halde son fıkraya göre 36 sene üzerin
den hesap edersek, o zaman müddetlerini hesap et
mek müm'kün oluyor. 

Uygulamada söylediğim gibi; 36 yıl üzerinden 
hesap ediliyor bunlar. Şimdi bu boşluğun doldurul
ması bakımından ve cezalarda da kanunilik prensibi
ni yasallaştırmak bakımından bu boşluğu arkadaşla-

< rımızla ve Yüce Genel Kurulunuzun da çeşitli za-
i manlardaki görüşmelerdeki genel eğilimine de uygun 

olarak bunu, bu maddeleri getirmiş bulunuyoruz. 

Teklif, 647 sayılı İnfaz Kanununa bir ek madde 
eklenmesiyle ilgilidir. Arkadaşlarımla hazırladığımız 
Teklifte hücre süresi 5 sene olarak kabul edilmişti, 
bunu diğer cezalara uygulanan hücrelerle mukayese 
ederek Yüce Komisyon bunu 1 sene olarak uygun 
gördüler. Tabiî, Yüce Heyetinizin takdirine bağlı
dır. Biz de uygun gördük arkadaşlarımızla. Yalnız, 
bizim teklifimizde «bu hükümlüler çıkarılacak özel 
ve genel af yasalarından yararlanmaz.» demiştik. Bu, 
tabiî, '1982 Anayasamızdan önce hazırlanmıştı bu 
teklif. Onun için koymuştuk. Şimdiki Anayasamızda 
87 inci madde açıkça, Anayasamızın 14 üncü madde
sinde yazılan fiiller dışında, ancak o fiillerle ilgili bir 

I af kanunu çıkarılamayacağı kesin hükmü var. Biz bu-
I nu, af kanunu dışında özel maddeyle koymamız Yüce 
I Komisyonun değerlendirmelerinde, «Anayasanın bu 

maddesine açıkça ters düşüyor, bu nedenle bu fıkrayı 
çıkarmamız lâzım» dediler. Anayasaya uygunluk sağ
lamak açısından, zorunlu olarak ben de katılarak 
Yüce Komisyon bu şeklini verdi. Eğer Yasama orga
nı ilerideki bir af kanununda arzu ederlerse şimdi 
ileride çıkaracağı bir af kanununda arzu ederse, şim
di 647'ye ekleyeceğimiz bu maddeden yararlanmış 

| olanlar varsa, çıkaracağı af kanununun dışında is-
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ti'sna olarak bırakma hakkı gayet tabiî mahfuzdur, 
ona bir engel zaten yoktur. Bu nedenle tasarı infaz
da önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gerçi uygu
lamada sık sık rastlanmıyor; ama bu önemli boşlu
ğun bulunması büyük bir eksiklikti, Yüce Heyetini
zin katkılarıyla bu boşluğun doldurulacağı kanısında
yım, 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın üyeler; Kanun teklifinin tümü üzerinde 

söz isteyen başka sayın üyemiz var mı?.. 
M. FEVZt UYGUNBR — Var, Sayın Başka

nım. 
'BAŞKAN — Komisyon raporunda aleyhte şer

hiniz var efendim; biliyorum, müsaade buyurun. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, ben 

do söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın; Başka söz isteyen?.. 
Sayın Uyguner buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Huzurunuza getirilmiş olan teklifin, tatbikattaki 

bir boşluğu doldurmak amacına yönelik olduğu ifa
de edilmektedir. Aslında tatbikat bu işi halletmiştir, 
mesele •kendiliğiriden halledilmiştir. Onun için bunu 
tekrar başka mecralara götürmekte, sürüklemekte 
ben şahsen bir fayda mülahaza etmiyorum. 

Cezalar hepimizce malum olduğu gibi, çeşitli 
nevilere ayrılmıştır. Bunlardan birincisi ve şüphesiz 
en ağır olanı ölüm cezasıdır. Bundan sonra hürri
yeti bağlayıcı cezalar gelir ve onun yanında ağır ve 
hafif para cezaları gelir ve hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla birlikte uygulanan sürgün veya emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulma cezaları gelir. 
Bunlardan ölüm cezasının uygulama safhasında diğer 
cezalardan ayrılık gösteren bir kanunî zorunluluk 
vardır. Diğer cezalar mahallî mahkemesince verilir, 
eğer temyiz edilmişse veya resen temyize tabi ise, 
Yargıtaya sunularak onayından geçer ve ona göre in
faz edilir ve o safhada kesinleşir. Ölüm cezaları ise, 
kanundaki bu şekil dışında, biraz daha değişik şe
kilde uygulanmaktadır ve ölüm cezası parlamento
nun, meclisin, millî iradenin tasvibine sunulmakta
dır. Bu 1961 Anayasamızda da böyle idi, daha ön
ceki 1924 Anayasamızda da böyleydi, son kabul et
tiğimiz 1982 Anayasasında da aynı hüküm yer aldı. 

Burada münakaşa konusu edilen husus şu; ölüm 
cezasının uygulanması, parlamentonun tasvibine ik
tiran ötmesi şartına bağlıdır. Mademki parlamento
nun tasvibine iktiran etmesi şartına bağlanmıştır; o 

I zaman parlamento elbetteki serbestçe iradesini kul* 
lanacak'tır. Ya tasvip etmezse?.. Bir defa cezanın ya
sal olmadığı iddia edilemez. Neden?... Çünkü, kanu
na aykırı bir fiil işlenmiştir ve yargılanmıştır mah
kemede; Yargıtayın onayına sunulmuştur, Yargıtay 
onaylamıştır ve fiil sabittir ve kanunda yazılı ceza 
verilmiştir. Binaenaleyh, verilen cezanın yasaya aykı
rılığı iddia edilemez, yasal ceza verilmiştir. Yargıtay-
da onaylandıktan sonra parlamentonun tasvibine gel
miştir. Parlamento iradesini kullanmıştır. Herhangi 
bir nedenle onaylanmamıştır, işte meselenin düğüm 
noktası budur. Buna tatbikat çare bulmuştur. Tat
bikat diyor ki, (Nitekim, bu hususta uygulamalar da 
vardır) verilen ceza ölüm cezasıdır. Bu yasaya uy
gun olarak verilmiştir. Şayet parlamento onaylama
mış ise bu cezayı, o halde hükümlü ömrünün sonu
na kadar cezaevinde kalır, yani bunu ne müebbet 
hapse çevirmek, ne de başka bir ceza türüne çevir-

I mek parlamentonun iradesi dahilinde değildir artık. 
Parlamento sadece onaylanmasına veya onaylanma-

I masına karar verir. Parlamento bu hususta Anayasa 
hükmüne göre, 'iradesini sadece bu konuda kulla
nır. 

Bu sebeple bu cezanın, yani parlamentoda onay-
I lanmayan ölüm cezasının başka bir cezaya tahvili 

için yeni bir düzenleme yapılmasına kanaatımca ge
rek bulunmamaktadır. Tatbikat bu işi halletmiştir ve 
uygulamalar bu konuda yapılmıştır, devam etmesin
de de bana göre hiçbir sakınca yoktur. 

Şayet teklif kabul edilirse, bu defa verilen ceza 
saptırılmış olacaktır, yani başka bir cezaya tahvil edi
lecek, o ceza ileride bazı af kanunlarından veya di
ğer bazı imkânlardan, yani kanunun getirdiği imkân
lardan istifade ederek bir süre sonra hürriyetine ka
vuşmuş olacaktır. Yani, Bir nevi atıfet sağlanmış ola
caktır kendisine. Ben bu nedenlerle teklife karşıyım 
ve ret oyu kullanacağım. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Yarkın buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN-YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz yasa teklifi, tamamen 

mevzuattaki bir boşluğu giderici niteliktedir. Anaya-
I samızda mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ce-
J zalarının yerine getirilmesine karar verme yetkisi ge

rek 1961 Anayasasında, gerek 1982 Anayasasında 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakılmıştır. Yerine 
I getirilmesine yetkili olan bir meclis, bu kararın yeri-
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ne getirilmemesine karar vermeye de yetkilidir, yani 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek 
yetkisi dahilinde olduğu gibi, karar vermemek de 
yetkisi dahilindedir. 

Böyle olduğuna göre, yerine getirilmemesine ka
rar verdiği takdirde ne olacaktır?. Ne Ceza 'Kanun
larımızda buna dair bir hüküm vardır, ne de İnfaz 
Yasasında bir hüküm vardır. O halde bu konu boş
luktadır. Getirilen teklif bu boşluktaki konuyu dü
zenlemektedir. Sayın Uyguner, konuşmalarında tah
min ediyorum boşluk olduğunu kabul etmiş durum
da; ancak diyor ki, tatbikat bunu halletti, tatbikat bu
nu çözdü, yani ömür boyu hapis cezası çekecektir ve
ya şu olacaktır. Tatbikatın bir infaz şeklinin kanun
da yeri olmadan, kanunda ıhüküm olmadan çözdüğü
nü hukuken kabul etmemiz nasıl mümkün olabilir?, 
Anlamak mümkün değil. 

O halde teklif bir şey getiriyor diyor ki, eğer bir 
parlamento her hangi bir ölüm cezasını yerine geti
rilmemesine karar verdiği takdirde ne olacağını, ya
ni nasıl bir ceza uygulanacağını yasa göstersin diyor. 
İşte bu yasa bunun için getirilmiştir. Dolayısıyla ve 
yasada da hüküm ölüm cezasına uygun bir nitelikte 
getirilmiştir. Deniliyor ki, «ömür boyu hapis cezası 
uygulansın.» Hatta teklif daha da ağırıyla diyor ki, 
hiçbir af kanunundan yararlananlasın diyor, onun 
için değiştirmiş, niteliğine iştirak ederim; nihayet af 
kanununa tabidir değildir şeklinde bir hükme lüzum 
yoktur. Parlamento bir af kanunu çıkardığı zaman 
ölüm cezası yerine getirilmesine karar verilenleri kap
samına alır veya almaz onu takdirine bırakmıştır. Ay
rıca hücre cezasını bir yıl indirmek suretiyle uygun 
bir şey yapılmıştır- Ancak, Adalet Komisyonu da bu 
konu mevzuatta düzenlenmediği için, İnfaz Yasasın
da bir hüküm olmadığı için kabul etmiş ve düzenle
miştir. Düzenleme de, teklif de gayet yerindedir. He
pinizin takdirlerine sunarım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın îslimyeli, buyurun efendim. 
FENNİ ÎSLİMYELİ — Efendim, söz alan yok

sa Hükümetin bu konudaki görüşünü rica etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Îslimyeli, 
zaten Komisyona ve Hükümete ayrı ayrı söz verece
ğim efendim. 

Sayın Komisyon... 
FİKRİ DEVRİMSEL — iSayın Başkan, ilave bir 

açıklama yapmak istiyorum?. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, konuşmanıza bi
tirdiniz efendim, maddelere geçildiğinde tekrar bir 
açıklama yapma imkânınız hâsıl olacaktır zaten. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, şu bakımdan: 
Ben ve arkadaşlarımın amaçlamadığı, bizde mevcut 
olmayan bir düşünceyi, bu Tasarıyı hazırlayan arka
daşlara atfen Sayın Uyguner belirttiler de; yani söy 
lenen tabirlerin kapsamı bir hayli geniş de onun için 
diyorum. Başka cezaya tahvil... 

BAŞKAN — Yani bir sataşma mı kabul ediyor
sunuz bunu?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — «Başka cezaya tahvil, 
atıfet, hürriyetine kavuşturma amacı gütmektedir bu 
Kanun» gibi; yani bizim hiç amaçlamadığımız... 

BAŞKAN — Zannederim Sayın Uyguner de böy
le bir şeyi amaçlamamıştır Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — O nedenle, Tasarının 
Yüce Kurulca tam anlaşılabilmesini temin amacına 
yönelik bazı açıklamalarda bulunmam lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma söz konusu 
değildir. Sayın Uyguner'in de zannederim buna ma
tuf bir beyanı olmamıştır. O nedenle müsaade eder
seniz Komisyondan ve Hükümetten görüşlerini sora
lım da devam edelim Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Peki, o halde madde 
üzerinde konuşurum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde olur efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET IKOMİSYıONU SÖZCÜSÜ HALİL 

GELENDOST — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Teklif sahibi arkadaşımız Sayın Devrimsel'in ve 
Sayın Yarkın'ın beyan ettikleri gerekçelere tamamıy-
le katılmakla beraber, ben de Komisyon adına bazı 
küçük açıklamalarda bulunacağım. 

Malumaliniz İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesi ölüm 
cezalarının onaylanması veya onaylanmaması konu
sunu Meclisimizin yetkisine tevdi etmiş bulunmakta
dır. ölüm cezalarının onaylanmamasına karar veril
diği takdirde durum ne olacaktır?.. Bu Kanun Tek
lifi bu boşluğu kapatmaktadır. 

Bugüne kadar bu boşluk devam etmiştir; yani 
1926 senesinden bugüne kadar devam etmiştir. Aca
ba uygulama ne şekilde yapılmıştır? Ben size bir tat
bikatı arz edeceğim: 

Talât Aydemir hadisesinde Osman Deniz ile Erol 
Dincer hakkındaki ölüm cezalarını Meclis onayla? 
mamıştır; yani onaylanmamasına karar vermiş ve ba 
şekilde bunlar hakkındaki işlem muallakta kalmıştır. 
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Acaba ne olmuştur?.. Tatbikat şu şekilde olmuştur: I 
Bunlar bilindiği gibi müebbet ağır hapis mahkûmu j 
sayılmış ve o şekilde işleme tabi tutulmuş ve bilaha- 1 
ra da çıkarılan af kanunlarından istifade etmek su
retiyle hürriyetlerine kavuşmuşlardır. I 

Sayın Uyguner, «Bu boşluk esasen teamül ve tat
bikatlarda doldurulmaktadır» diyor. Ne şekilde dol- I 
duruluyor?.. «Bunlar müebbet ağır hapse mahkûm 
olmuş kişilerin tabi olduğu usule tabi tutuluyorlar» I 
deniyor. 

Arkadaşlar; 
Eğer bu usule tabi tutulduğu takdirde, bu kişile

rin 24 sene sonra meşruten tahliye edilmeleri gerekil. 
Halbuki maksat ölüm cezasının infaz edilmemesidir; 
Onaylanmamıştır. Binaenaleyh, bu hükümlünün ce
zaevinde ölünceye kadar kalması matluptur; yani mil
lî irade, meclisin iradesi bu şekilde tecelli ettiği hal- I 
de tatbikat, uygulama ters yönde cereyan etmekte- I 
dir. Yalnız Komisyonumuz, Fikri Devrimsel arkada
şımızın bazı tekliflerine katılamamıştır. Şu bakım
dan: 

«Bunlar infazın ilk 5 senesini geceli-gündüzlü bir 
hücrede geçirirler» denmiştir. Buna katılmamıştır/Ko- I 
misyonumuz, «Bunlar hayatlarının sonuna kadar ka- I 
pah infaz kurumlarında kalırlar» ibaresini kullanmak 
suretiyle değişiklik yapılmıştır. I 

Sonra bir de yüce meclislerin (ki ilerideki meclis
ler de dahil) iradelerini tahdit eder bir hüküm getir 
rilmiştir. «Bu hükümlüler çıkarılacak özel ve genel I 
af kanunlarından yararlanamazlar» hükmünü getir
mek istemiştir arkadaşımız. Bu da meclislerin iradesi
ni tahdit eder, kısıtlar «şekilde mütalaa edildiği için bu 
ibare de çıkarılmıştır. Yalnız bir redaksiyon yapılmış
tır. Bunu da ileride Sayın Başkanımız müsaade eder
se, maddelere geçildiğinde arz edeceğiz. I 

Teklif yerindedir, teklifimizin kabulünü arz ve 
istirham ediyoruz. Büyük bir boşluğu, öteden beri I 
uygulama, teamül suretiyle kapatılmak istenen bu I 
boşluğu bu teklif kanunlaştığı takdirde kapatacaktır. 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
ADALET KOMtSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Sayın Başkan, bir noktayı ilave etmek I 
istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMtSYONU BAŞKANI RIFAT 

BA YAZIT — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; I 
Fethi Gürcan, Talât Aydemir ve arkadaşlarının I 

ölüm cezasının görüşülmesi sırasında, Büyük Millet | 
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Meclisince Erol Dincer ve Osman Deniz'in ölüm ce
zaları tasdik edilmemiş, olduğu gibi muallakta bıra
kılmış; fakat bu müebbet hapise de çevrilmemiştir. 
O müzakereden bir sene sonra af kanunu çıkmıştır; 
af kanunundan yararlanmak suretiyle bunlar müeb
bet hapse çevrilmiş ve oradan înfaz Kanunu gereğin
ce 24 seneden yararlanmışlardır ve kıymetli arkadaşı
mın söylediği müddetname de ondan sonra dolmuş
tur. Bizatihi ölüm cezasına mahkûm edilip de kapa
lı cezaevlerinde kalması gereken ölüm cezasına mah
kûm olanlar için müddetname hazırlanmaz. Bu nok
tayı tavzih etmek istedim. 

Şayet, bilahara bir af kanunu çıkarsa, o ölüm ce
zasıyla bizim Tasarımızda da kalacaktır, o zaman 
müebbet hapise veyahut 24 seneye veyahut 30 sene
ye çevrilirse, o da af kanununu çıkaracak meclisin 
iradesine bağlıdır. O zaman bir müddetname hazırla
nır; şartla salıverilmeden ancak o zaman istifade 
eder, başka şekilde istifade etmez hazırladığımız ka
nuna göre. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın İslimyeli de bi

raz evvel bu hususta bir açıklama yapılıp yapılmaya
cağını sormuşlardı; bir açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCtSt SEBA-
HATTİN OKUTAN — Yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — (Sayın Başkan. 
Anayasanın 87 nci maddesi ölüm cezalarının ye

rine getirilmesine karar vermek yetkisini meclislere 
vermiştir. Buradaki konu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar vermek; vermez de. Vermediği za
man cezanın mahiyetini değiştirmez. Ceza, ölüm ce
zası olarak kalır. Bizim tatbikatımız da bu istikamet
tedir. Zaten Anayasanın açık hükmüne göre, bunun 
mahiyetinin değiştirileceğine dair de bir hüküm yok. 

Bizde zaten cezalar Ceza Kanununda tadat edil
miş; idam, yani ölüm cezası ve hürriyeti bağlayıcı 
cezalar. O vakit tatbikatta bizim için bir mahzur da 
çıkmıyor. Şöyle çıkmıyor: Ölüm cezası olarak kalı
yor bu; mahiyetini tasdik etmekle değiştirmiyor, 
ölüm cezasına mahkûm bir kişi olarak hapishanede 
kalır. Binaenaleyh, zaten bu kalan kişi, sayın arka
daşlarımın teklifinde bahsettiği haklardan yararlana
maz. Çünkü ölüm cezasına hükümlü bir kimsenin ya
rarlanacağı bir hak da yoktur. 
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Bu görüşten hareket ederek, biz teklife gerek gör
müyoruz. Çünkü cezanın mahiyeti değişmiyor, ölüm 
cezasına mahkûm bir kişi ömrü boyunca cezaevinde 
kalıyor. Binaenaleyh,, sonunda bunun müebbet hap
se çevrilmesi veyahut infaz sisteminde başka bir de
ğişiklik de bahis konusu değil; ancak Sayın Komis 
yon Başkanının açıkladığı gibi, tatbikattaki işle bu 
ayrı. Tatbikattaki iş, yine Sayın Başkanın arz ettiği 
gibi, bir afla muhatap olunmasıdır; yani ölüm cezası
nın yerine getirilmemesinin meclisçe kararlaştırılma
sından sonra yürürlüğe giren bir af kanunu bu ölüm 
cezaları için af getirdiğinden bu sistem tabiî onun 
hakkında carî olacaktır. Bunun belki bugün de aynı 
şekilde tatbiki mümkündür. O bakımdan biz genelde 
böyle bir tasarı şevkine gerek olmadığı görüşünde
yiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Kanun Teklifinin tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, Hükü

metten bir soru sorabilir miyim efendim.? 
BAŞKAN — Efendim, Zatıâliniz Komisyon üye

sisiniz. 
İBRAHlM BARANGÎL — Söz hakkım mahfuz. 
BAŞKAN — Evet, söz hakkınız mahfuz, sorabi

lirsiniz efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, Sayın Hü

kümet mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ceza
larının yerine getirilmesine karar vermek görevini, 
Meclisin görevini acaba vermemek olarak da düşü
nebiliyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, Saym 
Barangirin sorusuna cevap verir misiniz efendim? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan, bu açık tabiî; 
vermek iradesi, vermemek iradesini de karşılıyor. Ya
ni şimdi Anayasa diyor ki, ölüm cezasının tasdikine 
karar vermek; karar vermediği zaman tabiî kalır; b ı 
Meclisin iradesi. Açık zaten, burada, Anayasada açık 
bir hüküm var. Bunu değiştirme yetkisi yok. O ba
kımdan madde açık, yani bir de cezanın mahiyetini 
değiştirme yetkisi olmadığı yolunda; yoksa biz infa
zına karar vermediği zaman, bu yetkisi Anayasanın 
açık hükmü; vermeyebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — O zaman, müsaadi 

ederseniz söz hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Barangil. 
Sayın üyeler, saat 19.00 olmuştur. Sayın Baran -

gil'in konuşup konuşmaması hususunu, yani konuş
ma süresi içinde bir uzatma olup olmaması hususu
nu oylarınıza sunalım. Eğer kabul buyurursanız Sa
yın Barangil'i dinleyip, ondan sonra Birleşimi kapa
talım. 

İBRAHİM BARANGİL — Uzatılsın istemiyo
rum. 

BAŞKAN — O zaman söz hakkınız mahfuz kal
mak üzere, müsaade ederseniz çalışma süresinin bit
tiğini ilan edelim efendim. 

Sayın üyeler, günlük çalışma programı içerisinde 
çalışma süresi, saat '19.00 olması nedeniyle sona er
miş bulunmaktadır. Bu nedenle^ 20 Aralık Pazartesi 
günü saat 14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.00 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

31 inci BİRLEŞİM 

16 Aralık 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. (BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
mjŞLARİI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

4. KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/486) (S. 'Sayısı : 227) iflDağıtmia tarihi : 2.11.1982) 

% Halil (Fevzi) UYGUNTÜRK Hakkındaki 
Ölüm Cezasıinın Yenine Getirilmesine Daıiır Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, (3/11) (S. Sa
yısı : 254) (Dağıtma ttatrtiîhü : 14.d2.1982) 

3.: Danışma Meclisi Üyesi Selçuik1 KANTAR-
CIOGLU ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 imdi Maddesi ile Değişiklik 41 inci 
Maddesıine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 'indi (Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ye Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyaırıncıa Gündemce Alınımia 
Önergesi, (/236) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1982) 

4. Danışıma 'Meclisi -Üyesi Selçuk. KANTAR-
CIOĞLU ve 34 arkadaşımın, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alım
ıma Önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma ta-
liiihti : 2.11.Iİ982) 

5. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOGLU ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 saıyılı Kanunla Eklenen Ge
çidi 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğüm 36 ncı Maddesi Uyarınca Gün
deme Alınma Önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tarihi : 2.11.1982) 

6. 3.6.1938 'tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitini 
'Bakanlığıma bağlı Erıtifc Okulları Müfcedavil Serma-

yesii Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine Dalir Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Millî Eğitim komisyonları raporları, (1/428) 
(S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.11.1982) 

7. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mil î Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİNlin, 
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Mad
desin© Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/50) (S. Sayı
sı : 232) (Dağıtma tar ihi : 15.11.1982) 

8H Danışma Meclisi Üyesi Fikri DEVRİM
SEL 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) (Dağıma tari
hi : 15.11.1982) 

9. 2628 sayılı 1982 Mali 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 tanihi : 
16.11.1982)' 

10. 20132 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adıla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasınla İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/425) (S. Sayısı : 236) (Dağıt--
ma tarihli : 23'JI 1.1982) 

İ L Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 1*6 arkadaşının, 1,1.1946 tarih ve 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuruimu Kanununun 
24 üncü Mıaddesinlin Değiştirilmesine" Dair Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
ru. (2/57) (S. Sayısı : 239) (Dağıitma tarihi : 
26,11.1982) • ' • 

12. Danışma Meclisi Üyesi Mustafa AUPDÜN-
DAR ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 

(Devamı arkada) 

http://14.d2.1982


Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 
240) (Dağitma tarihi : 26.11,1982) 

13, Avrupa Konseyi tmltliyaz ve Muaifuyeitileri. 
Uımulmî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolüm Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 TariMi ve 358 sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Halfckınıda Kanun 
Tasıarısı ve Milî Savunma, içişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî îşler komisyonları raporları. 

"(1/430) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma ıtarihi : 7.12.1982) 
14. 1615 sayılı Gütoırülk Kanununda Bazı Deği-

şilklilkler Yapılması Halkikında Kanun Tasarısı ve Ada

let ve' Malî îşler Ikomiısyonian (raporları. (1/7) (S. Sa
yısı 242) (Dağıtma tarihi : 14Jİ2.1982) 

il 5. Kamu Kururnu Niteliğindeki Meslek Ku
ruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu, (1/568) (S. Sayısı : 244) (Da
ğıtma tarihi : 14.12.1982) 

1'6. 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişlkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu.; (l/555> 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma terini : 14,12.1982) 



DANİŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 2S4 

Halil (Fevzi) UYGUNTÜRK Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(3/11) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md. lüğü 
Sayı : 301-10552 14 Ekim 1980 

Konu : İdam cezasına hükümlü 
Halil Uyguntürk 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanona aykırı davranmaktan sanik Tire İlçesi, Derebaşı Köyü nüfusu 
Hane 32, Cilt 44, sahife 33 de kayıtlı İsmail oğlu Duriye'den olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uygun-
türk'ün, T.C.K. nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, T.C.K. nun 74, 75 inci maddeleri uyarınca idam ceza
sıyla mahkûmiyetine ve 500 lira ağır para cezasınm kendisinden alınmasına ilişkin ödemiş Ağır Ceza Dai
resince verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak işlemler için Cumhu
riyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yar
gıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilamı, konu hakkındaki 31.10.1978 gün ve 1.71.27.1978-65452 sayıh 
Adalet Bakanhğı yazısının sureti ile birlikte 16.11.1978 günlü 301-10514 sayılı yazımızla Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/11 
Karar No. : 50 11 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna aykırı hareketten sanık, Tire İlçesi, Derebaşı Köyü, Hane 32, Cilt 
44, Sahife 33 de nüfusa kayıtlı, İsmail oğlu Duriye'den olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk'ün 
Türk Ceza Kanununun 450/8., 6136 sayılı Kanunun 13., Türk Ceza Kanununun 74, 75 inci maddeleri uya
rınca idam cezası ile mahkûmiyetine ve 500 lira ağır para cezasının kendisinden alınmasına ilişkin, Ödemiş 
Ağır Ceza Mahkemesinin 8.12.1977 gün ve Esas 1977/103, Karar 1977/218 sayılı hükmü, Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesinin 9.5.1978 gün ve Esas 1978/1428, Karar 1978/1981 ve tebliğname l-B/1432 sayılı ilamı ile 
onanmak suretiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya Başbakanlığın 16 Kasım 1978 tarih ve 301/10514 
sayılı tezkeresine ekli olarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve bilahara 12 Eylül'ü müteakip Başba
kanlığın 14 Ekim 1980 tarih ve 301-10552 saydı yazılarıyla *MiUî Güvenlik Konseyi Başkanlığına ve oradan 
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da Danışma Meclisi Başkanlığına ve Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş olmakla dosyanın Ada
let Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı komisyonumuzca yapılan tetkik ve müzakeresi neticesinde : 

Sanık Halil (Fevzi) Uyguntürk'ün olay günü evvela babasından isteyip kendisine verilmeyen maktule 
Güngör Sülük'ü kaçırmaya karar1 verip, yanma diğer sanık Ali Zeybek'i de alarak maktulenin çalışmakta 
olduğu tarlaya giderek elinde tabanca olduğu halde Güngör Sülük'ü tutup kaçırmak istediği, adı geçenin karşı 
koyması üzerine kaçıramayacağını anlayarak duyduğu infial ile tabancasını evvela Durdu Çaylıoğlu'na sonra 
Güngör Sülük'e ateşleyerek öldürdüğü Sanık Ali Zeybek'in bak kızın annesi kaçıyor demesi üzerine bu defa 
maktule Fadime'nin arkasından koşarak tabancası ile onu da öldürdüğü bu suretle sanığın maktule Güngör 
Sülük'ü kaçırma gayesine vâsıl olamamaktan mütevellit infial ile her üç maktuleyi öldürmüş olduğu, mevcut 
tekmil dosya münderecatına, sanık Halil (Fevzi) Uyguntürk'ün hazırlık, Cumhuriyet savcılığı, Sulh Hâkimi ve 
Ağır Ceza Mahkemesindeki birbirine uygun açık seçik ikrarı, hadiseyi gören şahitlerin hadiseye uygun ye
minli beyanları, elde edilen suçta kullanılmış tabanca ve bu tabancanın sanık tarafından kendisine ait oldu
ğunun kabulü, sanık Halil (Fevzi) Uyguntürk'ün cezaî ehliyetinin tam olduğuna dair Manisa Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Baştabipliğinin 8.7.1977 gün ve 2597 sayılı raporları, maktule Durdu Çaylıoğlu'na ait 19.11.1975 
günlü ölü muayene zabıt varakası, maktule Fadime Sülük'e ait 19.11.1975 günlü ölü muayene zabıt vara
kası, maktule Güngör Sülük'e ait 20.11.1975 günlü ölü muayene zabıt varakası gibi delillerle anlaşılmakla, 
ödemiş Ağır Ceza Mahkemesince 8.12.1977 tarihinde sanık Halil (Fevzi) Uyguntürk'ün idamına ve 500 lira 
ağır para cezasının kendisinden alınmasına dair verilen kararın Yargıtayca da oybirliği ile tasdik edilmiş ol
duğu görülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Halil Uyguntürk hakkındaki idam cezasının yerine getiril
memesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64., Danışma 
Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Halil Uyguntürk hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar veril
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserim 
(Gerekçe eklidir.) 

Necip BİLGE 
Üye 

Çekimserim. 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami D AÇ E 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
• Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunamadı) 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Muhalifim 
(Gerekçe ekli) 

Dianışttia Meclisi ; İSâ Sayısı : 254 
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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 uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmek
tedir. 

Ancak, Anayasanın 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmü yerine getirilmesini infa

zın 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 göz önünde bulundurulması ge
rekir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm cezası
nın yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suç
lunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası mah
kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir cezadır. 
Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Mesela 
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, maişeri vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine 
getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yeri
ne getirmeme hususunda kanun ısdar edemez. Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkan imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun 
gibi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kulla
nırım, hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez! Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine 
getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak 
vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek 
imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasa
nın 64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden 
beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele 
geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı gerekir. Suç
lunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî fay
da yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, 
ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getiri
lir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vahşi 

Danışma Meclisi '(Ŝ  Sayısı : 254 
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hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru oku4. Öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. Tut
sak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah edilebilir. 
intikam ise Devlet olma 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 getiril
mesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardar. Bugünkü infazlar için aynı fay
danın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm icezası giymiş olanların bu ceza
larının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla 
başbaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi 
hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü 
saygılarımla arz ederim. 

12.5.1982 
Serda KURTOĞLU 

Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu Üyesi 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Önce, karara muhalif kalmamın, hakkında idam cezası verilen kişiyle ve olayla hiçbir ilgisi yoktur. 
2. Çok uzun bir süreden beri fikir yönünden ve ilke olarak, ölüm cezalarının hep karşısında oldum. 

Yani bir kanunla öldürme kararı verilmesini kabul edememişimdir. Ancak pozitif hukukumuzda bu cezaya yer 
verildiğine göre, yargı olarak yapılacak bir şey elbetteki yoktur. 

Diğer yandan yine fikir olarak, ölüm cezasının en müessir bir ceza olduğu da bana göre kesin değildir. 
Belki de 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 64 üncü maddesinde, «... mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.» hükmü yer almıştır. Bu hükme göre 
yasama görevi yapan meclislerin ölüm cezasının yerine getirilmesine olduğu gibi, bu cezanın yerine getirilme
mesine 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 «derim. 

12.5.1982 
Şerafettin YARKIN 
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Adalet Komisyonu Raporu 

26 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Halil (Fevzj) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
21 Ekim 1982 gün ve 06-124, 06-126 sayılı yazınız gereğince Komisyonumuzun 26 Ekim 1982 günlü 3 üncü 
Birleşiminde görüşülerek adı geçen tezkere hakkında eski komisyonca düzenlenen 11.5.1982 gün ve Esas No. 
3/11, Karar No. 50 sayılı rapor ve metin Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunmadı, 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunmadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunmadı. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı. 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 9.5.1978 tarih ve 1978/1428 Esas, 1978/1981 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinin 8.12.1977 tarih ve 1977/103 Esas, 1977/218 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi uyarınca idam cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, İzmir İli, Tire îlçesi, Derebaşı Köyü, Hane 32, Cilt 44, Sayfa 33'de kayıtlı İsmail oğlu, Düriye'den 
olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

««•» • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 228 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 41 Arkadaşının, 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile De
ğişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 

Gündeme Alınma Önergesi. ( 2 /36 ) 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : Genel Sekreterlik İfadeli 2.9.1982 gün ve 06-1898-1899-1493-1494 sayılı yazınız ı 

İdarede devamlılık tikesine bağlı kalınarak, Danışma Meclisli Üyelerine tanınan yetkilerin ve İçtüzüğümü
zün ilgili maddesinin, Bütçe -' Plan Komisyonu re Başkanlıkça ihlal edilmemesi fçin, Devlet Memurlarını çok 
müşkül durumlarda bırakan : 

1. Ek göstergeden yararlanamayan ve emsalinden az aylık alan emekli Devlet memurlarının bu haklan* 
nın verilmesini, 

2. Halen çalışan Devlet memurlarının kadroya göre ek göstergelerin doğurduğu haksizliği gideren ve 
dengeli bir duruma sokulmasını sağlayan^ 

3. İşçilerin memurluğa geçirilmesinde karşılaştıkları haksızlıkların giderilmesini amaçlayan tekinlerimi
zin, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesine göre Genel Kurul Gündemine alınmasını arz ve teklif ederini. 

25 . 10 . 1982 
Teklif Sahipleri Adına 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Danışma MecEsi Üyesi 

NOT: 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 1.11.1982 tarihli 8 inci Birleşiminde 
kabul edilmiştir. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

«5434 sayılı Emekli Sandığı Kamunutnum 31 iınci maddesi ile değişlik 41 imci maddesliln'e 'birer fıkra eklenıme-
si, bu Kanuınıu değiştiren 1425 sayılı Kamumun 1 inci maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kamuna 
geçioi bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi», ile gerekçesi ilişik olarak sulnullmluişltur.. Gereğini emir
lerinize arz ederim. 

26 . 4 . 1982 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Muammer YAZAR 

İhsan GÖKSEL 

Ahmet SARP 

Evliya PARLAK 

Fuat YILMAZ 

Yavuz ALTOP 

Bekir TÜN AY 

Mehmet KANAT 

İsa VARDAL 

Salih İNAL 

Cevdet KARSLI 

Hilmi SABUNCU 

Dr. Hayati GÜRTAN 

Osman YAVUZ 

Yıldırım AVCI 

A. Lâmi SÜNGÜ 

Nihat KUBİLAY 

M. Nedim BİLGİÇ 

Rahmi KARAHASANOĞLU 

Rafet İBRAHİMOĞLU 

Adnan OREL 

Şer af ettin Y ARKIN 

At alay PEKÖZ 

Recep MERİÇ 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Mehmet Velid KORAN 

H. İbrahim KARAL 

A. Ali GİRMEN 

Özer GÜRBÜZ 

Doğan GÜRBÜZ 

S. Sırrı KIRCALI 

Abdulbaki CEBECİ 

Kâzım ÖZTÜRK 

Fahri ÖZTÜRK 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Recai BATURALP 

Talât SARAÇOĞLU 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Halil EVLİYA Adnan ERSÖZ 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girdiği 30L11.197O tarihimden itibaren Genel Kadro 
Kanunu çıkıncaya kadar Devlet 'Memurlarımın intibaklarımda karşılaşılan afcsaMikları gidermek maksadıyla 
1971 yılı Bütçe Kanununum 9 uncu maddesiyle Bakamlar Koruluna kadro iptal ve ihdas yetkilisi verilmiş
tir. Bu yetkiye dayanılarak Devlet Memurlarımla aylıklarıma idlenlk Ikadro verilememiş ve bugüne kadar da 
Genel Kadro Kanuınıu çıitoanlamamıştır. Gösterge tablosundaki! ihatalı düzenleme sebebiyle de hizmet yıllıan 
ve öğrenim durumları aynı ilki memurdan kadrosu buluman kurumdakiine hakları verilirken, kadrosu bulun
mayan 'bir kurumda kademe ilerlemesi verilmesi yüzündeni büyük halksızliıiklar meydana gelmiştir. Bu adil 
olmayan durum Anayasa Mahkemesinin 9.5.1972 gün ve 1971/58 Esas, 1972/22 Karan ile Ek geçici 2 mci 
maddesi iptal edilmiş, şöyle sonuca 'bağlanmıştır. «Memurum derecesine uygun kadromun tahsisi âmme idare
lerime tereddüp eden kanunî bir mükellefiyet bulunmasınla ve kamumla dahi olsa mnemurlarım derecelerine uy
gum kadroların temimi zımmımda gerekli kanunlarını çıkarılması hükümetlere düşen bir görev olmasına göre 
kadrosuz terfi eden bir memuru (kadroya müstenit terfi eden ıbir memurdan farklı mütalaa etmeye hukukî 
ve mantılkî ıbir gerekçe bulmak mürnküm değildir,!» IBu duruma göre gösterge tablosunun, her derecenin 
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4 üncü (kademesinin bir üst derecenin 1 imci kademesine, her derecenin 7 nci kademesinin bir üst derecenin 
4 üncü ıkademesâne eşit göstergeli okmk üzere düzenlenmesi gerekirmiş, 2595 sayılı Kanunla bu değişiklik 
yaıpıfaşta-,, 

2595 sayılı Kanunla 657 saydı Devlet Memurları KaiMiımumum 43 ündü maddesinde değişiklik yapılırken, 
bazı sınıflara ve baza derecelere ayncahfc tanınmış, bu ayrıcalıkta bazan derecelerimi fcadernelerimden aylak 
olanlara, bazan derece kadrolarda olanlara i/fadesi kullanılarak gelişi güzel, adil olmayan bir şekilde ek gös
terge tahsis edilmiş, bu durum1 memurlar arasında büyük huzursuzluklara sebep olmuş, daha önce ek gös
terge hiç verilmemiş sınaflardalkü emeklileri bu halktan mahrum etmiştir. Ayrıca hizmet yılıma bakılmadan, 
kadrosu aylığına denk olanla olmayanlar, kadrosu olan kurumla oümayan kurumlar şelklinde 'imtiyazlı bir sı
nıf ve memur grubu yanında, imtiyazsız bir sınıf ve memur ayrımıma sebep olunmuştur. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 7.2.1969 tarihli 1101 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 2 nci mad
dede «Bu Kanunum yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilât, ıkadro ve sair ıkanumlaria yapılacak 
değişiklikler sonumda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; aynı rütbe, Ikadro unvanı ve dereceden 
bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkımda da 
uygulanır. Yükselmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Devlet Per
sonel Dairesi, Maliye Bakanlığı, TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarım birlikte hazır
layacakları teklif üzerine •Bakamlar Kurulunca tespit olunun»! hükmü yer almaktadır. 

8.7.1971 (tarihli 1425 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesiyle 1.3.1970 tarihimden önce bağlanmış aylık
larım yükselme esaslarımın da bu maddeye göre tespit olunması şöyle hükme bağlanmıştır. «1.3.1970 tarihin
den önce bağlanmış emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarımın yükseltme işlemleri, 
7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kamunun 2 nci maddesine istinaden (Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yayımı 
(tarihinden itibaren en geç altı ay içimde tespit edilecek esaslar uyarınca 1.3,1970 tarîlhimdem geçerli olarak ya
pılır, Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarınım Bakanlar Kurulunca tespiti tarihinden itibaren bir yıl içinde 
bitirilir.» Yükseltme esasları Bakanlar Kurutanım 12.1,1972 tarihli ve 14070 sayılı Resmî Gazetede yayımla
mam karan ile tespit edilmiştir. Bu kararım (I) maddesinde aylılfclı veya ibarem içü ücretli kadrolardan aylık 
almakta ikem emekliye ayrılanlardan terfi şartlarımı haiz oldukları hailde üst derecede baş kadro bulunma
ması sebebiyle terfi edememiş ve son aylıklarını 3, 6 veya 9 yıl almış bulunanlardan emekli olmuşlara son 
aylıklarmın 2 veya 3 üst derecesinden aylık alabileceği kabul edilmiştir, 

(Maddede açıkça ifade edildiği gibi, barem, teşkilât, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler so
nunda, aylık tutarımda husule gelecek yükselmeler, maddede yazılı emeklilere de uygulanacaktır. Kamum 
koyucu bu hükümle eski ve yeni emekliler arasında her türlü ayırımı ve belirtilen sebeplerle meydana gelen 
aylık artışlarını bütün emeklilere teşmil etmektedir^ 

Genel kaide bu olmakla beraber 5434 sayılı Kanuna ek 1425 sayılı Kanunum 1 inci (maddesinde yer 
alam emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda ancak 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden 
sonra elk göstergelerin değerlendirildiği ve bunlar için 12 ayrı gösterge tespit edildiği görülmektedir. Bu se
beple 1 inci derecenta 4 üncü kademesinden önce emekli olan 'bir memur, memuriyet görevi süresince ek gös
tergelerden . yararlandığı halde, yukarıda da işaret edildiği gibi sıırf 5434 sayılı Kamunun 41 imci maddesinde 
bu hususta bir düzenleme bulunmadığı için ek göstergelerden yararlarımla imkânıma sahip olamamıaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun! değişik 43 üncü (maddesinde, bu tarihe kadar sadece genel 
idare ve (mülkî idare hizmetleri sınıfımda bulunanlar 'içim kabul edilen ek göstergeler, 12.2.1982 tarihimde 
kabul «îdilen 2595 sayılı Kanunla, yardımcı hizmetler sınıfı hariç, teknik hizmetler, sağlık (hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hiizmetleri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri, ımülkî idare amirliği hizmetleri 
ek göstergelerden yararlanmaktadırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdikten sonra personelim mağdur edilmemesi için, 1971 
yılına ait, 1376, 1972 yAna ait 1567, 1973 yılıma ait 1694, 1975 yılıma ait 1868 sayılı Bütçe kanunlarına1: 
Umvam standardizasyomu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile verilem kadrolara intibakları yapılan 
Devlet (Memurları bu kadrolarını tahsis edildiği görevim eski unvanlarını taşırlar, intibaklar yapıldığı sırada 
kuruluş kanunlarınım ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerime dayanılarak başka 
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görevlerde çalıstırıiamlar, umıvam stamdardizasyonu ve üniteler arasımda kadro dağılımı yenfiıdem yapılıncaya 
kadar, filen! ifa ettikleri görevim unvanını muhafaza ©derler.» ihükümleri yer almış, unvan ve kadro starn-
'dardizasyonu yapılamadığı gibi memurlarının aylıiklarına denk kadro da tahsis edilememiştir. Sınıflanmıın 
içinde veya dışımda bu şekilde görevlendirilenler emekli olduklarımda elk göstergelerden yararlanamamakta
dırlar,. !Bu hususun da ele alımarak haksızlığın giderilmesi gerekımefctedlks 

Getirilen düzenlemede diğer bir hususta, 2182 sayılı, 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununa eik geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki kamumun getirdiği haksızlığın giderilmesidir. Bu kanunla Devlet Memurlarının 
iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya ımahsus olmalk üzere öğrenim durumlarıma (bakılmak
sızın ibik derece yükseltilmiş, 'birinci derecenin dördüncü kademesinjdie1 bulunanlar hiç yararlamaımamışlar, 
üçüncü ve ikinci derecenin son kademelerimde olanlarla, birincti derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar 
fak yıl, ikinci kademesinde bulunanlar iki yıl yararlanmışlardır. Bu emekliler arasında büyük farklar do
ğurmuştur. . Esas kanunda değişiklik Emekli Sandığına ibüyüık malî yük getireceğimden' yeniden intibak yapıl
masını! gerektireceğinden ve ayrıca, 28 Şubat 1979 tarihi ile bir 'güm sonraki 1 IMart 1979 tarihimde emekli 
olanlar arasımda da 'farklılılklar doğuracağından, mağduriyetin önlenmesi içim ıbu gibilerim kayıplarının da fiilî 
hizmet müddetime eklenmesi 'adil (bir kriter olarak düşümıülrnüşıtür* 

Sonuç olarak ıbu teklifle : 

1. 1425 sayılı Kanunum birimci maddesinde yer alam «c) (Emekli aylığı toağlamimasıma esas aylık» ta
rifi yeniden yapılmıştır. 

2.,, Kanunun 41 imci maddesine yapılan ek fıkra ile, mağdur olanı personele halklarının verilmesi sıağ-
lammış ve ıek gösterge cetveli 1 inci derecenin dördüncü kademesime ait gösterge rakamı çıkarılarak yeniden 
düzenlenımiştir.j 

3.: 2182 sayıhj Kamunum getirdiği haksızlık giderilmiştik* 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ SELÇUK KANTARCIOĞLU VE 41 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, 
Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Devlet Memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına ba
kılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan ve bu Kanunun Ek Geçici 3 üncü maddesinden, Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunupta faydalanamayanlara üç, bir yıl faydalananlara iki, iki yıl 
faydalananlara bir yıl, olan kayıpları, fiilî hizmet yılı olarak hesaplanır ve emekli aylıklarına eklenir.» 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik 41 
inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa, bulunulsun emekli keseneğine esas olan aylık 
ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler, aylıkla birleştirilerek emekli aylıkları hesaplanır.» 

Ek Gösterge Cetveli 
+ 50 için 30 + 300 için 180 + 650 için 390 
+ 100 için 60 + 400 için 240 + 700 için 420 
+ 150 için 90 + 500 için 300 + 800 için 480 
+ 200 için 120 + 600 için 360 4- 900 için 540 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi, bu kanuna ekli gösterge tablosunda her derece ve 
kademe için gösterilen rakamlarla, ek göstergeli hizmetler için hangi derece ve kademede olursa olsun aylığına 
bu ek göstergeler eklendikten sonra bulunan rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarları.» 

ifade eder. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Bütçe Kanunlarıyla ertelenen, unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile veri

len kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanını taşıyanlar ile kuruluş ka
nunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre başka görevlerde çalıştırılan 
Devlet Memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yapılıncaya kadar fiilen 
ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin derecelerine tahsis edilen ek gösterge
lerden fazla olanından emekli aylıkları hesaplanır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

»-•-« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 231 

3 . 6 . 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
ERTİK Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Büt

çe - Plan ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları. (1 /428) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 Mayıs 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1225/03963 

DANIŞMA MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «3.6.1938 tarihli ve 3423 sayıh Miffi Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

3423 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNE FIKRA EKLENMESİNE DAİR GEREKÇE 

3423 sayılı Döner Sermaye Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Okulları Atölyelerinde, yapılacak üre
tim ve bunun sonucunda elde edilen mamullerin satışı için, bir döner sermaye ihdas edilmiştir. 

Bu Kanuna göre kurulmuş bulunan döner sermayeler, yurt çapında bütün Teknik Kurumlarına dağıtıl
dığı zaman, bazı yoğun üretim yapan kurumlann ihtiyacını karşılayacak miktarda ayırım yapılmamaktadır* 

3423 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Döner Sermayelere, Devlet tarafından yapılan katkıya rağ
men, Döner Sermaye limitleri, istenilen üretimi sağlayacak düzeye ulaşamamaktadır. 

Bu kurumlardan birisli de; Okul öncesi, Temel Eğitim ve Orta Dereceli Okullar ile Yüksekokulların 
ders aletlerinin yapım, onarım ve ikmallerini yapmak, depolamak ve ihtiyaç yerlerine göndermek üzere ku* 
rulmuş olan Ankara II nci Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi)'dur. 

II nci Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi)'nun, üstlendiği görevleri bütünüyle yerine 
getirebilmesi ve ürettiği ihtiyaç fazlası, malı dış ülkelere, bilhassa Orta Doğu ülkelerine pazarlayabilmesi 
için Döner Sermaye limitinin artırılmasına kesin zaruret bulunmaktadır. 

Bunun için, adı geçen Kurum Döner Sermayesine bir ayrıcalık getirilerek sermayenin 250 000 000 TL* 
sına ulaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : Z-303 

Karar No. : 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

«3.6,1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hak
kında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı»; ösas Komisyon olarak Ko
misyonumuza havale edilmiş bulunmaktadır. 

Başkanlık Divanının 26.3.1982 tarihli toplantısında alınmış olan prensip (kararı gereğince sözü geçen ta
sarı incelenmek ve on gün içinde görüşlerinizin (bildirilmesi için ilişik olarak Komisyonunuza gönderilmişltir. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Ethem AYAN 
Millî Eğitim Komisyonu Başkan» 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu, 
Esas No. •: 1/428 
Karar No., ; 54 

6 Temmuz 1982 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.5.1982 gün ve Z-303 sayılı yazınız, 
ilgi yazınızla, İçtüzüğümüzün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri uyarınca, Komisyonumuzun görüşüne ifati-r 

yaç duyulduğu bildirilen «3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mü
tedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı»! ve 
gerekçesi Komisyonumuzun 15 Haziran 1982 günlü 67 nei birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılma
sıyla görüşülmüştür. 

Tasarı, Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucu, Hükümetten gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir T 

Bilgilerinize sunulur. 

Turgut KUNT ER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 
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İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir II AMİT OĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmı ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cafcif TUTUM 
Üye 

Osman Y^Ft/Z 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/428 

Karar No. : 2 

Millî Eğitim Komisyona Rapora 

8 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğittim Bakanlığına Bağlı Ertiik Okulları Müteidavil Sermayesi Hak
kında Kanunun î inci Madldesine Bir Fıkra Eklemmesine Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20.10,1982 
günlü toplantısında Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle (görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesi ve Bütçe - Plan Komisyonu raporu da dikkate alınarak yapılan inceleme sonucu Ko
misyonumuzca aynen 'benimsenerek kalbul edildi. 

Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

îhsan GÖKSEL 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili . 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakan-
lığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ankara 11 inci Akşam Sanat Okulunun (Ders 
Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin 
sermayesi 250 000 000 liradır. Bu sermayenin 
100 000 000 lirası Genel Bütçeden, kalan 150 000 000 
lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner serma
ye kârından karşılanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yardım B. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. 7V Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

MlLLÎ EĞlTlM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisi 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

14.5.1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel B. 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji B. 
M. v Turgut 

Köy işleri ve Koop. B. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. B. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor B. 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

»••« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 232 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Nurettin Ersin'in, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek

lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2 /50) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. ' 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K.K.K. ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

743 sayılı Türk Medenî Kanununun, evlat edinme ile ilgili hükümleri, öncelikle evlat edinilenlerin maddî 
yararlarını, ikinci derecede de, evlât edinenlerin manevî ihtiyaçlarını gözetmiştir. Ne varki, bazı hallerde ev
lâtlık, gurur duyacağı ailesinin elinden alınmakta, başka bir ailenin evladı haline getirilmekte, toplumumuzda 
bazılarınca yadırganan «evlâtlık» durumuna kendi iradesi dışında itilmiş olmakta, bazan da aksine bir durum 
meydana gelmektedir. Şüphe yok ki, her iki halde de korunması gereken, evlâtlıktır. 

öte yandan, soyadını taşıdığı insanların, ana ve baba adı olarak ta adlarını taşıması pek tabiî sayılmalıdır. 
Yürekten sevip bağlandığı kişilere ana-baba diye hitap etmek hakkını elinden almak, onu bu zevkten yoksun 
bırakmak, haksızlık olacağı gibi, değişik kayıtların ruhsal açıdan meydana gelen olumsuz etkileri de üzücü ve 
düşündürücü olmaktadır. 

Diğer taraftan, onu evladı gibi sevgi ile büyüten, ana-baba yükümlülüklerini büyük bir özen ve zevkle 
yerine getiren, gerektiğinde, onun için her çeşit fedakârlığa katlanan kişilerden, kendi adlarını ana-baba ola
rak bu yavrulara vermeyi esirgemek insafla bağdaşmayacağı gibi, çeşitli sakıncalar da doğurmaktadır. îşte 
bu yüzden yurdumuzda, nüfus hüviyet cüzdanları kendilerinden titizlik ve maharetle saklanan çocukların ya
nında, gerçek dışı belgelerle evlilik içi çocuk imişcesine nüfusa kaydedilmiş onbinlerce çocuk vardır. Bunların 
doğru olanı öğrendikleri zaman meydana gelen facialara, yayın organlarında sık sık rastlanmaktadır. Ev
latlığa alınanların yararlarının korunması, geleceklerinin güvence altına alınması kaçınılmazdır. îşte bu amaç
la : 

1. «Evlatlıkların nüfus kayıtlarında, ana-baba olarak, evlat edinen ana ve babanın, birlikte evlat edin
miş iseler, ikisinin adlarının yazılacağı yolundaki fıkra ile, bir yandan altsoyu (Füruu) olmayanlar, evlat 
edinmeye özendirilecek ve psikolojik olarak tatmin edilecek, bir yandan da evlât edinme müessesesi teşvik 
olunarak, toplumumuzun büyük derdi haline gelen kimsesiz çocuklar konusuna oldukça etkin çare getirilecek, 
bununla da kalınmayarak nüfus hüviyet cüzdanlarında, başkalarının adları yazılı olan çocukların, toplum için
deki çelişkili ve bazıları tarafından yadırganan durumlarına son verilmiş bulunacaktır.» 



— 2 — 

2. «Evlatlığın, miras ve başka haklarının halele uğramaması, aile bağlarının devam etmesi için evlatlı
ğın aile kütüğündeki kaydına, evlatlıkla ilgili resmî senedin tarih ve sayısı ile nakledileceği nüfus kütüğünün 
yer, cilt, sahife ve hane numarasının yazılacağı, ayrıca evlât edinenin nüfus kütüğüne de resmî senedin tarih 
ve sayısı ile evlatlığın naklen geldiği nüfus kütüğüne ait yer, cilt, sahife, hane numaralarının işaret edileceği 
hususundaki hükümle, çocuğun ileride kanunî haklarını yitirmemesi imkânı sağlanmış olmaktadır.;» 

3. «Terk edilmiş olarak bulunan veya herhangi bir kurumdan alınıpta gerçek kimliği bilinmeyen, evlilik 
dışı çocuğun evlat edinilmesi halinde, küçüğün ana ve baba adı olarak, evlât edinen veya edinenlerin adları 
yazılmak suretiyle kütük» düzenleneceği yolundaki fıkra ile, toplumumuzda facialar yaratan olayların doğ
ması ve çocuğun kendi iradesi dışında meydana gelen durumunun açıklanması önlenmiş olmaktadır. 

4. «Evlat edinme ile ilgili kayıtların, Mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe, hiç bir şe
kilde açıklanamayacağı, açıklayanlar hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dolayı ceza soruşturması» 
yapılacağı biçimindeki fıkra ile, çok hassas bir konu olan evlilik dışı çocuk olmanın doğurduğu utandırıcı 
durum önlenmekte, böylece kimsesiz çocuklara sahip çıkma imkânı yaratmış bulunmaktadır. 

5. Bu düzenleme ile toplumumuzda, önemli bir sosyal konuya çare bulunmakta, ayrıca hazırlanmakta olan 
Medenî Kanunun bununla ilgili hükümleri yönlendirilmekte, tasarının hazırlanıp kanunlaşması zaman alaca
ğı için beklemeye tahammülü olmayan bir konuda, kanunî tedbir alınmış olmaktadır. 
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 
NURETTİN ERSİNİN TEKLİFİ 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Maddesine, aşağıdaki dört fıkra eklenmiş
tir, 

«Evlatlığın nüfus kaydında, ana ve baba adı olarak, evlât edinen ana veya babanın, birlikte evlat edin
miş iseler, ikisinin adları yazılır. 

Evlâtlığın, miras ve başka haklarının halele uğramaması, aile bağlarının devam etmesi için, evlatlığın 
aile kütüğündeki kaydına, evlatlıkla ilgili resmî senedin tarih ve sayısı ile, nakledileceği nüfus kütüğünün 
yer, cilt, sahife ve hane numarası yazılır. Ayrıca, evlat edinenin nüfus kütüğüne de, resmî senedin tarih ve 
sayısı ile, evlâtlığın naklen geldiği nüfus kütüğüne ait yer, cilt, sahife ve hane numarası kaydedilir. 

Terk edilmiş olarak bulunan veya herhangi bir kurumdan alınıp da gerçek kimliği bilinmeyen çocuğun 
ana ve baba adı olarak, evlat edinen veya edinenlerin adları yazılmak suretiyle kütük düzenlenir. 

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe, hiç bir şekilde açık
lanmaz, Açıklayanlar hakkında, görevi kötüye kullanmaktan dolayı ceza kovuşturması yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 11.11. 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/50 
Karar No. : 13 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kara Kuvvetleri Komutam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in 743 Sayılı Türk 
Kanunu Medenîsinin 257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, gerekçesi Baş
bakanlık mütalâası ve bu konuda Medenî Kanun Komisyonunun görüşü Komisyonumuzda Adalet Bakan
lığı ve Millî Güvenlik Konseyi temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşüldü : 

I. - Teklifin oluşturulmasında teknik hatalar müşahade edilmiştir. 
1. Teklifin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «nüfus kaydı»nın Nüfus Kanunu'nun 6 ncı maddesin

de öngörülen kütüklerden hangisine ilişkin olduğu belirlenmemiştir. 
% Teklifin 1 inci maddesinin son fıkrasında sözü edilen suçun, görevi kötüye kullanma olmaması 

gerekir. Ceza Kanunumuzun 198 inci maddesinde esasen «memuriyet sırrını ifşa» suçu düzenlenmiş bulun
duğundan Teklifle ayrı bir suç oluşturulmasının gereği yoktur. 

II. - Teklifin tümü Komisyonumuzda ele alınmıştır : 
İ. Konunun Medenî Kanun'a Hüküm Eklenmesiyle düzenlenmesi : 
a) Medenî Kanun Komisyonu Raporunda da belirtildiği gibi Teklifle getirilmek istenen düzenlemenin 

Medenî Kanunun 257 nci maddesiyle ilişkisi yoktur. Zira söz konusu madde evlat edinmeye bağlanan hu
kukî hükümleri düzenlemektedir. Teklifde öngörülen eklentiler ise evlat edinmenin sicile işlenmesini konu 
edinmektedir. Medenî Kanunun 35 inci maddesi kişisel hallerin özel sicille belirleneceğini âmirdir. Bu amaç
la 5 . 5 . 1972 de 1587 Sayılı Nüfus Kanunu yayımlanmış ve 3 . 5 . 1957 tarihli yönetmelik de oluşturul
muştur. Bu yüzden teklifle getirilmek istenen düzenlemenin, gerekli ıise, Nüfus Kanununun 29 uncu mad
desine oturtulması gerekirdi. Komisyonumuz, kendisine havale edilen tasarı ve teklifler dışında tadil ve ek
leri oluşturmaya yetkili bulunmadığından Teklifin Medenî Kanuna fıkra eklenmesiyle oluşturulamayacağı 
görüşündedir. 

b) Kaldı ilci, Medenî Kanunun tümü Medenî Kanun Komisyonu tarafından ele alınmışken perakende 
değişiklik tekliflerinin oluşturulması son derece sakıncalıdır ve konunun niteliği nedeniyle bunda bir zo
runluluk da görülmemiştir. Perakende değişiklikler daima kanunun sistematiğini bozma ve saîr mevzuatla çe
lişme tehlikesini taşır. Aşağıda açıklanacağı üzere kanun teklifinde bu tehlike mevcuttur. 

2. Teklifle Gerçekleştirilmek istenen Düzenlemeye Gerek Olup Olmadığı, 
Teklifin 1 inci maddesinin 3 ve 5 inci fıkralarıyla evlat edinme açısından kişisel hal kütüklerine getiril

mek istenen himaye Medenî Kanunun 36, 37, 38 ve 40 inci maddeleriyle Nüfus Kanununun 11, 14, 21, 29, 
30, 43, 45, 49, 54 ve Türk Ceza Kanununun 198 inci maddeleriyle sağlanmış durumdadır. Yeterli şekilde 
düzenlenmiş bir konuda ek düzenlemenin yarar ve gereği yoktur. 

3. Teklifin Kişisel Hal Kütüklerini Yönlendiren Anailkelere Aykırılığı : 
a) Gerçeği Yansıtma İlkesi : Kütüğe yazılanlar ve buna dayanarak düzenlenen belgeler (Nüfus Cüz

danları) gerçeği yansıtmaktadır. Kütüğe gerçeğe aykırı yazım yapılamaz ve belge düzenlenemezken, Teklif, 
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1 inci maddesinin 2 ve 4 üncü fıkralarıyla bu ilkeye aykırı olarak evlât edinilene evlât edinen kimse veya 
kimselerin ad ve soyadlarıyla kütük (kimsesizler için) veya cüzdan düzenlenmesini öngörmektedir. 

b) Doğru Yazım tikesi : Kütüğe gerçeğin doğru olarak yazılması gerekir. Yanlış yazımlar kazaî karar
la düzeltilir. Teklif bu ilkeye aykırı olarak doğru olmayan yazımı yasallaştırmak istemektedir. 

c) Eksiksiz Yazım ilkesi : Kişisel hale ilişkin her durumun kütüğe yazımı zorunludur. Yazım dışı kişi
sel hal bulunmamalıdır. Oysa ki, teklif yasallaşırsa evlât edinenlerin ve edinilenin gerçek kişisel halleri sicil 
dışı kalmış olacaktır. 

4. Teklifin Gerekçesinin İsabetsizliği : 
a) Teklife göre, her halde korunması gereken evlat edinilendir. Oysa ki, şahsî hal sicillerinin gerçeği 

yansıtmasında kamu yararı ön plandadır. Bunun yanında ilgililerin yararlan da gözetilmiştir. Gerçeğe uygun 
olmayan kimlik belgeleriyle yapılacak işlemler kamu düzenini bozucu sonuçlar doğurur. Bundan kamu gü
veni de zarar görür. Herkes birbirinin ana babasından şüphe etmeye başlar. Bu itibarla teklifin gerekçesi 
Nüfus Kanunu ile düzenlenen yararlar dengesini bozduğu için isabetsizdir. 

b) Teklif, gerçeğe aykırı yazımdan evlat edinen ve edinilen yararına manevî sonuçlar çıkarmak ama
cıyla oluşturulmuştur. Öneri bu sonuçların, evlat edinmeyi teşvik ve himaye edeceği gerekçesine dayanmak
tadır. Oysa, ki evlat edinen gerçeği bildiği için bundan duyacaksa daima rahatsızlık duyacaktır. Gerçeğe ay
kırı yazım bu rahatsızlığı kaldırmaz çoğu halde çoğaltır. Bu sonuç evlât edinenin sosyal seviyesi ve ruhî ya
pısıyla ilgilidir. Evlât edinilenin ise gerçeği ömür boyu okul, mahalle ve sosyal çevresinden öğrenmeyeceği 
herzaman iddia edilemez. Bu arada kanunların men ettiği akrabalarıyla hissî ve cinsel ilişkilere girmesi de 
ihtimal dahilindedir. Bu ilişkilerden hele çocuk da olursa hukuken işin içinden çıkılamayacak durumlarla 
karşılaşılması ihtimali vardır. 

Evlat edinen erkek eş çocuğa kendi soyadını vereceğine göre evlat edinenin eşi çocuğun annesi görüne-
meyecek ve evlat edinen erkek çift evlilik yapmış duruma düşecektir. 

Evlat edinen kimse bekâr veya kadın eş ise, çocuğun baba adı kocasının adı olamayacağından durum 
daha da tehlikeli olacaktır. Temyiz kudretini kazanan evlatlığın bu neticeye katlanamayacağı da açıktır. Ne
sebi belli olmayan kimsesiz çocuklara teklifin sağladığı durumun evlenme, cinsî münasebet, adam öldürme 
hallerinde de hukuken sorun yaratacağı muhakkaktır. Öneri nesep ve evlenme manîi kargaşası yarattığından 
miras hukuku açısından da büyük tehlikeler taşımaktadır. Kaldı ki, evlat edinme müessesesinde evlat edini
lenin gerçek ana babasıyla tüm bağını kesmeme müesseseye hâkim bir prensiptir. Teklif bu prensibe de aykırı 
düşmektedir. Ne sebeple olursa olsun bir kimsenin gerçek ana - babasıyla tüm bağını kesmek insan tabiatına 
aykırıdır. 

Evlat edinenle evlat edinilen arasındaki sağlam, sağlıklı ve sürekli ilişki, sevgi ve saygı ile beslenen ve 
ailenin maddî ve malî imkânlarıyla tamamlanan gerçekçi bir ortamda kurulup geliştirilebilir. Bu ortam hu
kukî düzenlemelerle sağlanamaz. Hissiyatı disipline etmek hukukun işi değildir. Belli bir ailenin kökleşmiş 
seviyesi ve terbiye anlayışı ile kendiliğinden oluşan ortam hukukî düzenlemelerle yönlendirilemez. 

c) Teklif evlat edinilenlerin sadece çok küçük olacağı ihtimali dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu hu
sus Medenî Kanun Komisyonu raporunda ve Başbakanlık görüşünde de açıklanmaktadır. Medenî Kanunun 
254 üncü maddesine göre, mümeyyiz küçüklerin evlat edinilebilmeleri onların rızalarına bağlıdır. Bu yüzden, 
pek az küçük, toplumda gerçek ana babasının ismiyle anılmamayı kabullenerek evlat edinilmesine razı ola
caktır. Her yaştaki mümeyyizlerden bu şartı kabullenerek evlat edinilmesine razı olacaktır. İleri yaştaki mü
meyyizlerden bu şartı kabullenecek kimseyi bulmak ise imkânsızdır. 

Teklifin, sosyal bir konuya çare bulduğu ve Mede nî Kanunun değiştirilmesini beklemeye konunun ta
hammülü olmadığı yolundaki gerekçesi de bu nedenlerle kabule şayan görülmemektedir. 
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Medenî Kanun Komisyonundan gelen yazılı görüşe ve bunun paralelindeki Başbakanlık mütalaasına rağ
men yeniden ilim heyetinden görüş alınması yolunda bir üyenin karşı ve iki üyenin çekimser oyu ile teklifin 
maddelerine geçilmeksizin reddi Komisyonumuzda oy çokluğu ile uygun görülmüştür. 

- Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Bu raporda sözcü 

Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Be$ir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Çekimserim. 

Turgut YEÖENAÖA 
Bulunmadı. 

Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Muhalifim. 

Sözcü 
İbrahim BARANGİL 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

mm* 

Danışma Meclisi (S. Sayısı :.. 232) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 233 

Danışma Meclisi Üyesi Fikri Devrimsel ve 15 Arkadaşının, Ce
zaların İnfazı Hakkında 1 3 . 7 . 1Ö65 Gün ve 647 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis

yonu Raporu. (2/51) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Cezaların İnfazı hakkında 13.7.1965 gün ve 647 sayılı Kanuna bir ek madde ilavesine dair kanun teklifi
miz genel ve ımadde gerekçeleri ile birlikte ilişiktedir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL 
Ankara 

Hayati GÜRTAN 
M. G. Konseyi 

Sodan TUZCU 
Rıize 

Ertuğrul ALATLl 
M. G. Konseyi 

Türe TUNÇBAY 
İzmir 

Feridun GÜRAY 
Kocaeli 

Özer GÜRBÜZ 
Sinop 

Kamer GENÇ 
Tunceli 

Remzi BAN AZ 
Uşak 

Şerafettin YARKIN 
Tokat 

Besir HAMİT OĞULLARI 
Mardin 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Bursa 

B. Sami DAÇE 
Gaziantep 

Mustafa ALFDÜNDAR 
M. G. Konseyi 

Nermin ÖZTUS 
M. G. Konseyi 

Lütfullah TOSYALI 
Hatay 

CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA 13.7.1965 GÜN VE 647 SAYILI KANUNA BtR EK MADDE İLA-
/ VESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Yürürlükteki kanunlarımızda bulunan infaz sistemindeki bir boşluğu doldurmak amacı ile bu teklifin ha
zırlanması zorunluluğu doğmuştur. 

Bu Kanun teklifinin ölüm cezalarının kapsamı ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece infaz sistemi ile ilgilidir. 
ölüm cezasına hükümlü olupta kesinleşen bu cezaların yerine getirilmemesine yasama organınca karar 

verilen hükümlünün nasıl bir infaz sistemine tabi olacağı belirsizdir. 
Bu hususta 3 görüş ileri sürülmektedir. 
1. Görüşe göre mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi yasama organınca ka

bul edilmediğine göre ortada infazı mümkün yasanın öngördüğü ve mahkemece verilen ceza bulunmadığı-
ğına göre hükümlünün derhal serbest bırakılması gerekmektedir. 

2. Görüşe göre bu hükümlüler hakkında ölüm cezası yerine getirilmeyeceğine göre kanunlarımızda mev
cut 2 nci derece ağır ceza olan müebbet ağır hapse mahkûm hükümlülerin tabi oldukları şekilde işlem görme
lidirler. Yani 36 yıla mahkûm olmuş gibi 24 yılda şartla salıverme ve ayrıca 2148 sayılı Kanuna göre her aydan 
6 gün indirmek suretiyle sonuç olarak 19 yıl 2 ay, 12 gün sonra tahliye edilmeleri gerekmektedir. 



_ 2 — 

3. Görüşe göre bu. hükümlülerin ölünceye kadar bir cezaevinde idam hükümlüsü olarak kalmaları gerek
mektedir. 

Bugün Türkiye de uygulanan 2 nci görüştür. Bu uygulama kanundan doğmayıp yapacak başkaca bir iş-
lem bulunamadığı için çaresizlik ve zaruretten doğmaktadır. Mahkemece verilen cezanın gayesi ile de bağdaş 
mamaktadır. 

«Kanunsuz suç ve ceza olmaz» temel kuralı karşısında mahkemenin verdiği karar ile kanunda yazılı suç 
ve sonucunda yapılan infaz şekli Adalet duygusunu incitmekte ve çelişmektedir. 

Bu nedenlerle infaz sistemindeki bu boşluğun doldurulması amacı ile bu teklif hazırlanmıştır. 

CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA 13.7.1965 GÜN VE 647 SAYILI KANUNA BİR EK MADDE 
İLAVESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Ek Madde — Madde mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yasama organınca yerine getiril
memesine karar verilen hükümlülerin infaz sistemi içindeki durumlarını göstermektedir. Bunlann ölünceye ka
dar ağır hapse mahkûm sayılacakları belirtilmiştir. 

Bunların cezaevinde bulundukları sürece infaz şekli olarak cezanın ağırlığı ile ve ölüm cezasının infaz edil
memesine karşılık olarak ilk 5 seneyi cezaevinde geceli gündüzlü bir hücrede geçirmeleri öngörülmüştür. 

Cezanın kalan kısmının Bakanlar Kurulunun uygun göreceği ve bu hükümlülerin hiçbir zaman kaçmalarına 
imkân vermeyecek özel nitelikte yapılmış ve gerekli muhafaza önlemleri tam alınmış bir cezaevinde çektirilme-
sinin uygun olacağı düşünülmüştür, örneğin bu tip hükümlüler için yeni inşa edilecek bir cezaevi olabileceği 
gibi, bir adada bulunan kapalı bir infaz kurumunda dahi yerine getirilmesi mümkündür. 3 üncü fıkra bu amaç
la tanzim edilmiştir. 

Bu hükümlülerin muvakkat veya müebbet hapse mahkûm olan hükümlülere uygulanan şartla tahliye, 
izin,, açık cezaevine nakil ve diğer özel maddelerden yararlanmamaları öngörülmüştür. 

Ayrıca bu hükümlülerin çıkarılacak olan özel ve genel af kanunlarından yararlanamayacakları hükmü 
suç ve cezanın niteliği nedeniyle konmuştur. 

Bu hükümlüler hakkında sadece Cumhurbaşkanının sürekli hastalık, sakatlık ve ihtiyarlık nedenleriyle kul
lanabileceği özel af yetkisi açık bırakılmıştır. 

Madde 2. — Bu madde kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. , 

Madde 3. — Bu madde kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğini göstermektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 233) 



— 3 — 

T, C, 
Danışına Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No : 2/51 
Karar No 114 

Adalet Komisyonu Rapora 

11 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cezaların İnfazı Hakkında 13.7.1965 gün ve 647 
ve gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılması 

Teklifin 1 inci maddesi ile ilave edilen ek maddenin 
edilmiş; «ölünceye kadar ağır hapse mahkûm sayılırlar» 
munda kalırlar» şeklinde değiştirilmiş, 2 nci fıkradaki 
fıkra aynen benimsenmiş, 4 üncü fıkrada ufak bir re 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü 
Raporumuz gereği için Başkanlığa saygıyla arz olu 

sayılı Kanuna Bir Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi 
ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü, 
1 inci fıkrasının başına «Haklarında» kelimesi ilave 
ibaresi «hayatlarının sonuna kadar kapalı infaz kurû -
«5 senesi» deyimi «1 yılını» olarak düzeltilmiş, 3 üncü 

daksiyon yapılmış ve 5 inci fıkra metinden çıkartılmıştır. 
maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

nur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 
Muhalifimi 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLAR1 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURATOĞLU 
SÖ2CÜ 

Muhalifim 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Söz hakkım saklıdır.) 

Halil GELENDOST 
Bu raporda sözcü 

Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

MUHALEFET GEREKÇESİ 

Halen mer'i bulunan 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi ve yeni Anayasamızın 87 inci maddelerine 
göre mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek yetkisi yasama 
organına verilmiştir. Yasama organı ölüm cezasının çektirilmesine karar verecek olursa hakkında ölüm 
cezası verilmiş olan hükümlünün ölünceye kadar cezaevinde kalması gerekir ki zamanımıza kadar bu şekil
de uygulama yapılmış ve gerek bilimsel çevrelerde ve gerekse uygulamacılar arasında bu konuda tereddüt 
bulunmadığından bu hususta yeni bir hukukî düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı görüşünde oldu
ğumdan yüksek komisyonumuzun ekseriyeti ile kabul edilen tasarının tümüne karşıyım. 

11 . 11 . 1982 
M. Fevzi UYGÜNER 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ FİKRİ DEVRİM
SEL VE 15 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Cezaların İnfazı Hakkında 13.7.1965 Gün ve 647 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Cezaların infazı hakkında 13.7.1965 
gün ve 647 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ilave 
edilmiştir. 

«EK MADDE — Mahkemelerce verilip kesinle
şen ölüm cezalarının Yasama Organınca yerine ge
tirilmemesine karar verilen hükümlüler ölünceye ka
dar ağır hapse mahkûm sayılırlar. 

Bunlar infazın ilk 5 senesini geceli - gündüzlü bir 
hücrede geçirirler. 

Cezanın kalan kısmı özel nitelikteki kapalı bir in
faz kurumunda çektirilir. 

Bu hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 
13 üncü maddesinin son fıkrası ile 647 sayılı Kanunun 
9, 11, 14, 19 ve ek 2 nci maddeleri hükümleri uygu
lanmaz. 

Bu hükümlüler çıkarılacak özel ve genel af kanun
larından yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

• • m 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Cezaların İnfazı Hakkında 13.7.1965 Gün ve 647 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Cezaların infazı hakkında 13.7.1965 
gün ve 647 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ilave 
edilmiştir. 

EK MADDE — Haklarında mahkemelerce ve
rilip kesinleşen ölüm cezalarının yasama organınca 
yerine getirilmemesine karar verilen hükümlüler hayat
larının sonuna kadar kapalı infaz kurumlarında ka
lırlar. 

Bunlar infazın ilk bir yılını geceli - gündüzlü bir 
hücrede geçirirler. 

Cezanın kalan kısmı özel nitelikteki kapalı bir in
faz kurumunda çektirilir. 

Bu hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 
13 üncü maddesinin son fıkrası ile 647 sayılı Kanu
nun 9, 11, 14, 19 ve ek 2 nci maddeleri hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

m >• 
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