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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Görüşülen işler 
1. — 222 sayılı İlköğretim Kanununa 

geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları (1/182) (S. Sayısı: 81) 

2. — Ankara'da İstatistik Umum Mü
dürlüğü binası yaptırılması için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
da 6805 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (1/61) (S. 
Sayısı: 76) 

3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
ıtiakkındaki 6853 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye-
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Sayfa 
lerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları (1/160) (S. Sayısı: 85) 

4. — Millî Birlik Komitesi İdare Âmiri 
Ekrem Acuner ve iki arkadaşı ile Temsil
ciler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kımk'ın, 
Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyon raporu 
(2/45) (S. Sayısı: 86) 

5. — Vakfıkebir'in Dereözü köyünden 
Hakkı karısı Selvi Hacıfettah ve Halim 
karısı Havva Hacıfettah'm, haklarında 
verilmiş olan nakil kararından af ve istisna 
kılınmaları hakkında (Karar No. 69) 

6. — Mazıdağı kazasının Silöt köyü hal
kından Hamit kızı Vehilbe'den doğma 
16 . 4 . 1930 doğumlu Ferso Soysal (Işık) 
ile Mustafa kızı Sultan'dan doğma 1327 
doğumlu Medine Başaran'm 3236 sayılı 
Kanuna uyularak haklarında verilen nakil 
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Sayfa 
kararından istisna kılınmak suretiyle affe
dilmeleri hakkında (Karar No. 70) 7:9 

7. — Ayvalık kazasının Sakarya mahal
lesi 104 numaralı hanesinde kayıtlı, trfan-

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin özgür 
ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yurdakul'un, 
1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde kullanıla
cak seçmen kütüklerinin ve sandık seçmen liste
lerinin yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresine, 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin özgür 
ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ratıp Tahir Bu
rak'ın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin özgür 
ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurdabay-
râk'm, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesine, 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin özgür 
ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurdabay-

Sayfa 
oğlu 16 . 4 . 1943 doğumlu İzmir'de Fat
ma Hayriye'den doğma Edip Ersin ismail 
Oylu'nun cezasının affı hakkında (Dilekçe 
Komisyonu No. 4075 - 4469) 9 

rak'ın, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi
ne dair 304 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine, 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece 
ikmali ve .sureti idaresi hakkında 6165 sayılı Ka
nunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci 
maddesinin tadiline, 

Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler 
Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğretim Kredi 
ve Kurtlar Kanununa dair teklif ve tasarılar gö
rüşüldü ve kanunlar kabul edildi. 

Birleşime «m verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Muzaffer Yurdakuler Kâmil Karavelioğlu 

Divan Kâtibi 
Selâhattin özgür 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 



BtRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 16,20 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler 

KÂTİPLER : Selâhattin özgür, Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Gündem deki maddelerin müzakeresine başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±% — 222 sayılı ilköğretim Kanununa geçici 
Ur madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları (1/182) (S. Sayısı : 81) (1) 

BAŞKAN — Tasarının sözcüsü Sayın Sami 
Küçük'tür. Tasarı hakkında izahat vermek üze
re sözcü arkadaşıma sözü bırakıyorum. 

SAMİ KÜÇÜK — Muhterem arkadaşlar, 
bildiğiniz üzere 222 sayılı Kanunla Devlet ge
lirlerinin % 3 ü nisbetinde Devlet bütçesinden 
ve diğer çeşitli kaynaklardan elde edilen para 
ile memleketin ilkokul binaları yapımı dâvasını 
kısa bir zamanda halletmek üzere gerekli adım
lar atılmış bulunmaktadır. Aılcak, kanun yapı
lırken her nasılsa ilköğretim okul binaları ya
pımı ile beraber yürümesi lâzımgelen öğretmen 
yetiştirme işi ele alınmamıştır. Bu durum kar
şısında okul adedi artmakta ve fakat okullara 
öğretmen sağlanamamaktadır, öğretmen ihtiya
cını vaktinde karşılamak üzere mevcut öğret
men okullarına ilâveten öğretmen okulları aç
mak ve öğretmen yetiştirmek mecburiyeti ile 
karşı karşıya kalınmıştır. Tasarı bu gayeyi te
min maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu tasarı bütçeye yeni bir yük yüklememektedir. 
222 sayılı Kanuna gelince; temin edilecek pa
ranın % 5 i öğretmen yetiştirmek üzere tahsis 
edildiği takdirde öğretmen dâvası da kısa bir 
zamanda halledilmiş ve okullar ihtiyacı olan öğ
retmenlere kavuşmuş olacaktır. Kanunun ruhu 
bundan ibarettir. 

(1) 81 S. Sayılı hasma/yazı Temsilciler Mec
lisinin 97 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde sözcü arkadaşı
mızın verdiği izahatı dinlediniz. Tasarının tümü 
üzerinde söz istiyen var mı? Söz istiyen olma
dığına göre maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. ;;7 
222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununa ge

çici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — 222 sayılı İlköğretim ve eğitim 

Kanununa aşağıda yazılı geçici madde eklen
miştir : 

Geçici madde 6. — 77 nci maddenin 1 nci 
fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine 
kadarını,- 1961 malî yılı için, ilkokul öğretme
ni yetiştiren müesseselerin yapımında < ve ilk te
sis masraflarında kullanmıya Millî Eğitim Ba
kanlığı yetkilidir. < 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesi üze
rinde söz istiyen var mı? Yok... Kanunun birin
ci maddesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe ıgirer. • 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is
tiyen var mı?.Yok. İkinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiy enler... .Ka
bul edilmiştir. ., 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. . . ,. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi-oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir. ' ••'-> 
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Kanunun tümünü 'oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler,.. Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

Gündemin diğer bir maddesine geçiyoruz. 

3. — Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü 
binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürelzkep 
Karma Komisyon raporları (1/61) (S. Sayısı : 
76) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunun sözcüsü ıSayırı Kâ
mil Karavelioğlu'dur. Sözü ona bırakıyorum. 

KÂMÎL KABAVELÎOĞLU — Efendim, bi
na yapılmaktadır. Halihazırda bu bina için 6 
milyon lira tahakkuk ettirilmiş, bu miktarlık 
yetki Hükümete verilmiş. 'Bugünkü şartlar al
tında 16 milyon liraya ihtiyaç olduğu düşünü
lerek, aynı miktar liralık yetki Hükümete veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddelere 'geçilmesini oyları
nızla sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kafbul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara'da istatistik Umum Müdürlüğü binası 
yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Kanunun 

1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

Madde 1. — 6805 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Ankara 'da İstatistik Umum 
Müdürlüğü binası inşaatı için senelik ödeme 
miktarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere (16) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve fa
izleriyle 'birlikte (6) milyon lirayı geçmemek 
üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.» 

BAŞKAN —, Birinci madde hakkında söz Ls-
tiyen var mı? Buyurun Sayın O'Kan. 
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SEZAİ O'KAN — 6 milyon liralık keşif be

deli bir değişiklik ile 16 milyon liraya çıkarı
lıyor. Senelik ödeme miktarı 5 milyon lirayı 
geçmiyecektir, deniyor. Yani, senelik ödeme 
miktarı 5 milyon lirayı aşmamak 'üzere 16 mil
yon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girmelerine yetki veriliyor. Güzel, ama ge
lecek sene tekrar raiç yükselirse o zaman ne 
olacak? 

KÂMİL KAftAVELÎOĞLU — 6805 sayılı 
Kanunla yetki verilmiş, kâfi gelmemiş. 

SAMİ KÜÇÜK — Alâkahlarca tabiîdir ki 
bütün bu noktalar göz önünde tutulacak ve ona 
göre ayarlanacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Söz 
istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edeneler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
MİM Eğitim Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekep Karma Komisyon 
raporları (1/160) (S. Sayısı : 85) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Kuruluş kad
rolarında değişiklik hakkındaki bu kanunun 
sözcüsü de Saym Karavelioğlu'dur. ıSözü ona 
bırakıyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Ege Üniver
sitesinde bir Fen Fakültesi açılması hakkında 
•bir kanundur. Bu kanunu sizlere Saym Küçük 
arkadaşımız da izah edecekler. 

SAMÎ KÜÇÜK — Ege Üniversitesinde Tıp 
Fakültesi mevcuttur. Ziraat Fakültesi de var
dır. Bunlar birinci smıf talepleri birlikte ABC 

(1) 76 S- Sayılı basma yazı Temsilciler Mec
lisinin 97 mi Birleşim tutanağının sonundadır. 

(1) 85 8. Sayılı basma yası Temsilciler Mec
lisinin 101 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

— 4 — 
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derslerini görürler. Bir Fen Fakültesine de ih
tiyaç duyulmuş bulunmaktadır. Ayrıca Memle
ketin teknik elemana ihtiyacı da malûmunuzdur. 
Fen Fakültesinde de kimyacı, fizikçi gibi tekl ik 
elemanlar yetişir. Diğer fakültelerin birinci 
sınıfları için de bir Fen Fakültesinin kurulması 
elzemdir. 

BAŞKAN — Ü&şka söz istiycn varmı? Yok.. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesinde 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca 
açılan Fen Fakültesinin kuruluş (kadrolarına 
ait ilişik (1) sayılı cetvel, Ege üniversitesi 
kuruluş kadrolar; hakkındaki 6953 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiş tir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde »kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Fen Fakültesi ek görev tazmi
natı kadrolarına ait ilişik (II) sayılı cetvel 6953 
sayılı Kanuna bağlı (II) sayılı cetvele eklen
miştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Ege Üniversitesi 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvele 
(III) sayılı cetvel, (D) işaretli cetvele de (IV) 
sayılı cetvel eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi 'oyu
nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Ege Üniversitesi 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin sonunda «Fen Fakültesi her türlü giderleri 
(Bu ödeneği 'mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.)» adiyle açılan 477 nci bölüme 486 680 l i r i 
ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçki madde 3. — Ege Üniversitesi 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli •cetvelin 
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1 nci (Umumi bütçeden verilen tahsisat) hölü-
ımünün sonunda yeniden açılan 3 ncü (Geçen 
yıldan devreden Hazine yaırdımı) maddesine 
486 680 lira konulmuştur. 

BASİLİN — Mütalâa var mı? 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

' 1er... Etmiyenler... Geçici üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Profesörler Kurulu ile 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununda derpiş 
edilen organlar kuruluncaya kadar Fen Fakülte
si öğretim üye ve yardımcıları Üniversiteler Ka
nunundaki derece ve yetkiyi taşıyan kişiler ara
sında Ege Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi 
üzerine 4936 sayılı Kanun hükümlerine göre tâ
yin olunur. Dekan seçilinciye kadar bu görev 
rektör veya rektör tarafından görevlendirile
cek bir dekan tarafmdan tedvir edilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? 
KADRİ KAPLAN — 115 sayılı Kanunla 

Üniversite organları tamamen değiştirildiğin
den bu arada acaba bu gözden kaçarak 4936 ya 
girmiş gilbi bir durum olmasın? 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU — Efendim, bu
rada teşkilât ile bünyesi arasında alâka yoktur. 
Profesörler Kurulu kuruluncaya kadar onların 
yetkisini başka bir organa devrediyor. Ama bu 

• kurul şöyle teşekkül eder, böyle teşekkül eder 
diye birşey yoktur. Bu «maddelerin emrettiği 
yetki kurul kuruluncaya kadar şu organ tara
fından kullanılır, deniyor. 

BAŞKAN —• Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Yok... Oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun dördüncü maddesini okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun ka
bul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Et-

miyemler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kamunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kaıbııl edenler... Et-

miyeniler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmdyen'l'er... Kabul ediılmdıştir. 
SAMI KÜÇÜK — Saym Başkan, gündem

deki maddelerin müzakeresi bitmiştir. Fakat 
müzakere edilip üzerinde karar verilmesi iea'br 

eden 4 rapor vardır. Bunların da müzakere ve 
karara bağlanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evet bunları da müzakere ede
lim. 

5. — Vakfıkebir'in Deregözü köyünden Hak
kı karısı Selvi Hacıfettah ve Halim karısı Hav
va Hacıfettah'in, haklarında verilmiş olan nakil 
kararından af ve istisna kılınmaları hakkındaki 
Sosyal İşler Komisyonunun (Dilekçe Komisyo
nunun 15 .8 .1961 tarih ve 277 numaralı) ra
poru. 

BAŞKAN — Ba<poru okutuyorum. 
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BAŞKAN — Gündemin son maddesine ge

çiyoruz. 

4. — Millî Birlik Komitesi İdare Âmiri Ek
rem Acuner ve iki arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi İdare '• Âmiri Nuri Kıntk'ın, Sayıştay Baş
kanlığı 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporu 
(2/45) (S. Sayısı : 86) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının sözcüsü Sayın 
Kâmil Karavelfl'oğlu'dur. Sözü kendisine bıra
kıyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Malûmuâili-
nSiz", Sayıştay müstakil bir dairedir. .Bölüm
ler arasında aktarma yapmak için kanon lâ
zımdır. Geçen yıll borçları faslından ödenmesi 
lâzımgelen 2 555 liralık îb'ijr borç vardır. AMoffl-
duğu fasılda para olmadığından borç ödeme-
m'emektedir. Bu borcun ödenmesi için 2 555 
lüralülk bir aktarma teklif edilmektedir. Yani 
yapılan iş, fasıllar arasında bir aktarmadır. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde verilen izahatı 
dini ediniz. Başka söz istiyen var mı? Söz is-
tiyen olmadı gına göre maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabulü 'edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

1961 »malî yık Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işa
retli cetvelin Sayıştay Başkanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağli (A/ l ) işaretli cetvelin Sayıştay Baş
kanlığı kısfmıniMi 21*9 ncu (6736 ve 7241 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek ödenek) bölü
münden 2 555 lira düşülerek aynı cetvelin 
501 nci (Geçen yıl borçları) bölümüne eklen
miştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kan/um yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

' (1) 86 S. Sayılı basmayazt Temsilciler Meclisi
nin 96 net Birleşim tutanağının şonundadır. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Kardeşleri Hasan Sağlam'in 9 . 10 . 1952 

tarîkinde, kan gütme saikı ile işlediği katil su
çundan dolayı vâki mahkûmiyeti üzerine, Trab
zon Ağır Ceza Mahkemesinin 1,3 . 9 . 1956 gün 
ve 956/128-200 sayılı ilâmı ile: 3236 sayılı Ka
nuna uyularak diğer akrabaları meyanmda ken
dilerinin de Düzce'ye sürgün edilmelerine ka
rar verilmiş »olduğundan, halbuki hâdise tari
hinde adı geçen hükümlü ile aynı yerde otur
madıkları gibi, evlenip ibiri başka, köyde diğeri 
aynı köyde bir yuva kurmuş, 2 şer çocuk sahibi 
birer ev kadını bulunduklarından, ve Düzce'ye 
gönderilmelerinin kendileri ve aileleri ve yav
ruları için *biı* felâket teşkil edeceğinden bahis
le; bu sürgün cezasından istisna edilmeleri için 
Münfesih Meclise 'bas vurmuş 'olan Vakfıkebir 'in 
Deregözü köyünden Selvi Hacıfettah ve' Halim 
karısı Havva Hacıfettah'a ait 27 . 11 . 1957 'ta
rihli işlenıli Dilekçe Komisyonumuzun 7.8.1961 
tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı Temsil
cisi huzuru ile incelendi. 

Dosya münderecatına, nazaran ; mezkûr ta-
tep, ıo tarihte Dilekçe Komisyonunca incelen
miş ve kabule şayan görülerek 13 . 3 . 1958 ta
rihli bir mazbata ile Adalet Encümenine intikal 
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ettirilmiş ise de adı geçen encümen bu nakil 
kararının, tedbiri bir mahiyette bulunmuş ol
ması bakımından isteği bu yönden tetkik etme
yip dosyayı Dilekçe Komisyonuna iade etmiştir. 

Dilekçe Komisyonu ise, her iki dilekçinin af 
ve atıfet yolu ile nakilden istisna edilmelerinin 
içtimai adalet mefhumuna uygun düşeceği nok-
tai nazarı ile affedilmeleri hususunda ısrar et
miş ve hu »bapta düzenlediği 18 . 12 . 1958 ta
rihli mazbatayı Umumi Heyete intikal ettirmiş
tir. Mezkûr dosya, Umumi Heyetçe de müzake
re olunup Dilekçe Komisyonu görüşüne iltihak 
edilerek bu yolda bir kanun ihzarı için Adalet j 
Encümenine gönderilmiş ise de araya giren , 
İnkılâp hareketi sebebiyle sonuçlandırılanla- ı 
mıştır. ! 

Yukarda açıklandığı üzere; dilekçiler çoluk - j 
çocuğa karışmış müstakil birer aile yuvası sahi- » 
bidirler. Bunların hususiyet 'arz eden bu du- j 
rumları kanunda derpiş olunmamış bir 'boşluk ^ 
teşkil etmektedir. Dilekçiler aynı zamanda I 
vaka talihinden sonra 5 yıl aıynı yer ve muhit- I 
te oturmuş ve esasen maktul taraftarlarının i 
hükümlü ve yakmlerkıin nakledildikleri yere ; 

gitmelerine de mâni bir hüküm bulunmamış ol- j 
masına göre; kanun yapıcısının bu tedbir ,ka- j 
rarı ile istihdaf ettiği hayat korumak gayesinin î 
mutlak şekilde sağlanacağını iddia ve kabul ! 
etmek zordur. Kaldı ki bu tedbir kararı ile, ee- ! 
zanm şahsiliği 'hakkındaki umumi ceza prensi
bini bağdaştırmaya da imkân yoktur. 

Her ne kadar bu kararın cezai bir mahiyet 
taşımadığı ileri sürülebilirse de, netice bakı
mından şahsi hürriyeti bağlıyan diğer cezai i 
müeyyidelerden daha ağır bir cezai karekter ta
şıdığı gayrikaibili münakaşadır. 

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, dilek
çilerin, mülâhaza olunıan üstün faidei içtimai-
yeye binaen ve 'bir eseri atıfet olarak bu nakil
den af ve istisna kılınmalarına mevcudun oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

Gereği takdir ve ifa buyrulmak üzere; dü
zenlenen bu inha raporu takdim kılındı. 

Millî Birlik Komitesi Üye 
Sosyal işler Komisyonu S. Grüröoytrak 

Başkanı 
S. Küçük 

Üye. : . •... . Üye 
M. öüjgüneş A- Yüçhz > 

- T 
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BAŞKAN — Raporun Sözcüsü Sayın Samıi 

Küçük'tür. İzahat vermek üzere sözü kendileri
ne bırakıyorum. 

SAMİ KÜÇÜK — 3236 sayılı Kanuna göre, 
'kan gütmeyi ihtiva eden bir mesele ile karşı kar-
şıyayız. Bu iki taraftan biri diğer taraftan bi
rini vurabilir. Kanun, öldürenin aile efradının, 
kan gütme dâvası dolayısiyle öldürülmesine mâ
ni olmak için, 500 Km. mesafeye gönderilmesdni 
âmirdir. Halen elimizde iki dosya vardır. BSr 
tanesi bir kadına aittir. TraJbzon Ağırcezta Mah
kemesi 'karariyle, 500 Km. mesafeye yani Düz-
ce'ye gönderilmesi karar alitıım alınmıştır. Hal
buki bu kadın Trabzon'da yerleşmiş orad'a ev
lenmiş. Kocası var. Çoluk çocuğu var. Oradan 
ayrılmak istemiyor. Bu şartlar altında bu kanu-, 
na göre mağdur duruma düşecektir. Her şeyi 
Trabzon'da kaldığı halde Düzce'ye sürgün edi
lecektir. Fiilen bunu icabettirecek bir durum
da kalmamıştır. Bu sürgünden affını talep edi
yor. Komisyon bu talebi uygun gördü ve Trab
zon'da kalmasını muvafık buldu. Yani Komis
yon Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu sür
gün cezasının affı hakkında bir karar vermiş 
bulunuyor. 

SEZAİ OTCAN — 3236 sayıla Kanunun ruhu
na uygun olarak, kan gütmeden dolayı, yerilen 

Tezanm infazını Komisyon da istemiyor. 

SAMİ KÜÇÜK — Evet. Kadın diyor ki, ko
cam burada, çocuklarım burada, oraya gidersem 
sefil ve perişan olurum, beni affedin diyor. Ko
misyon da dosyayı tetkik ediyor ve talebi muva
fık buluyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Söz 
istiyen yoktur. Komisyon kararını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci raporun müzjaikeresine geçiyoruz. 

6. — Mazıdağı kazasının Siloti köyü halkından 
Hamitkızt Vehibe'den doğma 16 . 4 . 1930 doğum
lu Ferso Soysal (Işık) ile Mustafa kızı Sudan'
dan doğma 327 doğumlu Medine Başaran'm 3236 
sayılı Kanuna uyularak haklarında verilen nakil 
kararından istisna kılınmak suretiyle affedilme
leri hakkında Sosyal tsler Komisyonu (Dilekçe 
Komisyonu 15 . 8 , 1961 tarih ve 4726, 5211, 
5264 ve 7053 numaralı )raporu 

BAŞKAN -~ Raporu okutuyorum. 

mm*--
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Mardin Ağır Ceza Mahkemesince, kan güt
me saikı ile adam öldürme veya buna teşebbüs 
cürümleri failleri kısımlara hakkında tatbik olu
nacak muameleye dair olan 3236 sayılı Kanuna 
uyularak ikametgâhlarının bulunduğu yerden 
500 kilometre uzakta kendileri tarafından seçi
lecek bir yere nakillerine karar verilmiş olan 
Ferso İşık ve Medine Başaran ve asıl hükümlü 
Haneş Soysal'm bu kanun şümulüne giren di
ğer akrabaları hakkındaki bu ceza ve tedbirin; 
yersiz, isabetsiz ve gayriâdil bulunmuş olduğun
dan, zira; lâalettâyin bir yaralamadan ibaret 
olan olayın kan gütme ile asla ilgisi bulunmadı
ğından, biribirl'erinin yakind olan fail ve mağ
dur aile fertlerinin halen biribirleriyle görüşüp 
konuşmakta olduklarından bahsile, mezkûr sür
gün cezalarının ailevi perişanlıklarını mucibo-
lacağı, ufak yavrularının analarından uzak ve 
mahrum kalacakları nazarı merhamete alınmak 
suretiyle affedilmesi için yasama organının atı
fetine başvuran Bedirhan Işık, Hatip Başaran, 
Ferso Işık, Arif Ay ve Salih Güneş'e ait 1959 yı
lının muhtelif tarihlerinde Münfesih Meclise ve
rilmiş olup Arzuhal Encümeni tarafından dik
kate alınacak değerde görülerek Adalet Encü
menine intikal ettirilmiş ve araya giren İnkı
lâp hareketi sebebiyle sonuçlandırılmamış 'olan* 
işlemli dilekçe ve dosya Komisyonumuzun 
7 . 8 . 1961 tarihli toplantısında, Adalet Bakan
lığı temsilcisi Ceza İşleri Genel Müdürü huzuru 
ile incelendi. 

Mardin Ağır Ceza Mahkemesinin bir sureti 
dosya arasında bulunan bahis konusu 24.7.1954 
tarihli kesinleşen ilâmı ile, 6 . 3 . 1953 tarihin
de Mazıdağı'nm Kebapçı köyünden Aziz Ay'ın 
ban gütme saikı ile öldürmeye nakıs derecede 
teşebbüs eden yukarıda adı geçen Haneş Soy
sal hakkında hükmolunan 2 sene 6 aylık hapis 
cezasının kesinleşmesi üzerine, mezkûr kanunun 
1, 2, 5, ve 6 ncı maddelerine tevfikan diğer ak
rabaları meyanında hükümlünün kız kardeşi, 
dilekçi Bedrihan karısı Ferso (Soysal) Işık ve 
Hatip Başaran annesi ve hükümlünün halası 
Medine Başaran haklarında da, hâdise tarihinde 
ayı ı köyde ikamet etmekte bulunduklarından 
başka mahalle nakil kararı verilmiştir. 

Mezkûr ilâm muhtevasına nazaran; adı ge
çenlerin hâdise tarihinde hükümlü ile aynı dam 
altında oturmayıp fakat aynı köye de (Siloti 
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köyünde) yaşadıkları için bu tedbir kararı şü
mulüne alındıkları ve bu tarihten önce evlenip 
müstakil birer aile yuvası kurmuş bulundukları 
ve hâdiseden sonra da 3 sene gibi uzun bir 
müddet dlaha aynı köyde kalmış ve yaşamış ol
dukları anlaşılmaktadır. Hâdise ise, diğer bir 
köyde (Kebapçı köyünde) vukubulmuş ve yaralı 
da keza bu köy halkmdandır. 

Bunlardan Ferso Işık'ın 5 - 10 yaşlarında 
3 küçük çocuğu vardır. Mezkûr kanunda bu ka
bil akrabaların durumu derpiş olunmamış, bir 
boşluk teşkil etmektedir. 

Bunların kocalarından ve yavrularından 
müddetsiz olarak, uzak bir mesafe himayesiz bir 
şekilde oturmaya mecbur kılınmaları maaşeri vic
dani m'üteellim kılacak bir mahiyettir. Nitekim 
mağdurun yakın akrabaları olan dilekçi Arif Ay 
ve Salih Güneş dahi aynı his altında bunların 
affı için müracaatte bulunmuşlardır. Bu nakil 
•tedbirinin, bu mahiyeti ile şahsi hürriyeti tah-
dideden diğer cezai müeyyidelerden daha ağır 
ve cezanın şahsiliği hakkındaki umumi ceza pren
sibini zedeler bir mahiyet taşıdığı gayrikabili 
münakaşa ve gayriâdil bulunduğu da aşikârdır. 

Cereyanı hale ve izah olunan duruma göre, 
kararın yerine getirilmesi ile; kanun yapıcısının 
hayat korumayı istihdaf eden maksadının mut
lak surette husul bulacağını kabul etmek de zor
dur. Zira mağdur ve yakınlarının nakil mahal
line kadar gidip mukabil bir cinayeti işlemeleri 
her zaman mümkündür. Kaldı ki, bu kişiler va
kadan sonra, uzun müddet ayni köyde kalmış
lardır. 

Arz ve izah olunan vaziyet muvacehesinde; 
mülâhaza olunan üstün faidei içtimaiyeye bina
en; çoluk çocuk sahibi olan bu kişilerin bu ka
rardan istisna kılınmaları suretiyle afları ciheti
ne gidilmesine mevcudun oy birliği ile karar ve
rilmiş ve düzenlenen işbu inha raporu gereği tak
dir buyurulmak üzere takdim kılınmıştır. 

Millî Birlik Komitesi 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı Üye 
Sami Küçük Suphi Gürsoytrak 

Üye Üye 
Mehmet özgüneş Ahmet Yıldız 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mil Söz istiyen yok. Raporu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ko
misyon raporu kabul edilmiştir. 
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I şıldığmdan; bilhassa bu yaştakiler için ceza-' 
I dan maksudolan intibah, ıslah ve ibreti müessi-

renin yeter derecede husul bulduğu neticesine 
varılmıştır. 

I Halen ıbir lise öğlencisi olan adı geçen hü
kümlünün cezasının infazı halinde, memleketi
mizdeki cezaevlerinin malûm olan gayrimüsait 

I durumları ve infaz sistemi muvacehesinde, ken-
I dişinin istikbalden mahrum, lekeli ve şayibeli 
I ve, cemiyet için zararlı bir uzuv haline gelece-
I ği göz önünde bulundurularak mücerret bu za-
I rarlı neticeyi bertaraf etmek için mülâhaza olu-
I nan üstün faidei içtiınaiyeye binaen ve bir ese

ri atifet .olarak cezasının affedilmesine nıevcu-
I dun oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Gereği takdir ve ifa buyurulmak üzere; 
I düzenlenen bu af inha raporu takdim kılındı. 

/ 
I Millî Birlik Komitesi 
I Sosyal işler Komisyonu 
I Başkanı Üye 
I Sami Küçük Suphi Gürsoytrak 

Üye Üye 
I Mehmet özgüneş Ahmet Yıldız 
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Üçüncü raporun müzakeresine geçiyoruz. 
7. — Ayvalık kazasının Sakarya mahallesi 

104 numaralı hanesinde kayıtlı îrfanoğlu 16.4. 
1943 doğumlu İzmir'de Fatma Hayriye'den doğ
ma Edip Ersin, İsmail Oylu'nun cezasının affı 
hakkında Sosyal İsler Komisyonunu (Dilekçe 
Komisyonunun 15 .8.1961 tarih ve 4075 - 4469 
numaralı) raporu 

'BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin; 15.4 . 

1960 gün ve esas 959/31. karar 960/30 sayılı 
ve; Yargıtay 5 nci Ceza Dairesinin 6.12.1960 
gpn ve itiraz talepleri de reddedilmek suretiy
le kesinleşmiş olan ilâmı ile neticeten; 1 sene 
8 ay hapse mahkûm edilen îrfanoğlu Edip Er
sin, îsmail Oylu'nun bu mahkûmiyetinin, Adlî 
hata sebebiyle affını istiyen babası İrfan Oy-
lu'ya ait işlemli dilekçe Komisyonumuzun 7. 
8.1961 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı 
temsilcisi Ceza İşleri Genel Müdürü huzuru ile 
incelendi. 

Tasdikli örnekleri dosyada bulunan ilâm
ların münderecatına nazaran; adı geçen hü
kümlü 16. 4.1943 doğumlu Ersin Oylu; 16. 6. 
1959 günü 21.2.1952 doğumlu Hatice Koca
baş adındaki küçüğün, şehvet hissi ile ırz ve 
namusuna tasadiyi mutazammın fiil ve hare
kette bulunmaktan, lehine mütalâa olunan ka
nuni ve takdiri tahfif sebeplerinin mevcudiye
tiyle neticeten 1 sene 8 ay hapse mahkûm edil
miş ve hakkındaki bu hüküm yukarda işaret 
olunduğu üzere muhtelif kanun yollarından 
geçerek kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Dilekçinin adlî hata iddiası; gerek bu ba
kımdan, gerekse hükmün iddia, müdafaa ve 
deliller tahlil ve münakaşa olunup hâsıl olan 
kanaat ve takdire müstenit ve bu kanaat ve 
takdirin her türlü müdahaleden mâsun bulun
muş olması bakımlarından varit görülmemiş
tir. 

Ancak, hükümlünün henüz bir orta mektep 
öğrencisi iken işlediği bu fiilin, ilâmda dahi 
tahfif sebebi olarak belirtildiği üzere, redeat 
ve avakibini henüz idrak edememiş ve hissi 
nedamet içerisinde ve bir ayı mütecaviz bir 
gaman da mevkuf bulundurulmuş olduğu anla* 

BAŞKAN — Raporun sözcüsü Sami Küçük-
.tür. Sözü kendisine veriyorum. 

SAMİ KÜÇÜK — Efendim, hâdise Burha
niye'de geçiyor. 16 yaşındaki bir çocuk 8 ya
şındaki bir kız çocuğuna tasallut iddiası ile 
mahkemeye veriliyor. Mahkeme bir sene 8 ay 
hapse mahkûm ediyor. Çocuk halen talebedir. 
Adli tabib raporuna göre kızda hiçbir şey yok, 
tasallut vâki olmamış, çocuğun yaşı da gayet 
küçük... 

OSMAN KOKSAL — Efendim, hu mevzu 
mühimdir, birçok mektup ve buroşür aldık, 
hattâ '-izm annesi de buraya geldi, Temsilci
ler Meclisi Üyeleri de alâkadar oldular. Eğer 
muvafık bulursanız gizli bir oturum yapmak 
suretiyle mevzuu' enine boyuna konuşalım. 
(Muvafık, sesleri) 

BAŞKAN — Gizli oturum da konuşulması 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

(Gizli oturuma geçilmiştir.) 

Kapanma saati: 17,00 

/ 




