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I« — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iSağlıfc Personelimin Tazminat ve Çalışıma Esas
larına Dair Kanun Tasarısı. (1/123) (S. Sayısı : 90) 
fcabul ©dikil; 

7 Ocak 1981 Çarşamba günü saat 14.30'da topla
nılmak üzere birleşime saat lü.lüMa som verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.0(0 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Deylet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

IBAŞKAN — Mıili GÜvenMc Konseyinin 32 nci 
BMeşimiM açıyorum. 

Oürtdemıİtmıize göre, kanun 'tasarı ve tekliflerinim 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/39) (S. Sayısı : 91) (1) 

'BAŞKAN — Gündemin birinci sırasında Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı mevcuttur. 

İBu könudalkii İhtisas Komisyonu raporu 91 sıra 
sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bu 'konu ile illgii Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık 
Temısifcıilsi yerlerini aldılar. 

(1) 91 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

ıŞimdi, ikanun tasarısının tüimü üzerinde görüşme 
açııyoırum:. 

ISöz isteyen »ayın üye var mı efendim?... Yolk. 
Komisyonu maddeler üzerimde zaiten ayrı ayrı din

leyeceğiz; tümü üzerinde ayrıca bir beyanat vermıelk 
(ihtiyacını hissediyor musonuz? 

IHÂ'KÎM ALBAY ZBKt GÜNGÖR (Adalet Ko-
mlisyonu Başikanı) — Çok: kısa olarak, müsaade tou-
yuramsanız efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, halen yürür-
Sülkfce olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz
da bazı boşluMar ve noksanlıklar mevcultltıır. Hak
larında kamu davası açılan sanılklar, hâkim huzuru-
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©a çıkarıldıkîarnıda ya ken'dileri veya vekilleri, ka
nunlardaki bu boşluklardan, noksanlıklardan yarar
lanarak, duruşmıaların talikini, davaların geciktiril-
ımesini ve uzamasını kolaylıkla sağlayalMltaektedirier. 
'Bunun sonucu olarak da, ceza davalarından bekle
nen, suçların önlenmesi ve ibreti müessire olma ga
yeleri, maalesef, tam olarak tahakkuk dttiriltememek-
tedlir. 

Bu durumu gözönünde 'bulunduran Adalet Ba
kanlığı, davaların daha süratle neticdendirilmesini 
sağlamak amacıyla, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunda bazı değişiklikler yapılmasını ve 'bu kanuna 
Ibiır madde eklenmesini uygun görmüş ve bir tasıarı 
hazırlayarak Milli Güvenlik Konseyine sunmuştur. 

Komisyonumuz tasarıyı incelemiş ve 6, 7, 10!, 11 
ve 12 noi maddelerini aynen kalbul etmıiş, diğer mad
delerinde ise baizı değişiklikler yapmıştır. 

Maddelerin okunması sırasında soracağınız soru
lara Komisyonumuz ayrıca cevap verecektir. 

Aırz öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisi olarak <sizin hir sözümüz ola-

caik mı efendimi?...( 

KEMAUETTİM ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tarihi gelişi
mi dçin'de Ceza Muhakemeleri Hulkuku sahasında, 
zaman içinde, gelişimle kaydedilîyoır. Başlangıçta, top
lumların, karışıklıklardan 'bıkıp, düzene ihtiyaç duy
maları; daha sonra hürriyetleri arzulamaları ve ni
hayet düzenin ve hürriyetlbrin 'korunması düşüncesi, 
Oeza Mulhalkemeleri Usulü Kanununda gelişme sağ
lıyor. Böylece, Oeza Mühaikemeleri Usulü Kanunu, 
igaye bakımından üç gayeye yönelik 'bir düzenleme l e 
Ikarşıımııza çıkıyor., 

iBuinlardan 'birincisi, suç/lüların cezalandırdın ası; 
li'kii'ncM, sanılkların, suçlularım 'korunması ve nihayet 
hakikatlerim araştırılması yönünden gelişme kayde-
düiyor. 

Diğer kanunlarda olduğu gilbi, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu da, dinamik bir yapıya sahip 
olan cemiyetin gelişmeleri karşısında zaman içinde 
eskimiş. 

îşte, huzurunuza bugün iki yasa İle çıktık; bun
lardan (bir tanesi, Oeza Mulhalkemeleri Usulü Kanu
nu; diğeri de Oeza Kanunu. Bu değişikliği yaparken, 
ıgerek Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü 
olarak geniş çapta bir incelemeye girdiğimiz gü'bi, 
Türkiye'deki uygulamanın, ne olduğunu anlamak yö
nünden Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, İs

kenderun, Diyarbakır v.s. gi'bi büyük yerlerdeki sav
cı ve hâkim arkadaşlarımızın da görüşünü addık ve 
'bu arada Yargıtay uygulamalarıyla kendimize özgü, 
kendimize yakışır ve Ikendi iihtiyaçlarımıızı giderici 
nitelikte bir düzenleme ile karşınıza çıktık. 

Biraz sonra maddelerde görüleceği gibi, 'ilki den
geyi çok çok iyi muhafaza etmeye çalıştık: Hakikat
lerin meydana çıkartılması konusunda yeni düzenle
meler getiridcen; kesinlikle, savunmayı hiçbir şekil
de 'bir kenara 'bırakmadık, savunmanın kutsalığını 
da, yine bunun bilinci içerisinde ele aldık ve düzen
lemelerimizi ona göre yaptık. 

jÇoik değerli komisyon üyeleri, her 'kanunda oldu
ğu ıg'ilbi, bu kanunda da bizüm boşduMarımıızı buldu
lar, bize yardımcı oddular ve huzurunuza meitnin çok 
daha üst düzeyde ve daha (mükemmel şekilde çıkma
sını sağladılar. O 'bakımdan şükran borçluyuz. 

'Maddelere geçildiği zaman, getirdiğimiz gertelk, 
'hâkimi ret konuşumda, gerek ihzar müzekkeresi ko
nuşumda, gerek gözaltına alma konusunda, gerek 
savcıların çok önemli davalara bakarken etkenliği 
konusunda, gıyalbi yargılama konusunda, ek savun
ma konusunda, duruşmanın inzibatı konusunda, ni
hayet üçyüzlbin davaya, duruşma yapmadan düzen
lemeyi ilişkin ceza kararnamesi konuşumda öyle zan
nediyorum ki, ülkemizin ihtiyacım sağlayan ve da
vaların sür aitle görülmesini sağlayan ve nihayet mah
kemelerin iş 'yükünü azaltan bir düzenleme ile karşı
nızdayız. 

Arz ederifm.j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
lEfendim, başka söz akmak isteyen olmadığına gö

re, tasarının 'tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

'Maddelere geçilmesin'i oylarınıza sunacağım: Ka-
hul edenler... 'Etmeyenler... Kalbu'l edilmiştir. 

ıBirinoi maddeyi okutuyorum: 

Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinim Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bir Mad

de Eklenmes'ine Dair Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 28 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

ı«Ancak, hâkimin duruşma sırasında reddedilmesi 
hallinde bu ret konusunda bir karar verileMimesi için 
duruşmanın tehiri veya taliki gerekse bile o celse 
duruşmaya devam olunur. Şu kadar ki 251 noi mad
de uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilime-
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isine geçilemez ve reit konusunda bir karar yenilmeden 
reddedilen hâkim tarafından veya onum huzuruyla bir 
sonraki celseye başianaımaz, 

Ret isteğinin haklı olduğuna karar verildiği tak
dirde geciktirilmesi caiz oknaidığından ötürü yapıl
mış işlemler ayrık olmak üzere duruşmanın ret di
lekçesinin verilımıesiinden sonraki kısmı tekrarlanır.» 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi Komisyon, Hükü
metten gelen tasarıdan değişik şekliyle bize takdim 
etti. Onun için, Komisyonun bu konudaki düşünce
lerini alalım efendim; buyurun. 

HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR (Adalet Ko
misyonu Başkanı), — Sayın Başkanım, fikir olarak 
aynıdır; da'ha açıklık getirilmesi bakımından bir de
ğişikliğe tabi tutulmuştur; yoksa, esas anaprensip ay
nıdır. 

Burada bahsi geçen 28 nci madde, malumunuz, 
reddedilen hâkimin yapabileceği işlemlere, muame
lelere dairdir. Bu tasarı ile iki fıkra eklenmektedir 
ve reddedilen hâkimin o celse duruşmaya devam et
mesi sağlanmaktadır. Ret talebinin kabul edilmesi 
halinde, yalnız, acele mevaddan olmayan hususların 
tekrarı öngörülmüştür., 

Arz ederim., 
'BAŞKAN — Hükümet bununla mutabık mıdır 

efendim? 
KBMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hemen arz edeyim efendim. 
Sistemimiz şu : Sorgu hâkimi reddedildiği zaman, 
asliye hâkimine; sulh hâkimi reddedildiği zaman, as
liye hâkimine; asliye hâkimi reddedildiği zaman, 
ağırcezaya; ağırceza heyeti veya üyelerinden bir ta
nesi reddedildiği zaman, en yakın ağırcezaya gidiyor. 

Son zamanlarda uygulama şu, (Sıkıyönetimde de 
böyle, bizim mahkemelerde de böyle): Taraflara da
vetiye çıkartılıyor, ihzar çıkartılıyor hatta; taraflar 
geliyor, şahitler geliyor, bilirkişi geliyor; bir beyan : 
«Hâkim bey, ben sizi reddediyorum...» 

Şimdi, mevcut usul, sadece tehirin caiz olmayan 
haller müstesna olmak üzere, «Hadi siz gidin, beni 
taraf reddetti...»! 

Kesinlikle suiistimal edilecek bir nokta. Eğer bu 
talik veya tehiri, yani derhal çözümü gerekiyorsa, 
ne şekilde olabilir? Heyet bir fazla üye ile çalışır, he
men o üye gelir, ret hususunda bir karar verilirse me
sele yok; eğer bir talik veya tehiri-icap ettiriyorsa, 
hayır, o celse, sanki o hâkim reddedilmemiş gibi, şa
hidini de dinleyecek, bilirkişisini de dinleyecek; ama 
esas kararı da vermeyecek; ola ki, ret sebebi haklı 

ola. Merciine yollayacak, mercii reddi reddederse, 
zaten kaybımız yok, deliller toplandı; yok kabul eder
se, 28 nci maddede olduğu gibi, tehiri caiz olmayan 
haller dışında muamele tekrarlanır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nuna 29 ncu maddeden sonra aşağıdaki 29/a mad
desi eklenmiştir, 

«Ret İsteminin Geri Çevrilmesi : 
Madde 29/a — Mahkeme, son tahkikat safhasın

da ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki 
hallerde kabul etmeyerek geri çevirir : 

1. Ret isteği zamanında yapılmamışsa; 
l2. Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilme-

mişse; 
3. Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile 

yapıldığı açıkça anlaşılıyor ise. 
Bu hallerde ret isteği, toplu mahkemelerde redde

dilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hakimli 
mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafın
dan geri çevrilir. 

ıBu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte ka
nun yoluna başvurulabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünü dinleyelim, 
burada da yine değişik şekliyle getirilmiştir; buyuru
nuz. 

HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Saym 'Başkanım; burada Ko
misyonumuz yalnız çerçeve maddesini değiştirmiştir, 
anamaddeyi aynen kabul etmiştir. 

(Burada, yeni bir müessese getirilmektedir bu 
madde ile. Reddedilen hâkimin, ret talebini işleme 
koymaksızın duruşmaya devam edebilmesini sağla
mak amacına matuftur. Burada; ret isteği zamanında 
yapılmamışsa (ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 24 noü maddesinde, ret isteğinin hangi za
manda yapılacağı belirtilmiştir) veya inandırıcı delil
ler gösterilmemişse (ki, yine Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 25 nci maddesinde bu hususlar der
piş edilmiştir) ret isteminin duruşmayı uzatmak ama
cıyla yapıldığı açıkça mahkeme tarafından anlaşılı
yor ise, bu gibi hallerde duruşmayı idare eden hâ
kim, ret talebini hiç bir işleme tabi tutmaksızın 
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duruşmaya devam edecektir. Ancak bu talep, ret is
teminin işleme konulmaması, talebin işleme konul
maması hali, nihai kararın temyiz edilmesi sırasında 
sanık tarafından temyiz edilebilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — İlave edilecek bir şey yok Sa
yın Başkanım; aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim? Yok. 

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

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 45 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir ̂  

«Tutuklu veya acele işlerde mahkeme ve sorgu 
hâkimleri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için 
ihzar müzekkeresi verebilirler. Şu kadar ki, müzek
kerede hu yoldan getirilmenin sebepleri gösterilir ve 
bunlar hakkında mahkeme ve sorgu hakimlerince 
davetiye ile gelen tanıklar hakkındaki işlemler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurun efen
dim. 

HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, mahkemeler
ce ihzar müzekkeresi verilebilmesi için, o işin tutuk
lu olması gerekmektedir. Aksi halde, normal bir teb
ligat işlemi yapılacak; bu tebliğe rağmen gelmeyen 
sanık ve tanıklar ihzar müzekkeresi yle celp edilebile
ceklerdir. Bu yapılan değişiklikle, «acele haller» de 
maddeye ithal edilmek suretiyle madde şümulü daha 
genişletilmiş olmaktadır. 

Acele hallerden maksat da, bazı kanunlarımızda, 
örneğin, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 25 nci maddesinde, bu kanun hakkında 
305 sayılı Kanun hükümleri uygulanır, cürmümeşhut 
hakkında kanun hükümleri uygulanır; 298 sayılı, Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunda, 1609 sayılı, Bazı Cürümlerden Do
layı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Mu
hakeme Usulü Hakkındaki Kanunda; 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununda; 5680 sayılı Basın Kanununda, 
1918 sayılı Kaçakçıhğın Men ve Takibi Hakkındaki 
Kanunda ve keza 6831 sayılı Orman Kanununda, bu 
işlerin acele olduğuna ve muayyen sürelerde davala-
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rın açılması lazım geldiğine dair hükümler mevcut
tur; bunları da kapsayacak şekilde maddede, acele 
hallerde de mahkemelerin tebligat yapmaksızın ihzar 
müzekkeresi çıkarabilmelerine imkân tanınmaktadır. 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — Bir de sebebi yazılacak. 
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Yalnız, burada biz, Hükümetin-
kinden farklı olarak, ihzaren getirilmenin sebepleri
nin de müzekkereye dercedilmesi lazım geldiğini de 
Komisyon olarak ilave etmiş bulunuyoruz. 

(Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diyeceğiniz bir şey var mı efendim? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır, yok efendim. 
(BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
4 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 128 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına 
iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sa
nık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin 
durumu veya suçun niteliği sebebiyle, birinci fıkra 
hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruştur
manın bitiminde ve her halde 15 gün içinde sulh hâ
kimi önüne çıkarılır, ancak zabıta, Cumhuriyet sav
cısının veya tehirinde zarar umulan hallerde sulh ve
ya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı 
kırksekiz saatten fazla tutamaz.» 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde «108 nci mad
de» denmiş; Komisyon onu 128 olarak değiştirmiş. 

.Buyurun efendim. 
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet 
Temsücisiyle ve Komisyon üyeleriyle yaptığımız mü
zakerede, madde gerekçesiyle metnin birbirine uyma
dığını, maddi bir hata olduğunu; bunun 108 nci mad
de değil, 128 nci maddesi olması gerektiğini ileri sür
dük, ki, Hükümet Temsilcisi arkadaşımız da kabul 
ettiler; bunun üzerine, 128 nci maddeyi ele aldık ve 
buradaki 7 günlük müddeti, Anayasanın 30 ncu mad
desine de uygun şekilde 15 güne çıkarmış bulunuyo
ruz. 

Arz ederim. 
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iBAŞKAN — Bir diyeceğiniz var mı efendim? 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Başkanım. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okuyunuz, 
MADDE 5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 154 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.. 

«Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet 
Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Hazırlık soruşturması sı
rasında olayın sanık ve tanıkları Cumhuriyet Savcı
lığının sözlü veya yazılı istekleri üzerine belirtilen 
gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulun
durulurlar. Bu emirler, önemli ve acele hususlarda 
genel zabıta makam ve memurlarına sözlü ve bunla
rın dışındaki durumlarda zabıta amirlerine yazılı 
olarak verilir. Sözlü emir verildiği durumlarda Cum
huriyet Savcısı ivedilikten ve vermiş olduğu emirden 
zabıta amirini de haberdar eder.» 

'BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Komisyonun 
mütalaasını dinleyelim. 

HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada Hükü
metin metni aynen kabul edilip, benimsenmiştir. Bu 
maddede getirilen değişiklik, hazırlık soruşturması 
sırasında olayın sanık ve tanıklarının Cumhuriyet 
savcılığının sözlü veya yazılı istekleri üzerine belir
tilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır 
bulundurulmasına imkân vermektedir. 

Esasen, fıkranın 'birinci cümlesinde, «Bütün za
bıta makam ve memurları, Cumhuriyet savcılığının 
adliyeye ilişkin işlerdeki emirlerini yerine getirmekle 
yükümlüdürler.» hükmü vardır. Bu genel emre bir 
açıklık, getirmek maksadıyla bu fıkra değiştirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği var mı? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 
Yüce malumları olduğu üzere, 1696 sayılı Kanun

la, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen ek 
1 nci maddeyi, müsaade ederseniz aynen okuyayım : 
«1. — Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, 
ideolojik amaçlarla, Devletin ülkesi ve milletiyle bö

lünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mez
hep ayrılığına dayanılarak, nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla 
işlenen suçlarla, bunlara murtabıt suçları; 

2. Türk Ceza Kanununun 179, 180 birinci, ikin
ci, üçüncü Ve dördüncü fıkraları ayrı (olmak üzere 
188, 201, 254, 255, 256, 257 ve 264 ncü maddelerin-
de veya 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kındaki Kanunun değişik 12 nci maddesi - yani silah 
kaçakçılığı - yalhut aynı kanunun ek maddesinin bi
rinci bendinde yazdı suçları işleyenler hakkında ya
pılacak soruş'turıma ve kovuşturma 3005 sayılı Kanu
na tabidir.» 

Ve, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyet-' 
leri, ideolojik amaçlarla ve Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü yok etmeye yönelik ha
diseler nedeniyle de, kanunun ek 3 ncü maddesi ile, 
«Ek 1 nci maddede gösterilen suçların hazırlık soruş
turmasının bizzat cumhuriyet savcısı veya yardımcısı 
veya bunların bulunmadığı haillerde sulh veya sorgu 
hâkimi tarafından yapılır.» şeklinde kesin bir hüküm 
götiritonişjtir. 

Şimdi, elbette ki, Devlet bir bütündür; hele de, 
kolluk kuvvetleriyle, savcılığı ve adliyeyi ayrı tut
mak mümkün değildir. Hepimizin görevi, bu tür ha
diselere zamanında elkoymak, sanıkları zamanında 
yakalamak ve bilhassa çok çok önemlisi, bu yakala
manın yanında, delilleri zamanında ve istenilen sü-
raiüte toplamaktır. 

Simidi, uygulama, 154 ncü maddeyi, maalesef ça
bukluk ve etkinlik sağlayacak şekilden uzaklaştır
maktadır. 

Hepimiz (savcılık yaptık, hâkimlik yaptık; oturur
ken veya yatarken, geceyarısı kapı çalınır; bir jan
darma veya bir polis arkadaşınız gelmiştir, «Falan 
yerde cinayet var» derler, gidersiniz... Bu olay, iki 
köyün 'birbirine girmesi olalbillr; koca bir mera ihti
lafı olabilir. Belki onbeş, yirmi tane ölü vardır. Ya
pacağınız ilk iş, jandarmayla işbirliği içerisinde, bir 
taraftan sanıkları tespit edip, onların yakalanmasına 
yardımcı olurken diğer taraftan bunlara ait delilleri 
toplamaktiir. 

Şimdi, bu arada jandarmayla işlbirliği içerisinde, 
şahitleri istenilen yerde (yani keşif mahallinde, yani 
katil hadisesinin vükulbülduğu yerde veya gasp hadi
sesinin vukubulduğu yerde veya büyük yangın hadi
sesinin vükulbülduğu yerde) hazır bulundurur, onların 
yardımıyla pek çok defa şöyle yaparız : Biz burada 
dururuz, ya assulbay arkadaşınız, ya subay aırkada-
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şınız karşıya gider, tanıma yolunda şahitlere beyanda 
bulunur. Yine subay arkadaşımızdan istifade ©deriz; 
tanıkların beyanından, sanıkları yerlerine oturturuz; 
buradan ateş edildiği zaman merminin gidiş istika
metin© göre, bu yaralama olayını, bu öldürme olayı
nı hangi sanığın silahından çıkan kurşunun meydana 
getirmiş olalbileceğini, silahtan anlamadığınız için, 
sUbay arkadaşınızın bu huisu'sta 'Vereceği bilgiye gö
re tespite çalışırız. 

Şimdi burada bir ihzar müzekkeresi çikartacaksı-
nız. Ne zaman? Geceyarısı hâkime gideceksiniz, ih
zar müzekkeresi çıkartacaksınız. Helmen 'itiraf ede
yim, benim 30 yıla yaklaşan mıeslek hayatımda böyle 
bir ihtilafım olmamıştır. Karşılıklı anlayış, saygı, bir
lik ve beralberîik içind'e, çalıştığınız gerek jandarma 
gerek polis arkadaşlarınıza, «şu şahitler lazım» denil
diği zaman, onlar, şahitleri istenilen zaman ve yer
de hazır bulundurmuşlardır. 

Fakat işin uygulaması, maalesef her zaman böyle 
olmamaktadır; «Acele mi; efendim? Hâkime gidin. 
ihzar müzekkeresi çıkartın...» Sonra?.. «Yok, acele 
değil 'ise, davetiye çıkartın yine hâkim kararıyla...» 
Peki, bir dağbaşırida, nasıl hâkime gidelim de ihzar 
müzekkeresi çıkartalım? 

tşte, tüm konu, Devleti korumak, Cumhuriyeti 
korumak ve şuradaki büyük olayları zamanında de-
liiiendirmektir. Öyle zannediyorum ki, Yüce Başka
nım ve değerli Komsey üyeleri, bugün yargının en 
büyük zafının delil 'bulmakta olduğu, ortadadır. Bü
tün gayemiz, kolluk kuvvetleri sayesinde, bu delilleri 
ıbir an evvel bulmaktır. Düşüncemiz kesinlikle budur. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda Konsey üyelerinden söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun, Orgeneral Salık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri)' — Sayın Başkanım, 
Adalet Bakanlığı Temsilciisinin açıkladığı şekilde, ha
kikaten yargının müessiriyefini sağlayabilmek için 
delillerin zamanında toplanması ve zamanında, yeter
li hazırlık yapılması çok önemli bir ilke. O nedenle 
eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü 
mîaddesinlde 2 ayrı unsur vardı ki, bunlar şu an ka
nunda mevcut; bunlardan bir tanesi, «Bütün zabıta 
makam ve memurları, Cumhuriyet savcılığının, adli
yeye müteallik işlerde emirlerini ifayla mükelleftirler; 
bu, aynen kalıyor. Yalnız, bundan sonra gelen, şu an-
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da okunmuş kısım; «Hazırlık soruşturması sırasında, 
olayın sanık ve tanıklarının, Cumhuriyet savcılığına, 
sözlü veya yazılı istekleri üzerine getirtilmesi» konusu 
var. 

Bu, 'biraz evvel değinilen nokta çok haklı olmakla 
beraber, hazırlık soruşturması sırasında eğer böyle 
bir ihitiyaç varsa, bir savcının bizatihi bunu kendi is
teğiyle yazılı bir şekilde vermesini de güçleştirecek 
halde değil. Çünkü, hazırlık soruşturması başladığın
da şahitler çağrılacaktır. 

Ancak, biraz evvel değinilen, acele hallerde delil
lerin topilanması için de sözlü emir vermek ve istekte 
bulunmak unsurunu da mutlaka bu maddenin içeri
sinde, evvelce olduğu, gibi, mevcut bulundurmada 
fayda vardır. 

O nedenle, Sayın Konsey Üyesi Origeneral Cela-
sun'un bir önerisi var; tensip buyurursanız bu öneri 
okunsun. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyunuz efendim. 

Mill'i Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Yeni Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» nın 5 nci Maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Origeneral 

Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

MADDE 5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 154 ncü Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilımişltir. 

Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet 
Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Bu emirler, önemli ve 
acele hususlarda genel zahıta makam ve memurlarına 
sözlü ve bunların dışındaki durumlarda zabıta amir
lerine yazılı olarak verilir. Sözlü emir verildiği du
rumlarda cumhuriyet savcısı müstaceliyetten ve ver
miş olduğu emirden zabıta amirine de haiberdar eder. 
Hazırlık soruşturması sırasındaki tutuklu ve acele iş
lerde Olayın sanık ve tanıkları, Cumhuriyet savcılığı
nın yazılı istek'te bulunması üzerine belirtilen gün, 
saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur
lar. 

BAŞKAN — Evet, bu önergede ancak hazırlık 
soruşturması sırasındaki tutuklu ve acele işlerde ola
yın sanık ve tanıklarının Cumhuriyet savcısının yazılı 
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isteği üzerine; istenilen mahalıde bulundurulmasını 
öngören bir değişikliği getiriyor zannediyorum. 

Komisyon bunun ha'kkında ne der efendim? 
HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Takdir Konseyindir; katılıyo
ruz Sayın Başkanım. Bir sakınca doğuracağı kanısın
da değiliz, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, çünkü hazırlık safhası, soruş
turması başlamıştır; daktilosu vardır, vesairesi ola
caktır. Bu gibi hallerde belki anlaşmazlık da çıka-

-bilir ve işte, «o emri verdiydi, vermediydi», ortada 
kalır. Yazılı bir belge ile tevsik etmesinde herhalde 
büyük fayda olur. 

Hükümet Temsilcisi ne der efendim? 
KEMALETTlN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şimdi açıkla-
ğınız gibi birinci cümleden sonra, son cümle alınmış; 
aradaki, «Hazırlık soruşturması sırasında olayın sanık 
ve tanıkları, Cumhuriyet Savcılığının sözlü ve yazılı 
istekleri üzerine belirtilen gün, saat ve yerde zabıta 
kuvvetlerince hazır bulundurulur» deyimindeki «sözlü» 
deyimi çıkartılmış. 

Biraz evvel de arz etmiştim; aslında, kanunumuz
da, acele konularda daha ayrıntılı ve başka usul geti
rilmiştir. Örneğin; Usul Kanununun 59 ncu madde
sinde, «Hazırlık tahkikatı sırasında şahitlere^ yemin 
verildirilmez. Ancak meşhut suçlarla, tehirinde zarar 
umulan hallerde, Cumhuriyet müddeiumumileriyle, 
sulh ve sorgu hâkimleri şahitlere yemin verdirirler» 
hükmü getirilmiştir. 

îşte, görülüyor ki, hazırlık tahkikatında, iş, en az 
ağır cezalıksa, hele hele Devletin bütünlüğüne yöne
likse, yeni bir usulle meseleye yaklaşmak mecburiye
tindeyiz. Bu bakımdan, ben, «yazılı» deyiminin dahi, 
gerektiğinde bir gecikmeye sebep olabileceği ve onun 
bu prosedür yapılırken önemli bir delilin yok olma
sına sebebiyet verebileceği korkusu içindeyim. 

Takdir Konseyindir. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Sayın Ali Kâşifoğlu'nun değindiği unsur eski kanunda 
da vardı ve aynen bıraktık, bunda bir değişiklik yap
madık. Yani, savcının, mühim ve müstacel hususlarda 
sözlü emir vermesi hususunu kaldırmadık; aynen varit. 
Ancak, hazırlık tahkikatının, bir de savcının maka
mında yapılan zapta bağlanan ve muayyen usulleri ta
kip eden şekli var. Bunu, bir muhakemede, muhakeme 
esnasında şahitlerin celbi için bu şekilde bir ihzar ya-
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hut celp kararına, bağlıyoruz da, savcının bizatihi ken
disine verdiğimiz bir yetkiyle, «şunları istiyorum» 
diyen bir yazı yazmasının zorluğunu ben anlayama
dım. 

Keşifte, acil hallerde ve delillerin toplanması ica-
beden halde, yukarıdaki fıkrada rahatlıkla sözlü emir 
uygulaması mümkün olacaktır; ama artık iş savcının 
odasında sözlü tahkikata kaldıysa, savcı da bunun için 
zabıta kuvvetlerine yazılı bir emir vermek külfetini çok 
büyük bir yük kabul etmeyecektir inancındayım. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Büyük bir mahzur teşkil etmez zan
nediyorum. 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ben, madde öyle olsa, tama
men, çok değerli Orgeneralimden yana olacağım. Çün
kü, kesinlikle, hangi hal ve şartta olursa olsun, dü
zenlemenin şahide yönelik olması halinde mutlaka ya
zılı olma mecburiyetinin getirilmiş olması bendenizi 
tereddüte sevk ediyor. 

Bir konu şahide mi yönelik; ister bu dağ başında 
şahidin celbi ve dinlenmesi olsun, ister makamda şa
hidin dinlenmesi olsun; şahidin dinlenmesi ayrı bir 
prosedüre bağlanıyor gibi. Eğer şahidin dinlenmesi, 
makam dışında, savcının sözlü beyanıyla da oluyor
sa hiçbir diyeceğim yok. 

BAŞKAN — Efendim, esasına bakarsanız, her 
türlü hal ve şart içinde dahi yazılı emir vermekte bü
yük fayda vardır. Çünkü, bu şahıs giderken bir kaza 
ile ölebilir. Neyle tevsik edecek? Savcı da o esnada 
vuruldu... Kim gönderdi bunu? Ortada kalır. Göreve 
gittiğini, hakikaten bir savcının bir emriyle göreve 
gittiğini ispat etmek lazımdır. Bunu Emekli Sandığı 
arar. Sorarlar... «Efendim, ağızdan vermişti emri, işte 
yazılıya da dökecekti» deyinceye kadar bir sürü şey
ler geçer. Ne olur yani, yazsın iki satırlık bir şey, hatr 

ta daktiloyla yazmadan, elle de yazabilir. Büyük bir 
mahzur değildir. İl İdaresi Kanununda dahi, valiler, 
garnizon komutanından, acele hallerde telefonla as
ker ister; fakat yazıyla hemen teyit ederler, ki bir 
ayaklanma olmuş; bu gibi acele hallerde dahi yine ya
zılı isteğe bağlamıştır. 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yok. 

O halde, 5 nci maddeyi, Sayın Orgeneral Sedat Ce-
lasun'un verdiği önerge istikametinde oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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O halde, bu önerge, 5 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 6. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 223 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Yargılandığı suçtan ötürü yüzüne karşı verilmiş 

bir tutuklama kararından sonra firar eden sanığın du
ruşmada sorguya çekilmiş ve artık duruşmada hazır 
bulunmasına mahkemece lüzum görülmemiş olması 
halinde dava gıyabında görülerek bitirilebilir.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz efendim,. 
MADDE 7. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 226 ncı maddesine 2248 sayılı Kanunla ekle
nen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu di
ğer sebeplerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dı
şındaki bir hastane veya tutukevine nakledilmiş olan 
tutuklunun sorgusu yapılmış olması şartıyla hazır bu
lundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için cel-
bedilmemesine mahkemece karar verilebilir.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 8. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 258 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Duruşmaya, sanığın firarı sebebiyle yokluğunda 

devam edilmekte ise iddianamede veya son tahkika
tın açılmasına dair olan kararda gösterilen suçun te
mas ettiği kanun maddelerinde belirtilen cezadan da
ha az bir ceza verilmesini gerektiren hallerde bu mad
denin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon 8 nci maddede bir de
ğişiklik yapmış. Bunun için bir diyeceği var mı? 

HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, esasta bir de
ğişiklik yok; yalnız bir tek kelime değiştirilmiştir. 
Esas aynıdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği 
var mı efendim? 

KEMALETTlN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu iki üç ko
nu çok önemli. Eskiden şöyleydi : Tutuksuz işlerde 
sanık gelmediği zaman biz davayı bitiriyorduk. Ama 
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tutuklu işlerde, firar ettiği zaman, örneğin; Abdi İpek
çi davasında hemen muhakkak takip kararı veriyor
duk efendim. Hayır, eğer sanık dinlendikten sonra kaç
mışsa, deliller sıcağı sıcağına toplanacak ve karar ve
rilecek; 223 bu. 

226'ya gelince; bunu yakın tarihte Meclise sevk 
etmiştik; fakat orada bir sayın milletvekilinin bir mü
dahalesiyle karşılaşılmıştı. Hastalık, disiplin vesair ne
denlerle (Sinop Cezaevini yaktılar efendim, Konya'da 
yandı) bir başka yere gitmiş, ille gelecek... Hayır, 
eğer mahkeme lüzum görürse gelsin. Sonra bu çok 
önemli kaçma nedenlerinden biri oluyor; hadise çıka
rıyor bir başka yere gidiyor; duruşmaya gelirken kaç
maya çalışıyor. 

BAŞKAN — Komisyonun 9 ncu maddedeki de
ğişiklik sebebini izah eder misiniz? Buyurun efendim. 

HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada bir tek 
değişiklik yapılmıştır esaslı olarak, o da; davaya ka
tılan müdahilin de, mağdurların da aynı şekilde du
ruşmanın inzibatını bozabileceği düşüncesiyle mad
deye ithal edilmiştir, esasta bir değişiklik yoktur. 

Arz ederim. 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım gaye şu : Maa
lesef şerirler çok; bunlar cezaevine girdi, her duruş
ma geliyor, her duruşma saygısızlıkta bulunuyor. 

258'de bunlar bir bütün içindedir efendim. Daha 
iyi bir uygulama; gasptan yargılanıyor, hırsızlıktan 
mahkûm edeceğiz; adam öldürmeye teşebbüsten yar
gılanıyor, yaralamaktan mahkûm edeceğiz. Aramaya
lım diyoruz, hemen bitirelim diyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
8 nci madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 379 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«378 nci madde uyarınca duruşma salonundan çı
karılan veya bu maddenin birinci fıkrasına göre tu
tuklanan kimse sanık veya müdahil ise, sonra gelen 
oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak dav
ranışlara devam edeceği anlaşılır ve hazır bulunması 
gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya devam 
olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, 
esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel 
olmaz.» 
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Mevcut metinde bir celse için çıkartma hakkı vardı. 
Bunu yapacak olan kişi için (savunma hakkını kısıt
lamamak kaydıyla) gerektiği zaman birkaç celse du
ruşmaya gelmeme kararını getiriyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bu 9 ncu madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı efendim?.. Sayın Orgeneral Hay
dar Saltık, buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Komisyonun değiştirdiği maddenin son satırı Hükü
met önerisinden farklı. 

Hükümet önerisinde yalnız «Sanığın esasa ilişkin 
savunmasını tahdit etmesin» diyor. Komisyon ise, 
«Esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasını...». 
Yani, savcının esasa ilişkin iddiasını okumasında da 
bu sanığın bulunmasını arzu ediyor. Bu, savunma hak
kını koruma bakımından daha uygun bir yaklaşım. 
Ancak, basit bir düzeltme yaparsak zannediyorum da
ha rahat bir ifade olacak. 

Tensip ederseniz son cümleyi bir kere daha oku
yorum; «Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın 
yapılmasına engel olmaz» denmiş; «Savunmanın ya
pılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz» dersek 
daha rahat olacak. 

BAŞKAN — Yani Hükümetin teklif ettiği şekil
de bitirirsek... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip ederseniz 
son cümleyi bir kere daha okuyorum efendim : «Bu 
karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına 
engel olacak biçimde uygulanmaz». 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
Bu konuda başka söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 
O halde, bu 9 ncu maddeyi Genel Sekreter Orge

neral Haydar Saltık'ın son cümlede yaptığı değişik
likle oylarınıza sunmadan evvel, bu cümleyi, zapta 
geçmesi için bir defa daha okutuyorum efendim : 
(Madde 9, son cümle) 

«Bu karar esasa ilişkin iddia ve savunmanın ya
pılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz.» 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım; bu da bir ara 
karar niteliğindedir; ama isterseniz, Komisyon «ka
rar» demiş, biz «işlem» deyimini kullandık, «karar» 
daha çok nihai nitelikte. Bu bir ara karar; yani, sa
nığın birkaç celse getirilmemesi işlemi. 

Aşağı yukarı Sayın Orgeneralimin arzularını bizim 
son metin karşılıyor : «Bu işlemler, sanığın esasa iliş
kin savunmasını yapmasına engel olacak biçimde uy
gulanamaz», 

BAŞKAN — Aynı manayı taşıyor o da. 
Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yukarıda zaten 
bir önceki cümlede «Mahkemece karar verilebilir. Bu 
karar...» Hangi karar? Bahsettikleri ara kararıdır. Za
ten nihai karar olmadan işlem olmaz. Yukarıda ka
rar oldu, yukarıda «işlem» denilse mesele yok; ama 
işlem değildir, karardır. Mahkeme karar verecek, o 
kararı icra edecek. «Bu karar» demek suretiyle, nihai 
karar olmadığı da belirtilmiş oluyor. Onun için, «iş
lem» kelimesine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Son cümleyi bir kere daha okutu
yorum efendim : 

«Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın ya
pılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu şekliyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 386 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh mahkemelerinin görevi içinde bulunan suç
lara sulh hâkimi, duruşma yapmaksızın bir ceza ka
rarnamesi ile karar verebilir. 

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif veya ağır pa
ra cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis ve
ya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsa
dereye yahut bunlardan bir kaçına veya hepsine hük
medilebilir.» 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği olacak mı efendim?.. Buyurun, Sayın 
Komisyon Sözcüsü. 

HÂKlM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Adalet Ko 
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada Hükü
metin teklifini aynen kabul etmiş bulunuyoruz 
değişiklikle, Sulh Mahkemelerinin 
ri şümulü genişletilmekte ve dolayısıyla Asliye Ceza 
Mahkemelerinin görevi azaltılmaktadır ve böylece Asi
liye Ceza Mahkemelerinin yükü hafifletilecektir 

Buraya «ağır para cezası» ilave edilmiştir; başka 
bir değişiklik yoktur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, 10 ncu madde üzerinde Sayın Konsey 

Üyelerinden söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 390 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ceza kararnamesiyle hafif veya ağır para cezası
na ya da muayyen bir meslek veya sanatın tatiline 
veya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hep
sine hükmedilmişse itiraz üzerine asliye mahkemesi 
başkan veya hâkimi 301, 302 ve 303 ncü madde hü
kümlerine göre itirazı inceler. Bu halde itiraz dilek
çesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza karar
namesinin icrasını durdurur.» 

BAŞKAN — Bu 11 nci maddede de Komisyon 
Hükümet teklifine aynen uymuş. Bu 11 nci madde 
üzerinde Hükümet Temsilcisinin bir izahatı olacak 
mı efendim?.. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım konu şu : Üç 
aya kadar hafif hapis ve hafif para cezası, ne kadar 
olursa olsun, şimdi 25 bin liraya kadar çıkıyor. 

Şimdi, sulh hâkimleri bu tür davalarda duruşma 
yapmıyorlardı ve tarafları çağırmadan hemen ceza 
kararnamesiyle meseleyi noktalıyorlardı. Düşünün, üç 
aya kadar hürriyeti bağlayıcı ceza kararnamesiyle ne
tice alan hâkim, 10 lira ağır para cezası olduğu za
man mutlaka duruşmayı açıyordu. Yalnız ve yalnız 
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Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefetten dolayı 1978' 
de 25 348 dava gelmiş, sadece para cezası. 

Şimdi, biz bunu da dahil ettik. 390 ncı madde, 
aslında 386 ncı maddenin bir devamıdır. Öyle zan
nediyorum ki, büyük fayda sağlayacaktır ve tüm bu 
işler duruşma yapmadan bitirilebilecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
11 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, 12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Efendim, saat 16.10'da toplanılmak üzere birle

şime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.501 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 16.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesli) 

Orgenerali Tahsıin IŞAHİNKAYA <Bv. K. K. ^e M « Güvenlik Konseyi Üyesli) 
Orantiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral (Sedat CELASUN (J. Gn. K.ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin İkinci Oturumlunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (DEVAM) 

2. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Yeni Fık
ralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/42) (S.>Saym : 92) (1) 

BAlŞjKlA'N — Gündemimizin 2 nci sırasındaki 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına ve Bazı Maddelerine Yeni Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki 
İhtisas Komisyonu raporunu görüşeceğiz. 

Bu rapor 912 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Hükümet Temsil

cisi yerlerini aldılar. 
Tasarının tlümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Gerçi maddelerde ayrı ayrı konuşacağız ama, tü

mü üzerinde kısa bir izahatınız olacak mı efendim? 
Buyurun. 

HÂlKlM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Bakanlar Kurulu 
tarafından hazırlanan, Türk Ceza Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değişitfirilmıesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısı 16 maddeden ibarettir. Komisyonumuz çek
lerle ilgili maddeyi metinden çıkarmış; diğer mad
deleri, maddelerin sırası geldiğinde arz edeceğimiz 
değişiklikleri yaparak kabul etmliş ve tasarıya 2 yeni 
madde ekleyerek; görevden ayrılan memurlara haka
ret ve müessir fiilde bulunulduğu takdirde bunların 
da şiddetli şekilde tecziyesine imkân verecek hüküm-
ler getirilmiştir.. 

Tümü hakkında arz edeceğim bundan ibaret; mad
delere gelindiği zaman emirlerinize amedeyiz. 

lArz ederim. 
fBAlSKAN — Teşekkür ederim. 

(1) 92 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Tümü üzerinde söz atoak isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır., 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağımı: Ka-

ıbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
'1 nci maddeyi okuyunuz efendim,. 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Deği

şiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Yeni Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

IMİADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
119 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişler. 

«'Madde 119 , — Yalnız para cezasını gerektiren, 
bir suçun veya kanun maddesinde öngörülen hafif 
(hapis cezasının yukarı haddi bir ayı aşmayan kaba
hat faili : 

1. Para cezası maktu ise bu mlik'tarı, aşağı ve yu
karı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddini; 

2. Hafif hapis cezasının aşağı haddinin her gün 
için 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 
4ndü maddesinin birinci bendinde belirtilen aşağı had 
üzerinden karşılayan miktarını; 

3. Hafif hapis cezasıyla birlikte hafif para cezası 
da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için yuka
rıdaki şekilde saptanacak miktar ile hafif para cezaj 

sının aşağı haddini; 

Soruşturma giderleriyle birlikte, Cumhuriyet Sav
cılığınca kendisine yapılacak tebliğden itibaren 10 gün 
içinde merciine ödediği takdirde hakkında kamu da
vası açılmaz. 

Suçlu ilgili kanun maddesinde yukarı haddi bir ayı 
aşmayan hafif hapis veya hafif para cezasından yal
nız birisinin uygulanabileceği hallerde yukarıdaki fık
ralara göre Ödenmesi gereken miktar, para cezası 
esas alınarak saptanır, 
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Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tebligatta, öde
necek miktar, ödeme süresi ve belli edilen miktarın 
bu süre içinde ödenmesi halinde kamu davasının açıl
mayacağı ve ödemediği takdirde açılacak kamu da
vası üzerine suçu sabit görüldüğü tak'dir'de mahke
mece tayin edilecek cezanın yarı nispetinde artırıla
rak hükmolunacağı sanığa bildirilir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan tebligata rağ
men belli edilen miktarın süresinde- ödenmemesi ha
linde kamu davası açılır ve suç sabit olduğu takdir
de tayin edilecek ceza, aşağı veya yukarı haddi gös
terilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere yarı 
nispetiride artırılarak hükmolunur. 

özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan 
doğruya mahkemeye intikal dfimiş olması halinde sa
nık sorgusundan önce hâkim tarafından verilecek on 
günlük mehil içinde bu madde hükümlerine göre tes
pit edilecek miktardaki parayı yargılama giderleriyle 
birlikte merciine ödediği takdirde kamu davası orta
dan kaldırılır. Verilen mehil içerisin'de belirlenen pa
ranın ödenmemesi halinde yukarıdaki fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren bir suçtan ötü
rü doğrudan doğruya mahkemeye intikal eden işin 
ceza kararnamesiyle sonuçlandırılmış olması halinde 
itiraz üzerine duruşma yapılır ve bu halde de anı
lan fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması 
veya ortadan kaffldırılmaısı kişisel hakkın istenmesi
ne, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hüküm
leri etkilemez., 

IKanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sana
tın tatili cezasının bulunması bu madde hükmünün 
uygulanmasına engel olmaz. 

•Nispi para cezasını gerektiren suçlar hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz.» 

ıBAŞKAN — Komisyon metni Hükümet tasarı
sındaki metinden farklı. 1 nci madde üzerinde Komis
yonun bir diyeceği var mı? 

©uyurun efendim. 
«AKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkamın, Türk Ceza 
Kanununun 119 ncu maddesi, 50 liradan ibaret hafif 
para cezasına ilişkin hükümleri taşımaktaydı. 1973 
yılında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ekle
nen ek 5 ve müteakip maddelerin hükümleriyle yal
nızca para cezasını gerektiren tüm suçların para ce
zası karşılığının sanık tarafından soruşturma sırasın
da savcılığa yatırılması halinde kamu davasının orta

dan kaldırılacağı hükmü getirilmiştir ve 1973 yılın
dan bugüne kadar da bu hüküm uygulanmaktadır. 
Bu itibarla Türk Ceza Kanununun yürürlükteki 119 
ncu maddesi, Ceza Muhakemeleri ösulü Kanununun 
ek 5 ve müteakip maddelerinin getirdiği hükümler 
karşısında yürürlülüğünü, geçerliliğini kaybetmiş bu
lunmaktadır. 

.Hükümet, 7 sene evvel, yalnızca para cezasını ge
rektiren suçlar için getirdiği bu .hükmü bu defa, ka
nunda yazılı azami haddi 1 ayı geçmeyen suçlar için 
para cezası için getirdiği hükümden farklı bir şekilde 
getirmiştir. Para cezalarını gerektiren suçlarda, sanık 
savcılıkta para cezasının karşılığını ödediği takdirde 
kamu davası açılmadığı, halde, hükümetin 119 ncu 
makide ile ilgili olarak getirdiği metinde, hâkim önün
de sorgusundan önce, 1 aydan aşağı hafif hapis ce
zasının karşılığı olan parayı yatırmayı kabul ettiği ve 
mahkeme de sanığın kişiliğine göre bunu kabul et
tiği takdirde davanın düşmesine karar verilebilecek
tir. 

Komisyonumuzda Hükümet Temsilcisi ve uzman
ların da katılmasıyla yapılan incelemede, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun ek 5 ve müteakip mad
delerinin yerinin esasında Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun olmadığı, bunun da Türk Ceza Kanunun
ca yer alması gerektiği ve 1 ayı aşmayan hafif hapsi 
gerektiren suçların da Türk Ceza Kanununda çok 
hafif nitelikte olan suçlar olduğu dikkate alınarak; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 5 ve mü
teakip maddeleri hükümleriyle Hükümetin getirdiği 
119 ncu maddedeki hükümlerin bir arada değerlen
dirilmek ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yalnız para cezasını gerektiren suçlarda uygulanan sis
temin aynen, 1 ayı aşmayan hafif hapis cezasını ge
rektiren suçlarda da uygulanması için 1İ19 ncu madde 
yeniden düzenlenmiş; bu düzenlenme sonucu olarak 
da, para cezaları da Komisyonun düzenlediği 1119 ncu 
maddenin kapsamına alınmış bulunduğundan, Ceza 
'Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 5 ve müteakip 
maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Komisyonun toplantısına Hükümet Temsilcisi de 
katılmış ve Komisyonun hazırladığı metni kabul et
miştir. 

Arz ederim. 
©ASKAÎN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin bir dikeceği var mı efendim? 
K0MAUETTÎN ALÎ KAŞÎ<FOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, her seferin
de tekrarlıyorum, arkadaşlarımıizdan her an en üst 
düzeyde yararlanıyoruz. Bir prensip meselesiydi, iş 
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Itiapse taalluk ettiği için, hâkim huzuruna çıksın; 
sanığın kişiliği ve suçun özelliği dikkate alınarak bu 
Ihak ya uygulanışın yalhut uygulanmasın. Bu, istanbul' 
da Nurulialh Hocanın fikri. 

[Fakat dalha sonra yapmıiş olduğumuz inceleme
lerde, 647"de dediler, 1 aya kadar zaten hafif hapis 
cezalarını siz paraya çevirme yolunda bir im
kân tanıdınız; o halde, 350 bin daıvayı da ihtiva edi
yor; maksat mahkemelerin işini azaltmak ve bir de 
vatandaşı cezaevine girdi çıktı damgasını yemeden 
cemiyete kazandırmaktır. Yoksa, kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezalarda o kişiyi cezaevine alıp onu ıslah 
etmek.. Bu imkâna dünya sahip değil, o bakımdan, 
değerli arlkadaşilarımın da ifade etltiiği gibi, bunu sav
cılığa alalım, savcılık da suçunu ikrar ediyor, gider
ken arabası kaymış, önündeki arabaya çarpmış, ikrar 
ediyor; ödesin parayı, hem bunu mahkemelerde sü-
rünmek'ten kurtarırız, hem 350 bin davayı mahkeme
ye götürmekten kurtarırız. Bu arada da, vatandaş ken
di cezasını yine kendi rızasıyla 10 gün içerisinde öde
diği takdirde mesele biter diye düşündük., 

Tamamen metne katılıyoruz, saygıyla arz ediyo
rum. 

IHAİŞKİAIN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye 

var mı?.. Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTrK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
1 nci maddede bir baskı hatası var, onu Yüksek tak
dirlerine sunacağım, yukarıdan İtibaren 5 nci mad
dede «Yukarıdaki fıkra uyarınca» diye başlayan fık
ranın ikinci satırında: «'Kamu davası açılır ve suç 
sabit olduğu takdirde tayin edilecek ceza, aşağı veya 
yukarı haddi»... denmiş, «Aşağı ve yukarı haddi» ola
cak, «Veya» değil, «Ve» olacak. Basit bir düzeltme, 
tensip buyurulursa o şekilde düzeltelim. 

ıBAŞKAN — Bu kısmı düzeltilmiş şekliyle oku
yorum efendim: 

«Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan tebligata 
rağmen belli edilen miktarın süresinde ödenmemesi 
halinde kamu davası açılır ve suç sabit olduğu tak
dirde tayin edilecek ceza, aşağı ve yukarı haddi gös
terilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere yarı 
nispetinde artırılarak hülkmiolunur. 

1 nci madde üzerinde başka sıöz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

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

<2 nci maddeyi okuyunuz : 
MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

236 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'«Madde 236. — Memurlardan veya işçi niteliği

ni taşımayan kamu hizmeti görevlilerinden üç veya 
daha fazla kimse aldıkları karar gereğince kanun hü
kümlerine aykırı olarak, memuriyetlerini terk eder 
vey(a vazifelerine gelmezlerse veya vazifelerine gelip 
de görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen 

İ yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa her biri hakkında 
| dört aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan on-
| bin liraya kadar ağır para cezasıyla birlikte muvakka

ten veya müebbeten memuriyetten mahrumiyet ceza
sı da hükmölunur. 

Başkaları tarafından alınan karara veya yayınla
nan bildirilere uyarak yukarıdaki fıkrada yazılı fiille
ri işleyen memurlara ve işçi niteliği taşımayan kamu 
'hizmeti görevlilerine de aynı ceza hükmoluour. 

<Bu maddedeki eylemler dernek veya meslek kuru
luşları yöneticilerinin bu yönde aldıkları karar veya 
yayınladıkları bildiriler üzerine vuku bulmuşsa, bu 
kararı alan veya bildiriyi yayınlayanlara bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve üçlbin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Fail memur ise m'üeblbeten 
memuriyetten mahrumiyet cezasına da hükm'olunur.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyo
nun görüşünü alalım, buyurun. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanını, Hükümet ta
rafından 236 nci maddenin değişikliği için getirilen 
tasarı Komisyonumuzca prensip olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ancak, maddenin 2 nci fıkrasındaki, «Başkaları 
tarafından alınan karara uyarak» şeklindeki Hükü
met tasarısı, «Başkaları tarafından alınan karara ve
ya yayınlanan bildirilere uyarak» şeklinde Komisyo
numuzca değiştirilmişitir. 

3 neü fıkrası da, «Bu maddedeki eylemler dernek 
veya meslek kuruluşları yöneticilerinin aldıkları ka
rar» şeklindeyken, Komisyonumuzca «Bu madde
deki eylemler dernek veya meslek kuruluşları yöneti
cilerinin bu yönde aldıkları karar» şeklinde değiştiril
miş. Ayrıca bu fıkradaki ceza tasarıda «1 yıldan 
2 yıla kadar» iken, Komisyonumuzca «1 yıldan 3 
yıla kadar» şeklinde değiştirilmiştir., 

Arz ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir diyeceği var 

mı Hükümetin? 
KEMÂLETTIN AIUÎ KÂŞÎPOĞUU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tamamen katılıyoruz efendim. 
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IBAIŞKİAN — Teşekkür ederim. 
2 noi madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı efendim?.. Yoktur. 
. 'Maddeyi oylarımıza sunuiyorurn: Kabul edenler.. 

'Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
3 noü maddeyi okuyunuz : 
MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

266 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmişltıir. 
«;Bu maddede yazılı taarruz ve hakaret fiilinin 

resmi sıfat ve memuriyet sona ermiş olsa bile ifa edi
len görevden dolayı ve huzurda işlenmesi halinde de 
yukarıdaki fıkralar ve bentlerdeki cezalara hükrnölu-
nur.» 

IBASKİAİN — Komisyon yeni bir fıkra getiriyor; 
Hükümet tasarısında yok bu, bunu izah eder misi
niz? 

HÂİKÎM ALBAY ÎSMIET ONUR (Adalet Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, buyurduğunuz gi
bi bu madde Hükümet tasarlısında yok. Görevden 
ayrılmış bulunan memurlar hakkında görevlerinden 
dolayı huzurlarında hakaret edildiği takdirde görev
de iken huzurlarında hakaret edilmiş şekilde ceza gör
melerini temin ötmek için bu madde Komisyonumuz
ca metne dahil edilmiştir. 

Arz ederim. 
iBAŞKlAN — Hükümet de iştirak ediyor mu? 
KEMÂLETTİN ALÎ KÂlSılFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, biz aslında 
Iböyle bir düzenlemeyi 450 nci maddede, yani öldür
me olaylarında getirm'iş'tiiik. Şükran duyduk, bunu 
biraz sonra da göreceğiz; hakaret ve müessir fiile de 
dahil edildi, aynen katılıyoruz. 

IBASKİAİN — Peki, teşekkür ederim. 
3 ncü madde üzerinde döz almak isteyen var mı?. 

Yoktur., 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir., 
4 noü maddeyi okuyunuz : 
MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

271 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı 
aşağıdaki şekil'de değiştirilmiştir. 

«Her kim resmi sıfatı haiz olan bir memura va
zifesini icra ederken veya resmi sıfat ve memuriyeti 
sona ermiş olfca bile icra ettiği vazifeden dolayı cismen 
eza verecek veya hastalığını mucip olacak müessir 
bir fiil işlerse 456 ncı maddeye göre verilecek ceza
lar aşağıda gösterilen suretlerle artırılır.» 

/BAŞKAN — Bu da Komisyonun getirdiği yeni 
bir madde. Bu konuda Komisyon Sözcüsüne söz ve-
riyorum.ı 

IHÂKÎM ALİBAY ÎSMIET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başikanı) — Sayın Başkanım, aynı şekilde, 
görevden ayrılmış bulunan memurlara görevlerinden 
dolayı müessir fiilde bulunulduğu takdirde, ha
karetle ilgili maddeye paralel şekilde bu madde de 
Komisyonumuzca düzenlenmiş ve metne dahil edil
miştir. 

Arz ederim. 
iBAiŞtKAN — Hükümet iştirak ediyor mu..? 
iKıBMÂLETTÎN AUt KÂŞÎiPOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN — 4 ndü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yoktur.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okuyunuz : 
MİADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

298 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
/«Madde 298. — Bir kimse bir suçtan dolayı ka

nun dairesinde tutuklandıktan sonra kaçarsa iki ay
dan altı aya kadar haıpsolunur. 

,Bu suç şahıslara karşı şiddet veya tehdit kullana
rak veyahut kapı veya pencere kırarak veya duvar 
delerek veya kaçmaya mani olacak vasıtaları bozarak 
işlenmiş olursa, ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis
tir. 

Eğer tehdit veya şiddet kullanma silah ile veya bir
den ziyade kimseler tarafından bir arada yapılmış 
olursa, ceza dört yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis
tir. 

İBAlŞlKlAN — 5 nci madde üzerinde Komisyonun 
Ibir izahatı olacak mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım cezaların artı
rılmasını öngören bu maddeyi Komisyonumuz aynen 
kalbul etiti. 

(Arz ederim. 
BAIŞKİAIN — Peki efendim, 
•Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 

-ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Ibu maddede, cezalar artırılırken şartlar da geliştirili
yor. Eğer tehdit ve şiddet kullanılmışsa, son fıkrada 
gördüğünüz gibi, ceza 4 yıldan 8 yıla kadar artırı
lıyor. Ancak tehdit veya şiddet kullanmadan, tünel 
açarak veya duvar delerek, bir hapishaneden kaçan 
birden fazla kişiler olduğu zaman; bir iştirak halinde 
ceza artırma unsuru yok. O bakımdan, Yüksek He-
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yetiniz tensip buyurursa bir değişiklik önergesi su
nacağım. Yukarıda ikinci fıkradaki, bu suçları işleyen
lerin toplu halde bunu işledikleri zaman cezalan 4 ila 
8 senelik hadde çıkarılmalı. Böylece, topluca fiil da
ha büyük bir tehdit unsuruyla önlenmiş olacak elfen
dim. 

İBAIŞKİAİN — Peki, önergeyi okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Oeza Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Madde
lerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 5 nci maddesiyle değiştirilen aynı kanunun 298 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek kabul edilmesini arz ederim. 

Haydar SALTİK' 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 

'• Genel Sekreteri 

«Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekillerdeki kaçma 
eyleminin birden ziyade kimseler tarafından bir ara
da işlenmesi, ya da tehdit veya şiddet kullanmanın 
bir kişi tarafından olsa 'bile silahla yapılması hallerin
de ceza dört yıldan sekiz yıla kadar ağır hapistir.» 

iBlAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yoktur. O halde, çerÇeve 5 nci mad
deye bağlı olarak değiştirilen 2198 nci maddenin 3 
ncü fıkrasını verilen önerge istikametinde bir daha 
okutuyorum): 

ıMadde 298, Fıkra 3: «Yukarıdaki fıkrada belir
tilen şekillerdeki kaçıma eyleminin birden ziyade kim
seler tarafından bir arada işlenmesi, ya da tehdit ve
ya şiddet kullanmanın bir kişi tarafından olsa bile si
lahla yapılması hallerinde ceza dört yıldan sekiz yıla 
kadar ağır hapistir.» 

BAlSiKAN — 5 nci maddeyi, 3 ncü fıkrasının bu 
değişikliğiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçündü fıkra bu önerge istikametinde değiştirile
cektir., 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
İMAJDDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

299 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 299. — Bir kimse bir suçtan dolayı ka

nun dairesinde hapsedildik'ten sonra kaçarsa aşağıda 
yazılı şekilde ceza görür : 

1. Müebbet ağır haıpis hükümlüsü ise cezasının 
'bir yılı geceli gündüzlü bir hücrede yalnız başına bı
rakılmak suretiyle çektirilir. 
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2.. Muvakkat şahisi hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
hükümlüsü ise geri kalan müddetlerine bu müddetle
rin altıda birden üçte birine eşit bir müddet zammedi
lir. Ancak zammedilecek bu müddetler dört aydan ek
sik ve iki yıldan fazla olamaz. 

'Bu suç, şahıslara karşı şiddet Veya tehdit kullana
rak veyahut kapı ve pencere kırarak veya duvar de
lerek veya kaçmaya mani olacak vasıtaları bozarak iş
lenmiş olursa birinci bentte yazılı hücre müddeti bir 
yıl altı ay, ikinci bentte yazılı nispet üçte birden ya
rıya kadar olarak tatbik olunur. Ancak zammedile
cek bu müddetler bir yıldan eksik dört yıldan fazla 
'olamaz. 

Eğer tehdit veya şiddet kullanma silah ile veya 
birden ziyade kkriseler tarafından bir arada yapılmış 
olursa birinci bentte yazılı hücre müddeti iki yıl, ikin
ci bentte yazılı nispet yarıdan Üçte ikiye kadar olarak 
tatbik olunur. Ancak zammedilecek bu müddetler 
beş yıldan eksik, sekiz yıldan fazla olamaz. 

Bu maddede yazılı hükümler cezaevi dışında ça
lıştırılan hükümlüler hakkında da tatbik olunur.» 

.BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde Komisyonun 
izahatı olacak mı?.. Buyurun. 

IHÂİKÎM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz evvel kaj 

ıbul buyurduğunuz 298 nci madde tutukluların kaç
masıyla ilişkiliydi. Görüşülmekte olan bu 6 nci mad
de ise, hükümlülerin kaçması ile ilgili olarak düzen
lenmektedir. Hükümet tarafından hazırlanan tasan 
metninde, yürürlükte bulunan kanundaki cezalar ar
tırılmıştır. Komisyonumuz bunu aynen kabul etmiş
tir. Ancak Türkiye'deki cezaevlerinde genellikle hüc
re bulunmadığı için, hücre cezasının artırılmasına 
ilişkin Hükümet teklifi kabul edilmeyerek kanundaki 
hücre müddetleri aynen muhafaza edilmiştir. 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Hükümet Ternsilci'sinin diyeceği var 

mı? 
İKFJMÂıLETTtN ALÎ KAi$tFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Tabii, bir hücrenin bulunup 
bulunmaması noktasında biz meseleyi kabul etmeye
lim de, yeterli olduğunu kabul edelim. Kabul ediyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, 
Okuttuğum 6 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı? 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAIR SALTIK (Milli Gü-

ıvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz evvel ka
lbul buyurduğunuz maddede, tutukluların kaçması ha-
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ünde toplu kaçışta cezaların artırılması konusundaki 
önerge kaibul edilmişlti., Bu maddede de aynı şekilde, 
dört yıldan sekiz yıla kadar cezalarda artış öngören 
Ibir önergem vardır Sayın Başkanım; tensip buyuru-
Iursa arz ederim efendim. 

IBAŞKIAİN — 29i8'e paralel olarak.. 
Bu önergeyi okutuyorum. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

öörüşülbi'ekte olan «Türk Oeza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Madde
lerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Ta'sa-
rısı»nın 6 ncı maddesi ile değiştirilen aynı Kanunun 
299 nçu maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilerek kaibul edilmesini arz ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«Yukari'daki fıkrada belirtilen şekillerdeki kaçma 
eyleminin birden ziyade kimseler tarafından bir arada 
işlenmesi ya da tehdit veya şiddet kullanmanın bir 
kişi tarafından olsa bile silahla yapılması hallerinde 
'birinci bentte yazılı hücre müddeti iki yıl, ikinci bent
te yazılı müddet yandan üçte ikiye kadar olarak tat
bik olunur. Ancak zammedilecek bu müddeltler beş 
yıldan eksik, sekiz yıldan fazla olamaz.» 

BIAŞKİAIN — Verilen bu önerge üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

O halde bu çerçeve 6 ncı maddeye bağlı 299 ncu 
maddenin 3 ncü fıkrasının, verilen bu önerge istika
metinde değiştirilmiş şekliyle maddeyi, oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edil-
mişitir., 

3 ncü fıkrası bu önerge istikametinde değiştirile
cektir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADİDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

3Ö1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«ıMadlde 301. — Her kim, bir tutuklu veya hü

kümlünün her ne suretle olursa olsun kaçmasını ha
zırlar veya kolaylaştırırsa kaçan kimsenin işlemiş ol
duğu suçun ağırlığına çekmekte bulunduğu cezanın 
geri kalan miktarı ve nevine göre bir yıldan beş yıla 
kadar hapsolunur. 

İEğer hükümlünün çekmekte olduğu ceza müeb
bet ağır hapis ise kaçmasını hazırlayan veya kolaylaş
tıran kimsenin cezası beş yıldan sekiz yıla kadar ha
pistir. 

(Eğer hükümlünün cezası idam cezası ise, kaçma
sını hazırlayan veya kolaylaştıran kimseye sekiz yıl
dan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Eğer hükümlü veya tutuklunun kaçmasını hazırla
mak veya kolaylaştırmak için fail 299 ncu maddede 
sözü edilen vasıtalardan birini kullanır ve bu yüzden 
hükümlü veya tutuklu kaçmış olursa ceza üçte bir
den yarıya kadar artırılır. 

Eğer k'açamamış ise ceza üçte bire indirilir. 
Eğer sanık tutuklu, veya hükümlünün usul ve fü-

ruundan ve karı kocadan ve kardeş ve kızkardeşle-
rinden biri ise göreceği ceza üçte bir miktarı azaltı
lır.^ 

;BAŞK'AıN — Maddenin son fıkrasında «Görece
ği ceza üçte bir miktarı azaltılır» deniliyor; «Cezanın 
üçte bir miktarı azaltılır» demek gerekmez mi? 

IKİHMÂUETHİN ALİ KÂS^FOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Tem'silcisi) — Bu, mevcut metinde de aynı 
şekildedir. Sayın Başkanım, aynen okuyorum: «Eğer 
maznun, mevkuf veya mahkûmun usul veya füruun-
dan veya karı kocadan veya kardeş veya kızkardeş-
lerinden biri İse göreceği oeza üçte bir miktarı azaltı
lır.»' 

BAŞKAN — Türkçe'ye pek uymuyor; ama, ma
dem öyleymiş şimıdiye kadar, Öyle kalsın, mühim de
ğil. 

'Bu maddeyi Komisyon, Hükümet tasarısından de
ğişik şekilde getirmiştir; onun için evvela Komisyon 
sözcüsünü dinleyelim efendim; buyurun. 

HÂKİM ALBAY ÎSMlET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet ta
sarısının, yürürlükteki kanunun sistemlinden ayrıldı
ğını Komisyon tespit etti. Tasarıda tutuklunun veya 
hükümlünün kaçırılması ayrı ayrı olarak düzenlenmiş , 
tutuklunun kaçması halinde dalha az ceza, hükümlü
nün kaçması halinde daha fazla ceza verilmesi ön-
görülmüştü. Ancak Komisyonumuzda yapılan ince
lemede hükümlü olan bir şahsın çok basit suçtan hü
kümlü olabileceğini, örneğin 1 ay, 2 ay hapis cezasıy
la tecziye edilmiş olabileceği, tutuklunun ise çok ağır 
bir suç isnadıyla tutuklanmış olabileceğini, bu itibarla 
yürürlükteki kanunda olduğu gibi tutukluya isnad 
edilen suç veya hükümlünün çekmekte olduğu ceza
nın nevi ve geri kalan miktarı dikkate alınarak hâ
kime takdir hakkı verilmesi için yürürlükteki kanuna 
uygun olarak metin düzenlenmiş, ancak yürürlükte 
Ibuiunan kanundaki cezalar artırılmıştır. 

— 16$ — 
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Ayrıca, kaçan hükümlünün müebbet ağır hapis 
hükümlüsü olması halinde, Hükümet tasarısında ar
tırılan ceza miktarları Komisyonumuzca biraz: daha 
artırılmış; sürelerini arz edelbÜÜrim; müebbet ağır 
hapis ise, kaçan hükümllüüün cezası 4 yıl iken Komis
yonumuz bunu, «5 yıldan 8 yıla» çıkarmış; İdamsa, 
Hükümet tasarısında 5 yıldan 10 yıla kadarken, Ko
misyonumuzda, «8 yıldan 1'2 yıla kadar» şeklinde dü
zeltilmiş ve madde bu şekilde Komisyonumuzca ka
leme alınmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin diyeceği var 
mı? 

ıKBMÂLETTflN ALİ KÂŞİtiFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tamamen 
katılıyoruz. Yalnız zatıâlinlzin buyurduğu konu, bi
zim metinde dalha düzgün ifade edilmiş, «Eğer sanık 
tutuklu veya hükümlünün usul veya füruundan ve 
karı kocadan ve kardeş ve kız kardeşlerden biri ise 
göreceği ceza üçte bir miktar azaltılır» şekline dö-
nüşbürülmüşılür, 

BAŞKAN — «Ceza üçte bir miktar azaltılır». 
şeklinde olması lazım. «Miktarı azaltılır» deyince ce
zanın miktarı olur., 

tKEMALETTlN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba-
kanllığı Temsilcisi) .— Tabii, «Ceza üçlte bir miktar 
azaltılır» olacak.! ; 

IBAŞKAN — «ı» yi sülmek lazımı. 

ISon şekliyle ıbu fıkrayı, !bir daha okuyunuz efen
dim. 

«Eğer sanık tutuklu veya hükümlünün usul ve 
fıümundan 'vte karı kocadan ve kardeş Ve İkiz kardeş
lerinden ıbiri ise göreceği ceza üçte 'bir miktar azal
tılır.» 

IBAŞKAN — Tatoam, 
Efendim, (bu 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen sayın üye var mı?... Yok., 
Orgeneral! iSal'tık'ın bu konuda bir önergesi var, 

okutuyorum!: 

Mil'i Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ı«Türlk Ceza Kanununun Bazı 

IMıalddeîerindte Değişikllik Yapılmasına, Bazı Madldle-
lerine Yeni Fılkraliaır ElMenimleslinle Dair Kanun Tasa
rısı» nın 7 ncii ımladdesi ite değişitsinilien aynı kanu
num 301 nci maddesinin 3 ncü fıikra'sından sonra aşa-

ğııdalkli metnin 4 ncü fılkıra olarak kalbuiünü ve mad
denin bu şekilde müzakere ve oylanmasını arz ede
rim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

l«©frdön ziyade tutuklu veya hükümlünün kaçma
sını hazırlayan Veya kolaylaştıran faile, yukarıdaki 
fıkralara göre tayin edilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar artırılır.» 

(BAŞIKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen vair rnı efendim?... 

(Hükümet Temsilcisinin !bir diyeceği var mı?... 
KElMALETTiiN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tamamen katılıyoruz., 
IBA$KAN — Evet, 
ISöz isteyen yoktur. O halde çerçeve 7 nci mad

deye bağlı olanak değiştirilen 3'Ü|1 nci maddeye Or-
ıgeneraî Saltık'ın verdiği önergeye uygun olarak ve 
4 ncü fıkra eklenimesi sekiyle olyiarıınıza sunuyoruın: 
Kalbuİ edenler... Kabul etmeyen'ler... Kabul edilmiş
tir. 

O halde bu önergeye paralel olarak 3 ncü fık
radan sonra 4 ncü fıkra bu şekliyle eklenecek. 

'8 nci maddeyi okuyunuz efendim, 
MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

30)2 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 
(«Madde 302, — Bir tutuklu veya hükümlünün 

muhafazasına veya nakline memur olan kimse, onun 
her ne suretle olursa otösuh Ikaçtaaisını hazırlar veya 
kdlaiylaştırırsa kaçan klknsenin işlemiş olduğu suçun 
ağırlığına ve çekmekte bulunduğu cezanın geri ka
lan mlifctarı ve nevine göre iki yıldan beş yıla kadar 
ihapsıolünuır. 

Eğer hükümlünün çekmekte olduğu ceza müebbet 
ağır hapis ise failin göreceği ceza altı yıldan sekiz 
yıla kadar ağır hapüstir ve ımüdbbeten kamu hizmet
lerinden mahrumiyet cezası dahi hüktmıolünur. 

Eğer hükümlünün cezası idam cezası ise failin 
göreceği ceza dokuz yıldan onbeş yıla kadar ağır 
hapisltüır ve mıüelbbeteın Ikaimu imzmeıtlerînden mahru
miyet cezaisi dahi hükmolunur. 

Eğer hükümlü Ve 'tutuklunun kaçmasını hazırla
mak Ve kolaylaştırmak için fail, kaçağın şiddet kul
lanmasında veyahut kapı Ve pencere kırmasında ve 
duvar delmesinde kaçakla IbMeşir veya silah ve sair 

I 



M. G. Konseyi B : 32 7 - 1 . 1981 O : 2 

'bölytfe bir işle lazım olan şeyleri verir veya bunların 
tedarikini men ötmezse tutuklu veya hükümlünün 
kaçmış olması faalinde memur, birinci fıkradaki hal
de üç yıldan, İkinci fıikradalki halde yedi yıUdan, üçün
cü fıkradaki (halde on yıldan aşağı ©llmalmalk üzere 
ağır hapis: ve müdbbeten kamu hizmetlerinden miaih-
ruimli'yet cezası ile cezalandırılır ve 'kaçamadığı tak
dirde memura sekiiz yıla kadar ağır hapis cezası ve-
rilr.» 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde Komisyon 
ısözdüsiüne Söz veriyorum, Buyurun ciftendim. 

(HÂKİM AUBAY ÎSMETT ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın IBaşkanıım, 'bu maddfe 
Komisyonumuzca düzenlenirken biraz evvel1' kaibul 
'buyurduğunuz 3CJ1 nci maddenin ifadesinle paralel 
yazima şekli ıgdtirillmişltıir. Şöyle ki: Hükümet tasa
rlısında «2 yıldan 5 yıla kadar hapsiolunur» şeklinde 
bir i'bare bulunmasına karşılık Komisyonumuz 301 
neti ımaıddeye uygun olarak «İkadan kimsenin işlemiş 
olduğu suçutı ağırlığıma ve çökmekte bulunduğu ce
zanın geri kalan mlilktarı ve nevine göre 2 yıldan 5 
yılla ıkadalr h&psolunur» şeklinde açıklık getirmek su
retiyle, ıhâkiimin temel cezayı, 2 yılla 5 yıl arasında
ki cezayı tayin ederken uyması gereken unsurlar 
gösfterillmişltk.ı 

Ayrıca, tasarıda müebbet ağır hapis hükümlüisü-
nıün veya idam hükümlüsünün ikaçması halinde ve
rilecek ceza bir bent içinde ilfalde edilmesine karşı
lık, Komisyonumuz 301 nci maddeye uygun ofarak 
'bunu da 2 ayrı bent halinde düzenlemiş, müebbet 
ağır hapis nükülmilfüsünün kaçması halinde verilecek 
cezayı «iyin, idam hükümlüsünün ikaçması halinde 
verilecek cezayı ayrı tanzim etmiştir. 

ISon fıkranın tanziminde >ise, Hükümet taisansıin-
da yukarıdaki fıikralaria uygunluk 'bulunmamıştır. 
Çok az 'bîr hapis cezası almış bulunan hükümlünün 
'kaçması halündte 'Verilecek ceza ide idam hükümlüsü
nün kaçması halinde verilecek cezanın arasında fark
lılık (bulunmadığını dikkate alan Komisyonumuz son 
fıkrayı yeniden gözden geçirerek, son fıkradaki un
surların varlığı hainde kaçan kimselerin 1 nci fık̂ -
ra kapsamına girmesi, 2 noi fıkra kapsamına girme
si,' 3 ncü fıkra kapsamına girmesi halindeki ceza
ları, o fıkradaki cezaları da gözönünde bulundur
mak suretiyle ve o fıkralardaki cezanın üstüne çıka
cak 'bir düzenleme ile yeniden tanzim etmiştir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edeAn, 
Hükümet Temsilcisi katılıyor mu efendim?.,. 

KEMALHTTİıN ALİ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tamamen katılıyoruz. 

IBAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
8 nci madde üzerinde soz alimafc isteyen var mı 

efendim?... 
Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yine toplu kaçış
ları tespit edenlerin cezalarının şiddetlenmesi için bir 
önergem var, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Orgeneral Saltık'm önergesini oku
tuyorum efendim. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türk Ceza Kanununun Bazı 
'Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddele
rine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı» nın 8 nci maddesi ile değiştirilen aynı Kanunun 
302 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabul edilmesini arz ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
JMil;ll Güvenlik Konseyi 
Genet Sekreteri 

«Eğer hükümlü veya tutuklunun kaçmasını ha
zırlamak ve kolaylaştırmak için fail, kaçağın şiddet 
kullanmasında veyahut kapı ve pencere kırmasında 
ve duvar delmesinde kaçakla birleşir veya silah ve sair 
böyle bir işe lazım olan şeyleri verir veya bunların 
tedarikini men etmezse, ya da kaçması hazırlanan 
veya kolaylaştırman tutuklu veya hükümlü birden zi
yade ise tutuklu veya hükümlünün kaçmış olması ha
linde memur, birinci fıkradaki halde üç yıldan, ikinci 
fıkradaki halde yedi yıldan, üçüncü fıkradaki halde 
on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ve müeb-
be'ten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile ce
zalandırılır ve kaçamadığı takdirde memura 8 yıla 
kadar ağır hapis cezası verilir.» 

'BAŞKAN — Bu, daha evvelki maddelerde görü
şüldüğü üzere, toplu kaçmalara yardım edenleri de 
bu maddeye sokmak suretiyle böyle ufak bir değişik
lik önergesidir. 

Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği var mı?.. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz. 
Sayın Konsey üyelerinden söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 

ı 
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O halde, çerçeve 8 nci madde ile değiştirilen 302 
nci maddenin 4 ncü fıkrasının, Orgeneral Haydar 
Saltık'ın verdiği bu önergedeki değişik şekli ile mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü fıkra bu şekilde değiştirilecektir. 
9 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

303 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 303. — Firar maddesi memurun kayıt

sızlık veya tedbirsizliğinden neşet etmiş ise memur 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası tertip 
olunur ve kaçağın görmekte olduğu ceza idam ve 
müebbet ağır hapis olduğu takdirde hapis cezası üç 
yıldan beş yıla uzar, bu iki surette ceza süresi kadar 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası da verilir.;» 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği olacak mı efendim? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, aynen kabul ettik. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. 

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

10 ncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

304 ncü maddesinin (I) numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«I. Önceden aralarında bir anlaşma olsun veya 
olmasın üç ve daha ziyade hükümlü veya tutuklu her 
ne sebeple olursa olsun cezaevi idaresine karşı ayak
lanırsa, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır. 

Cebir ve şiddet göstererek veya tehdit ederek veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarfederek cezaevinin ida
resine kısmen veya tamamen mani olunması hali bu 
maddenin tatbikinde ayaklanma sayılır. 

Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silahla ka
tılan hükümlü ve tutuklular beş yıldan yedi yıla ka
dar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat mey
dana getirilmişse, tayin olunan ceza, tahribatın dere
cesine göre üçte birden yarıya kadar artırılarak hük-
molunur.» 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı?.. 

•HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümetin bu 
konuda hazırladığı tasarıyı Komisyon aynen kabul et

ti. Ancak Hükümet, kanun maddesinin sadece 1 nci 
fıkrasını değiştirdiği halde, gereksiz olarak diğer iki 
fıkrasını da tasarıya almıştı. Komisyonumuz sadece 
1 nci fıkranın değiştirilmesi öngörüldüğüne göre, onun 
değiştirilmesiyle yetinecek bir metin hazırladı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 2 nci ve 3 ncü fıkralar zaten değiş

miyordu. 
Bu 10 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
•11 nci maddeyi okuyunuz : 
MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

305 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 305. — Bir tutuklu veya hükümlünün 

muhafazasına veya nakline memur olan kimse tutuk
lu veya hükümlünün tutuklu bulunduğu veyahut ce
zasını çekmekte olduğu yerden geçici de olsa kanun 
ve nizamın izin verdiği hallerin dışında uzaklaşmasına 
müsaade ederse, altı aydan iki yıla kadar hapsolunur. 

Bu müsaade neticesi olarak tutuklu veya hüküm
lü kaçmış olursa memura verilecek hapis cezası iki 
yıldan beş yıla kadar uzar ve her halde ceza süresi ka
dar kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına da 
müstahak olur. Bu müsaade neticesi olarak kaçan hü
kümlünün cezası idam veya müebbet ağır hapis ise 
memura beş yıl ağır hapis cezasıyla birlikte müebbe-
ten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası da hük-
molunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı, bir değişiklik yapmış ise Hükü
met tasarısına göre. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz evVel kabul 
buyurulan 8 nci maddede, memurların tutuklu veya 
hükümlüleri kaçırmalarının cezası çok ağırlaştırılmış
tı. Komisyon olarak, müebbet ağır hapis hükümlüsü 
veya idam hükümlülerinin memurlar tarafından kas-
den kaçırılmayıp da, evine geçici olarak bırakılma 
gibi, bu madde kapsamında kaçırılmaları ihtimalini 
dikkate alarak, bir memur tarafından geçici olarak 
da bırakılsa bir müebbet ağır hapis hükümlüsü veya 
idam hükümlüsünün cezasının artırılmasını sağlamak; 
bu madde hükümlülerinden az ceza nedeniyle yarar
lanan idam hükümlüsü veya müebbet ağır hapis hü
kümlülerinin kaçırılması halini de önleyecek hüküm
ler getirdik, 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. 

KEMALEltTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır yok, katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrada, «... ve her halde ceza 
süresi kadar kamu hizmetlerinden mahrumiyet ceza
sına da müstahak olur.» denilmiş. Genel olarak 
«hükmolunur» dendiği halde burada niye «müstahak 
olur» diye konmuş acaba? 

«HÂKİM ALBAY tSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türk Ceza Kanu
nu 1926 yılından beri yürürlükte olan bir kanun. 
Kendi içinde 592 maddesi var. Bu maddeler arasın
da sık sık kullanılan ibareler olduğu için, biz sadece 
ceza artırılmasıyla getirdiğimiz bu değişiklikte madde
ler arasındaki yazılış ahengini değiştirmemek, uygu
lamada tereddütlere neden olmamak için yürürlükte 
'bulunan kanundaki bu hükümleri aynen aldık. 

IBAŞKAN — Nitekim ondan sonraki cümlede 
«... kamu hikmetlerine mahrumiyet cezası da hükmo
lunur.;» diye geçiyor. 

11 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yine aynı şekil
de, birden fazla kişinin kaçması halinde verilecek ce
zaya dair bir önergem vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Orgeneral Saltık'ın öner
gesi vardır, okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Türk Ceza Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Madde
lerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı» nın 11 nci maddesi ile değiştirilen aynı Kanu
nun 305 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenerek 
kabul edilmesini arz ederim. 

Haydar SALTİK 
.Orgeneral 
'Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«Yukarıdaki fıkralarda belirtilen eylemlerin bir
den fazla tutuklu veya hükümlüye ilişkin olması ha
linde memura verilecek ceza üçte birden yarıya ka
dar artırılır.» 

BAŞKAN — Bu, maddenin sonuna ekleniyor de
ğil mi efendim? 11 nci maddenin son fıkrası, yani 
3 ncü fıkra oluyor... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, üçüncü fık
ra oluyor. 

'BAŞKAN — Bu verilen önerge üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yine toplu firarlarla 
ilgili olduğu için öteki maddelerde değişiklik yaptık, 
'bu maddede de bu değişikliği yapmak gerekiyor. 

Söz almak isteyen olmadığına göre, çerçeve 11 nci 
madde ile değiştirilen 305 nci maddenin sonuna 3 ncü 
fıkra olarak, Orgeneral Saltık'ın verdiği bu önergeye 
uygun olarak bu değişikliğin eklenmesiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Sonuna, 3 ncü fıkra olarak bu eklenecektir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

311 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir suçun işlenmesini aleni olarak tahrik eden 
kimse aşağıda yazılı şekillerde cezalandırılır. 

1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvakkat 
ağır hapsin üstünde bir ceza ise üç yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis; 

2. Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını müs-
telzim ise fiilin nevine göre üç aydan üç yıla kadar 
hapis; 

3. Sair hallerde bin liradan beşhin liraya kadar 
ağır para cezası. 

Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçları, ses 
kayıt bantları, plak, film, gazete, mecmua ile veya 
sair basın aletleriyle veya elle yazılıp çoğaltılarak ya
yınlanan veya dağıtılan yazılar ile ya da umumi yer
lerde levha ve ilan asmak suretiyle olursa, yukarıda
ki bentler uyarınca suçlu hakkında tayin olunacak 
ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. Para ce
zası hükmolunacak hallerde bu ceza suçun nevine gö
re ikibinbeşyüz liradan ontoin liraya kadar ağır para 
cezası olmak üzere tayin olunur.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı efendim. 

'HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, kısaca arz ede
yim. 

Bir suçun işlenmesini aleni olarak tahrik edenler
le ilgili 311 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki 
cezalar Hükümet tarafı ndan artırılmış ve ayrıca, tah
rikin her türlü kitle haiberleşme araçları, ses kayıt 
bantları, plak, film ile işlenmesi de yürürlükteki ka
nunda «gazete, mecmua vesair aletlerle işlenmesi» 
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şeklindeki ibareye eklenmek suretiyle maddenin tah
rikin işlenmesine ilişkin araç kapsamı da genişletil-
diği görülerek 'Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
12 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? , 
Orgeneral Haydar Saltık, buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
zaman akışı içerisinde para cezaları kanunlarda da 
sık sık değişmediği için çok gülünç rakamlar haline 
geliyor. Şimdi, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası öneriliyor. Bugün V 000 lira ile 5 000 lira
nın para cezası vasfı aşağı yukarı kalmamış durum
da, zannediyorum bu hadleri da'ha yukarı tutmakta 
fayda var. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
Bir de, maddenin son fıkrasında, «yayınlanan ve

ya dağıtılan...» diye geçiyor. Halbuki kanunda «ya
yınlanan ve dağıtılan» şeklindedir; kasten mi değişti
rilmiş, yoksa yanlış mı yazılmıştır? 

BAŞKAN — Yayınlanmak da zaten dağıtmak de
mektir efendim, «veya» kelimesi daha doğrudur, de
ğil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, uygula
mada «veya» kelimesi açıklık getiriyor. 

BAŞKAN — '«ve,» olursa, ikisinin de aynı za
manda olması lazım. «Yayınlanan ve dağıtılan» hem 
yayınlanacak, hem de dağıtılacak. «Yayınlanan ve
ya dağıtılan» daha doğru. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu şöyle : 
Matbaada yakalıyorsunuz, «dağıtmadım» diyor... 

BAŞKAN — «Daha dağıtmadım» diyor. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Suç olmuyor. O bakımdan... 
BAŞKAN — Evet. 
Para cezası için Sayın Komisyon ne der efen

dim? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, para cezalan 
yürürlükteki kanunda 500 liraya kadar idi. 

BAŞKAN — Eski kanunun kabul tarihi kaç? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR {Adalet Ko

misyonu Başkanı) — İlk defa 1926 yılında kabul edil
miş, tabii ibilahara değiştirilmiştir. Yalnız, izin verir
seniz şunu arz edeyim Sayın Başkanım: 

— 174 

Türk Ceza Kanununun değişik maddelerinde, hat
ta ceza hükümlü özel kanunlarda para cezasıyla il
gili hükümler var. Sayın Komutanımın buyurduğu 
şekilde, «Zamanın akışı içinde para cezalarının mik
tarı azalmakta» ancak, para cezalarıyla ilgili olarak 
bugüne kadar yapılan uygulamalarda bir kanun mad
desiyle, kanunlarda yazılı para cezalarının miktarı 
3 katına, 5 katına çıkarılmıştır şeklinde, yalnız bir 
madde değil, tüm Türk Ceza Kanununda ve Ceza 
Usulünde de var. Bunu bugün için uygulamak müm
kün oluyor. Bu itibarla, bugün için yeterli; ama ile
ride 'bir ihtiyaç olursa - yalnız bu madde değil - diğer 
bütün maddelerdeki para cezalarının gözden geçiril
mesi lazımdır. 

BAŞKAN — Hepsini birden ele almak lazımdır, 
Çünkü, bundan evvelki maddelerde de vardır, şimdi 
ele alınmayanlarda da... 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu konu - de
ğerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi - son olarak 
12.6.1979 tarihinde çıkarttığımız 2248 sayılı Kanun
la; «Vergi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenme
mesinden dolayı, tahsili lazım gelen vergi ve resim 
cezalan ile tazminat kabilinden olup mütezayiıt nis
pete tabi 'bulunan para cezalan hariç olmak üzere,» 
Cumhuriyetin ilanına kadar 50 misli, 31.12.1939'a 
kadar 30 misi, 3 illi 2.1945'e kadar 20 misli, 
31.1,2.1959'a kadar 10 misli, 31.l£.1969'a kadar 5 
misli ve 31.1'2.1977'ye kadar da 3 misli artırılmıştır. 

IBAŞKAN — Bu sayı gittikçe azaltılarak artırıl
mış. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Gittikçe azaltılarak artırıldı. Bu 
bir kaibul meselesi; bütünüyle ele almak lazım. 

BAŞKAN — Şimdi bu, şimdiki rayiçlere göre dü
zeltilir de, ileride böyle 3 misli, 4 misli ve 5 misli 
diye bir düzenleme yapılırsa, o zaman bu maddede
ki hatalı olur; yani bu anormal çoğaltılmış olur. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabii. 

Orada biz, 31.12.1977'de seçtik, eğer* o kanunun 
yayım tarihine kadar çıkan bütün para cezalarını 
artırırsak, o zaman 'bu ikinci defa artırılmış olur. 
Emredilirse bu konu düşünülür, yine 5434 sayılı Ka-
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nunun 2 nci maddesinde böyle bir düzenlemeye gidi
lebilir. 

'Saygıyla arz ediyorum efendim. 
İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Uygulamada vu
zuh kazanması için 'bir kere daha sormama müsaade 
buyurun Sayın Başkanım. 

Bu para cezası, Sayın Adalet 'Bakanlığı Temsilci
sinin 'buyurduğu »şekilde, yine kanunda 2248 sayılı 
Yasa ile zaten 10 katına çıkarılmış. Şimdi biz tekrar 
değiştiriyoruz. Yani, 500 liraya kadar iken, simidi 
5 000 liraya kadar uygulanıyor .Şimdi biz bunu tek
rar değiştiriyoruz ve miktarı da 1 OOO liradan 5 OOO 
liraya kadar» diye değiştiriyoruz. Şu anda yine 10 
katı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O takdirde para 
cezasını alçaltmış oluyoruz. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Onu arz edeyim efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evvelce 5 000 lira 
olan miktarı, şimdi... 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 500 lira efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 5 OOO lira efen
dim. 500 lira ama bu, 10 katına çıkarılmış 2248 sa
yılı Yasa ile, 5 000 lira olur. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Onu arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — 5 OGO'de bırakıyoruz demektir. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 1 000 ile 5 000 
diyoruz, en aşağısı 1 OOO'e iniyor. 

BAŞKAN — En aşağısı kaç imiç? 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — 25 liradan 1 000 liraya kadar 
efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ağır para cezası. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet. 

Şimdi arz edeceğim efendim. 
Sayın Başkanım, şimdi biz meseleye iki yönden 

yaklaştık. Bir tanesi, bu para cezalarını artırırken, 
10 misli, 20 misli, 50 misli dahi artırsanız yine bir 
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şey çıkmıyor. O bakımdan, en başta şunu yaptık: 
3 lira olan hafif hapis cezasının asgari haddini 5C0 
liraya çıkardık. Yüksek malumları, 'bu bilhassa tra
fik cezalarının uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile 
Bakanlığımız arasında 'büyük sürtüşmelere neden ol
du. Önce tatbik edildi, sonra siyasi nedenlerle uygu
lanmadı, bu bir. 

ikincisi, ağır para cezasını da biz 1 000 liraya çı
karttık. 1 000 liradan 100 000 liraya değil. Burada 
eğer !biz, 10 misli uygulansa idi, aslında 25 liradan 
1 000 lira olduğu için, 250 liradan 5 000 liraya kadar 
olacaktı. 'Bu 'bakımdan, 250 lira değil, 1 000 lira ol
du; yukarısı da çıkartıldı. Bilmiyorum, bütünü içeri
sinde meseleyi müsaadenizle düşünelim. Ama, burada 
da artırmak isteniyorsa bir diyeceğimiz yok. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim, bu madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

312 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir fiili 

açıkça öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya 'halkı 
kanuna itaatsizliğe tahrik eden kimse altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm olur. 

iHalkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya 'bölge farklılı
ğı gözeterek, umumun emniyeti için tehlikeli olabile
cek bir şekilde kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden 
kimse 'bir yıldan üç yıla ıkadar hapis ve üç bin lira
dan on iki bin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

Yukarıda'ki fıkralarda yazılı suçları 311 nci mad
denin ikinci fıkrasında sayılan vasıtalarla işleyenlere 
verilecek cezalar bir misli artırılır., 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde üzerinde 
bir diyeceği var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet ta
sarısının bu maddesini Komisyon aynen kabul etti. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı? 

Buyurun Orgeneral Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Hükümet tasarısının, 2 nci fıkrasında; «Halkı; sınıf, 
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ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek umu
mun emniyeti için tehlike olabilecek bir şekilde...» di
ye devam eden hükümde, «umumun emniyeti» kav
ramı kolayca tespit ve hâkimlerce takdirde 'bazı güç
lükler çıkarmaktadır. O nedenle, eğer tensip ederse
niz, ilkeleri aynen muhafaza etmek, ama, bu fıkraya 
daha açıklık getirmek üzere bir öneride bulunaca
ğım. 

ıBAŞKAN — Efendim, 312 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Orgeneral Saltık' 
m bir önergesi var, okutuyorum., 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türk Ceza Kanununun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Mad
delerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının» 13 ncü maddesiyle değiştirilen aynı kanu
nun 312 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek kabul edilmesini arz ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 

Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«Halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge fark
lılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden 
kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin lira
dan on iki bin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. Bu tahrik umumun emniyeti için tehlikeli 
olabilecek bir şekilde yapıldığı takdirde faile verile
cek ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.» 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim? Yok. 

Komisyonun bir diyeceği var mı efendim? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Maddeye açıklık getirdiği için 
aynen katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çünkü, umuimun emniyetini tehlike
ye sokabilecek şekilde bir şey olursa, onun çoğalma
sı lazım; halbuki, ilk okuduğumuz şekilde yoktu böy
le bir şey. Onu ayırmış oldu.. 

Hükümet Temsilcisi, katılıyor mu efendim? 
KEM ALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste

yen Sayın Konsey üyeleri var mı? Yok. 
O halde, çerçeve 13 ncü maddeye bağlı olarak de

ğiştirilen 312 nci maddenin 2 nci fıkrasını verilen 
önerge istikametinde değişik olarak oylarınıza sunu

yorum, Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ikinci fıkra bu şekilde değiştirilecektir. 
İ14 ncü maldldleyi ototüyoruın : 
IMADDE 14, — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 403 ncü 'maddesinin (2) Ve (4) ncü bentleri aşa-
ğıd'alki şakide dtoğiştliıriiılrnlişltir. 

ı«2. Yulkarıdaki bentte gösterilen uiyu'şturucu 
maidde, eroin, ikolkain, morfin, baz morfin veya esrar 
iise faile müdbbelt ağır hapis cezası verilir.» 

«4H Eğer .geçen 'bentteki! f'M, eroin, fcoka'in, mor
fin, baz morfin veya esrara taallûk ederse ağır ha
pis cezası on seneden ve ağır para cezası on bin li
radan eksik lolamaz.» 

BAŞKAN — 14 ncü maidlde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı?... Hükümet tasarısında «3» 
diye yazılmış, ıbir yanlışlılk var. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-
ımiilsiyonu Başlkanı) — Sayın Başkanımı, bir madldli ha
ta olduğu için onu 4 olarak değjiçltird'ilk. İlgili madde
ye «ıbaz morfin» ilbariel&inin İlâve edildiği görülerek 
aynen kalbu! edillmiiş'tür. 

•BAŞKAN — Hülkümıdtlin tdkllfinde de ızalten 2 ve 
4 ncü bentler aşağıdaki şelkilide değiştirilmiştir de
diği halde, yazılırken «!2 ve 3» diye yazılmış. 

'Biîr diyeceğimiz var mı?... 
KEIMALIETTİİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — «IBaz morfin» açıkta kalıyor
du, en önlemli 'konu o, bu dahil oluyor. Arz ederim. 

IBAŞKAN — 14 noü madde üzerinde söz altmaik 
isteyen var mı efendlim?... Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuıyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbu! edilmiştir., 

15 nci (maddeyi oikutuıyoiruım : 
MADDE 15. — 765 sayılı Türik Ceza Kanununun 

449 ncu maddesi aşağıda'ki şekilde değiştirillmiştir. 
«'Ma'dlde 449. — Adam öldürmek fiili : 
;1< Karı, ikoca, kardeş, ıbalbalık, analık, evlaitlılk, 

üvey, ana, üvey balba, üvey evlat, kayınba'ba, kay
nana, damat ve gelinler hakkında işlenirse; 

2. Zdhlirlemök suretiyle yapılırsa; 
Fail, ımiebbeıt ağır hapis cezasına (malhikûm olur.» 
IBAŞKAN — 15 nci madde üzerinde Komisyo

nun bir diyeceği var mı efendim?... 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Saiyın Başkanım, Türk Ceza 
Kanununun 449 ncu malddesi 3 ncü fıkradan ibaretti. 
'Bu maddenin Jkine'i fıikrası, «Vazifesini yaptığı sıra
da veya vazifesini yapmasından dolayı Devlet me-
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irnurlarınidan ıbiri aleyhine adam öMürme fiili icra 
olunursa» §dkl!ind!e dd!i. Hükümet tasarısında bu bent, 
ibu maddeden çıkaritılara'k öl'ülm cezasını gerektiren 
450 noi maddeye genişletilmiş şekilde alındığı işim, 
ibu maldde 3 ıbent ilken 2 bente indirilirniş, yeniden dü-
zehlenmiişitir. Komisyonumuz da aynen katılmıştır. 

Arz ddierilrn.j 

İBAŞ/KAIN — Teşekkür ederta, 
1>5 mcli madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendilin?... Yok^ 

iMaldıdbyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
iEltimıeyenler... Kalbul edilmiştir. 

16 ncı ımaidldeyi okutuyorum :, 

IMADDE 16, — 765 sayılı Tiirik Ceza Kanununun 
450 nci mıalddesinin 2 nci benldi aşağıdaki şekilde de-
ğiışltlinitaıüş ve sözü edilen madklleye aşağıdaki (11) nci 
Ibenlt ek'İenmişlfiir.ı 

ı«!2. Türkiye Bülyülk Millet Meclisi üyelerinden 
biri aleyhine veya üyelik sıfattı sona ermiş olsa bile 
ibu görevinden diolayı islenmiş olursa; 

İlli. Devlet memurlarımdan biri aleyhine görevi 
esnalsınida veya Devlet memurluğu 'sıfatı zail olsa 
bile 'bu görevi yapmasından dolayı işlenirse;» 

BAŞKAN — 16 ncı maddle üzerinde Komisyo
nun !bir diyeceği var mı efendim?... 

(M'adüteıyİ oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler.^ Kalbul edilmiştir. 

17 nci mıaıddıeye geçiyoruz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mlüli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter'i) — Saiyın Başkanım, 
Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Nurettin 
Ersln'in 17 ncü maddeden evvel, kanunun sırası iti
bariyle, afişler, yazılar ve benzeri suçlar hakkında 
bir önergesi vardır. Müsaade buyurulursa evvela o 
görüşülsün, ondan sonra 17 nci madde görüşülsün. 

(BAŞKAN — Efendim, 16 ncı maddeden sonra 
gelmek üzere, 17 nci madde olarak yeni bir madde
nin ilavesine dair Orgeneral Nurettin Ersin'in bir 
önergesi vardır, onu okutacağım., 

KEMALETTlN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, burada bir ko
nuyu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Biz, Hükümet tasarısının 15 nci 
maddesiyle Ceza Kanununun 503 ncü maddesinde 
bir değişiklik yapmıştık. Yüce Komisyon bu metni 
tasarıdan çıkarttılar. Acaba bu konuda bizi dinlemek 
lütfunda bulunur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, değerli Kon
sey Üyeleri; 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğinin, 
Adalet Bakanlığına yazmış olduğu 8 Haziran 1978 ta
rih ve 4360 sayılı yazıya şöyle denilmiştir : «Mem
leketimiz mevzuatında karşılıksız çek keşidesini ceza
landıran müstakil bir hüküm mevcut olmadığından 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.1.1979 tarih
li ve 471 sayılı Kararında ele alınmış ve bu fiillerin 
Türk Ceza Kanununun dolandırıcılığa müteallik 503 
ncü maddesine dahil sayılması gerektiği sonucuna va
rılmış." 

Sarih bir hükme dayanmayan ve tecrim şekli tat
bikatta tereddütler doğurmuş ve dolandırıcılığa ait 
unsurların ayrı ayrı aranması yolunda tecelli eden 
içtihat, bazı hadiselerde bu unsurların tespit edileme
diği mülahazasıyla tecziyeye imkân vermemiş ve esa
sen mevsuf olmayan dolandırıcılıkla ilgili cezaların 
pek hafif oluşundan karşılıksız çek keşidelerinin ön
lenmesi gayesi de bir türlü gerçekleştirilememiştir. 
Bu durum, bankalarımızın çek kullanımının yaygın
laştırılması gayretlerinden arzu edilen sonuçların alın
masını da büyük ölçüde önlemektedir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanum, biraz evvel 
kalbul Ibuiyurulan maldldeden, Devlet memurlarına kar
şı Üştenen öldürme fiilleri çıkartılmıştı. 'Bu maddeye 
ilave e'di'lmiş 111 nci bent olarak ve ayrıca, «Devlet 
memurluğu sıfatı zail olsa 'bile, bu görevi yapma
sından 'dolayı işlenirse» şetklimde kapsamı genişletil
miştir. Komisyonumuz bu 'bentle ilgili olarak Hükü
met tasarısındaM ibareyi açıik görmediği için, Hükü
met Tem'silc'ilsinkı iştirakiyle maddeyi daha açık şek
le getirmiş; a'ynı şekil'de, bu madde ile değiştirilen 
Türk Ceza Kanununun 4510 nci maddesinin ikinci 
IbendÜnlde de, «Türkiye Bülyülk, Millet Meclisi üyele-
riinlden biri aleyhinle işlenirse» sökünde olan yürür
lükteki madldbyi, Hükümet talsarısında, «Üyelik sı
fatı siona ermiş olsa-bile bu görevinden dolayı işlen
miş olursa» şelkiİndıeki tasarı metnine açıklık getire
rek, Komisyonumuz malddeyi prenjsip olarak aynen 
/kalbul etmiştir., 

BAŞKAN — Bu 16 ncı madde üzerinde söz al
mak Jstteyen var mı efendim?... Yok. 
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Bu sebeple, karşılıksız çek keşidesinin müstakil bir 
hükümle müeyyide altına alınmasının ve bunu temi-
nen de Türk Ceza Kanununa işbu yazıya ilişik tadil 
tasarısında gösterilen hükmün eklenmesinin yerinde 
olacağı kanaatındayım. 

Yurdumuzda çek kullanımının yaygınlaştırılması 
konusunda alınacak tedbirlerin bankacılık bakımından 
sağlayacağı faydalar yanında, soygunları azaltma açı
sından da olumlu sonuçlar doğuracağı tabiidir. 

Nitekim içişleri Bakanlığı da, mevzuatımıza karşı
lıksız çek keşidesini cezalandıran müstakil bir hüküm 
getirilmesinin kamu düzenini tesis ve muhafazada et
kili bir tesir olacağı mülahazasıyla Birliğimizce ha
zırlanan tadil tasarısını 1977 yılı Aralık ayında yük
sek bakanlıklarına intikal ettirmiştir. 

Diğer taraftan, söz konusu tadil tasarısı daha önce 
bakanlıklarınca da olumlu mütalaa edilmiş ve bu se
beple Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk olunan 
23.12.1968 tarihli, Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısıyla 503 ncü madde 
de tadil edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda kısaca arz olunan durum karşısında 
mezkûr kanun tasarısının bir an önce kanunlaştırıl
ması için gereğinin ifasını en derin saygılarımla bilgi ve 
takdirlerinize sunarım.» 

Bu yazı ve bu yazıya ekli olarak gerekçe ve Türk 
Ceza Kanununun 10 ncu babının 3 ncü faslında bir 
madde eklenmesine dair kanun şeklinde bir düzenle
me, «Karşılıksız çek keşide edenlere 1 seneden 5 se
neye kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin 
5 misli ağır para cezası hükmolunur. Müddeti içinde 
ibraz edildiği halde kâfi ve derhal tasarrufa mümkün 
karşılığı bulunmayan çek, karşılıksız sayılır» şeklinde 
bir öneri ile geldiler. 

Sayın Başkanım, bunun üzerine biz Adalet Bakan
lığı olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtaya, İstanbul Hukuk 
Fakültesine, Başsavcılığa, Türkiye Barolar Birliğine 
- ki, Faruk Erem imzasıyla cevap gelmiştir - ve An
kara Cumhuriyet Savcılığına durumu intikal ettirdik. 

Bunlardan en değişik şekil, İstanbul Hukuk Fakül
tesi adına cevap veren Sayın Sulhi Dönmezer'den gel
di ve Sayın Dönmezer büyük bir şekilde konuya eğil
mek suretiyle karşılıksız çek konusunda bu zamana 
kadar alışılmış uygulamanın dışında, Türk Ceza Ka
nununun 506 ve 507 nci maddelerinin birleştirilerek 
yeni bir metin şeklinde konunun ele alınmasını önerdi. 

Buna karşılık tatbikatçılar ve uygulayıcılar ve bu
na ilave olarak da, Türkiye Barolar Birliği adına o 
zaman başkanlık görevini yapan Faruk Erem, «Mad
de metninin karşılıksız çek tanzim ve tevzi edenlere 
şu kadar seneden şu kadar seneye kadar hapis cezası 
verilir. Ayrıca çekin karşılıksız kalan bedelinin şu ka
dar misli ağır para cezası hükmolunur. Çekin ibraz 
edildiği müddeti içinde bankaya tevdi edildiği anda 
yeterli ve tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan 
çek karşılıksız sayılır» önerisinde bulundular. 

Sayın Başkanım, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
mevcut Ceza Kanunumuzda «karşılıksız çek» deyimi 
kullanmak suretiyle bir düzenlemeyi göremedim. 

Aynen, Türkiye Bankalar Birliğinin yazısında sö
zü edildiği gibi konu, 7.1.1929 taihli 471 sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Teşvik Kararına dayanıyor 
ve Teşvik Kararında deniyor ki : «Karşılıksız çek ko
nusu, Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesinde yer 
alan dolandırıcılık suçunu oluşturur.» 

Mevcut madde şu : «Her kim, bir kimseyi hulus 
ve saffetinden bilistifade kandıracak mahiyette sani-
alar veya hileler yaparak hataya düşürüp o kimse
nin veya aharın zararına kendisine veya başkasına 
haksız bir menlfaat temin ederse üç aydan üç seneye 
kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır 
cezayı nakdi ile cezalandırılır.» demekte ve bundan 
sonra «Eğer bu cürüm : 

1. Meslek ve vazifeleri icabatını icra sırasında 
avukatlar veya dava vekilleri ve alelumum vekiller ile 
müessesat müdürleri tarafından, 

2. Resmi bir dairenin yahut menafii ammeye 
hadim bir müessesei hayriyenin zararına olarak, 

3. Bir kimseyi askerlikten kurtarmak bahanesiyle 
işlenmiş olursa ceza bir seneden beş seneye kadar 
hapistir.» diye 3 tane de ağırlaştırıcı unsur getirmiş 
oluyor. 

Şimdi konuyu getirdiğimiz zaman, tabii birlik ve 
beraberlik içerisinde - her konuda olduğu gibi - bu 
konuyu da ele aldık ve dosyamızı değerli arkadaşlara 
sunduk. 

Değerli arkadaşlar her konuda olduğu gibi bu ko
nuda da büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle konuya 
eğildiler ve Konseye gerek Ticaret Hukuku Profesörü 
Yaşar Karayalçın, gerekse halen Ankara'da Ceza 
Hukuku profesörü olmadığı için ceza hukukçularının 
kıdemlisi Selahattin Feyman davet edildi. 

Selahattin Feyman'dan istifade ettiğimiz söylene
mez; fakat Ticaret Hukuku Profesörü Yaşar Kara
yalçın, bize bu konunun Ceza Kanunu içerisinde de
ğil de ayrı ve müstakil bir kanun şeklinde düzenlenme-
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sinden yana olduğunu belirledi ve hatta bize Fransızca 
metnini de sunmak suretiyle son olarak Fransız Tica
ret Kanununda yapılan bir değişikliği de lütfettiler 
sundular, Türkçeye çevirdik. 

Şimdi orada yer alan bir maddeyi - yine çok özür 
dileyerek - okumak istiyorum : 

«1. Başkalarının haklarına zarar vermek kastıyla 
provizyonsuz veya yeterli provizyon bulunmadan çek 
düzenleyenler, provizyon yatırdıktan sonra onu tama
men veya kısmen geri çekenler, ödenmesini önleyen
ler; 

2. tşbu maddenin birinci bendinde belirtilen ko
şullar altında çekilmiş olan çeki bilerek kabul eden
ler veya ciro edenler, Ceza Kanununun 5/1 nci mad
desi gereğince cezalandırılır.» demiş. 

Fransız Ceza Kanununun 5/1 nci maddesini arı
yoruz, bakıyoruz, bu ceza «1 yıldan 5 yıla kadar ha
pis ve 3 600 franktan 36 000 frank para cezası» şek
linde görülüyor. 

Yani, Sayın Yaşar Karayalçın, «Müstakil bir ka
nun düzenleyin ve getirin, işte Fransızların mevzu
atı budur» deyip, bize sunduğu bu metinde de bakı
yoruz, «Başkalarının haklarına zarar vermek kastıyla 
provizyonsuz veya yeterli provizyon bulunmayan çek 
düzenleyenler, provizyon yaptıktan sonra parayı çe
kenler veya çekin karşılıksız olduğunu bilerek bu çe
ki alanlar» şeklinde bir düzenleme getiriyor ve bugün 
bizim 503 ncü maddede ceza 3 aydan 3 seneye kadar 
iken ve de 50 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası - tabii bu sonra 1 000 liraya çıktı - burada bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve 3 600 franktan 36 000 
franka kadar da bir para cezası. 20 ile çarparsak bu
nu, dış seyahat ödemelerini de nazarı itibara alırsak 
30'la çarparsak miktar bu. 

Şimdi 1929, hatta 1926'dan itibaren uygulama de
vam ediyor, ki çok yakın tarihte de Ceza Genel Ku
rulunun bir kararı çıktı, «Kanuni süre içinde ibraz 
edildiği zaman bankada karşılığı yoksa bu dolandırı
cılık suçunu oluşturur» dendi ve buna göre bir ceza 
verilmesi gerektiği belirlendi. 

Şimdi yüksek huzurunuza tasarıyı sevk ederken 
bütün bu mülahazaları inceledik, aldık ve bilhassa uy
gulamaya yöneldik. Tekrar arz ediyorum; Sayın Sulhi 
Dönmezer'in düşüncesi tamamen bunun dışında, ko
nuşma olarak Sayın Yaşar Karayalçın'ın düşüncesi de 
bunun dışında; ama biz, «Karşılıksız çek keşide eden
lere bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız 
kalan bedelinin iki katı para cezası verilir» şeklinde 
bir düzenleme getiriyoruz. Değerli arkadaşlarım, ha

tırladığım kadarıyla buna pek karşı çıkmadılar, on
lara yabancı gelen veya ters gelen konu, çekin tarifi 
idi. Eğer tek konu çekin tarifi ise, hemen bir teklifle, 
Hükümet Temsilcisi olarak ve aldığım yetkiye istina
den hemen bir teklifi yüce huzurunuza getirebilirim. O 
zaman, 503 ncü maddenin ağırlaştırıcı unsurlarının 
altına biz sadece ve sadece dolandırıcılık unsurları 
yine saklı kalmak kaydıyla, yani bir kimseyi hulûs 
ve saffetinden bilistifade kandıracak mahiyette sani-
alar veya hileler yaparak veyahut hataya düşürüp o 
kimsenin ve aharın zararına kendisine veya başkası
na haksız bir menfaat temin ederse, bu unsurların ya
nında yalnız cezasını - aynen burada olduğu gibi -
bir seneden 5 seneye kadar ceza ile de yetinme yolunu 
yüce huzurunuza getiriyoruz. Bunu çok önemli gö
rüyoruz. Bankalar Birliği kesinlikle böyle bir ihtiyacı 
hassaten vurguluyor, zamanında Türkiye Barolar Bir
liği bizi belirtiyor, savcılar içerisinde aksine bir mü
talaa yok. Ama aksine mütalaa, daha doğrusu deği
şik mütalaa, değişik düzenleme Sayın Sulhi Dönmez-
er hocamızdan ve Sayın Yaşar Karayalçın hocamız
dan geliyor. Ama, Sayın Yaşar Karayalçın'ın bize 
lütfedip verdiği çek konusundaki ceza, bizim bugün 
1 nci, 2 nci, 3 ncü fıkralarda yer alan bir yıldan 5 yıla 
kadar ceza, artı, bizim bugün bulunmayan 2 nci, 
4 ncü ve 5 nci fıkralarda bulunmayan büyük ölçüde 
bir para cezasıdır. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Komisyon olarak, karşılıksız çek 
konusunun yeniden düzenlenmesi gereğine biz de ka
tılıyoruz. Ancak, Sayın Hükümet Temsilcisinin de arz 
ettiği gibi, 1926 yılından beri uygulanmakta olan Türk 
Ceza Kanununun 503 ncü kapsamında dolandırıcılık 
olarak vasıflandırılan karşılıksız çek konusunda, Hü
kümet tasarısında getirilen önemli hiçbir yenilik ol
madığını gördük. Ayrıca Adalet Bakanlığının gerçek
ten geniş olarak yaptığı araştırmada, Profesör Dön
mezer'in, eski Barolar Birliği Başkanı Profesör Faruk 
Erem'in ve ilgili diğer savcı ve kuruluşların görüşle
rinin de alındığını tespit ettik. 

Sayın Hükümet Temsilcisinin belirttiği gibi, Pro
fesör Faruk Erem bir metin teklif etmiş ve bu me
tin Hükümet taslağına ve bilahara da tasarısına uy
gun olduğu için Hükümet tarafından aynen getiril
miştir. Ancak, Profesör Faruk Erem, çek konusunun 
yalnız ceza hukuku sahasını ilgilendirmediği, her yö-
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nüyle gözönünde bulundurulması gereken bir konu 
olduğunu belirtmiş; fakat Barolar Birliğine Adalet 
Bakanlığı tarafından gönderilen tasarının incelenip 
mütalaa verilmesi görevi verildiği için, bu görev açı
sından bir madde metni teklif ettiğini söylemiştir. 
Yoksa, bu şekilde bir düzenlemeyle bu mesele çözüm
lenmiş olur, şeklinde bir görüş belirtmemiştir Profe
sör Faruk Erem. Arz etmeye çalıştığım gibi, çek ko
nusunun pek çok yönü olduğunu açıklamak istemiştir. 
Gerçekten çek konusunda, çeki keşide eden, lehine çek 
tanzim edilen Ticaret Hukukunda «lehdar» deniliyor, 
muhakkak ki banko oluyor, ciro edilmesi halinde 
de hamili olan kişiyi ilgilendiren bir konu. 

Ayrıca karşılıksız çek konusu, yalnız Ceza Hu
kukunu değil, Ticaret Hukukunu ve bunun dışında 
mali ve idari konulan da ilgilendiren bir konudur. 
Bu itibarla karşılıksız çek konusu düzenlenirken, tüm 
bu yönleri itibariyle ele alınmalı, geniş ve etraflı bir 
şekilde düzenlenmelidir görüşüne vardı Komisyon. 

Ordinaryüs Profesör Dönmezer, Adalet Bakanlığı 
dosyasında bulunan uzun ve etraflı ve geniş etüde da
yanan mütalaasında, Fransa'dan, Almanya'dan ve Ku
zey Avrupa memleketlerinden misaller vermiştir. Ver
diği ve dokümanlara dayalı bu bilgilerde, bugün için 
Fransa'da, Almanya'da ve Kuzey Avrupa memleket
lerinde karşılıksız çek konusunun yalnız ceza ile gi
derilmesi değil, idari tedbirlerle bankalara bazı mü
kellefiyetler yüklenmek suretiyle, bankaların gelişigü
zel çek defteri vermemelerini temin etmek suretiyle 
düzenlenmesi gerektiği yönünde aşağı yukarı tüm 
Avrupa devletlerinde çalışma ve uygulamalar olduğu 
belirtilmiştir. 

Şimdi Sayın Hükümet Temsilcisi belirttiler ki, 
Bankalar Birliği çek konusunun bir an evvel düzen
lenmesini istiyor. Gerçekten de bir düzenleme gere
kir. Ancak, bu düzenleme yapılırken bankalara da 
bazı görevler düşmektedir. Bankaların görevleri bir 
tarafta bırakılacak, arz etmeye çalıştığım gibi, Fransa' 
da, Almanya'da ve Kuzey Avrupa devletlerinde oldu
ğu gibi örneğin; orada bir banka herhangi bir şahsa 
çek defteri verdiği zaman muayyen bir miktardaki çe
kin karşılığını, bankada karşılığı olmasa bile ödemeyi 
taahhüt etmektedir. Ayrıca, karşılıksız çek tanzim 
eden kişi hakkında mahkemece mahkûmiyet hükmü 
verildiği takdirde bu hüküm bankaya bildirilmekte, 
banka o şahsa mahkemeden ikinci bir emir gelmedik
çe çek defteri vermemektedir. 

Şimdi, Bankalar Birliği bu konuda düzenleme ya
parken, Komisyon arzu ederdi ki, kendisine de so
rumluluklar ve görevler getiren bazı düzenlemeler ge
tirsinler Avrupa devletlerinde olduğu gibi. 

Ayrıca arz etmeye çalıştığım gibi, Ticaret Huku
kunda da çekle ilgili hükümler vardır. Eğer burada 
Komisyonumuz çekin bir tarifini yapmaya kalksa, 
Ticaret Kanununda çekin ayrı tarifi var, çekin karşı
lıksız kalmasının ayrı tarifi var, çelişkili durum yara
tır bu, 

Ayrıca Komisyonumuz şu durum üzerinde de has
sasiyetle durdu : Çek, tedavül etmesi gereken bir kam
biyo senedidir. Ticaret hayatında geçerli bir belgedir. 
Bir taraftan karşılıksız çekin cezai müeyyide altında 
bulundurulmasını sağlamak Ticaret Hukuku bakımın
dan ve ticaret sahası bakımından da geçerli. Ancak, 
şekli bir suç haline getirirsek, yalnız ceza hukuku
nu ilgilendiren yönünü düzenlersek, çekin ticaret sa
hasından, ticaret alanından çekilmesi ihtimali vardır. 

Bu konuda Profesör Karayalçm Komisyonumuzun 
müracaatı üzerine görüşlerini yazılı olarak belirtmiş
tir. Bilahara, davetimiz üzerine Komisyonda da geniş 
açıklamalarda bulundu ve çek konusunun özel bir 
kanunla cezai, hukuki, mali, idari tüm yönleriyle et
raflı bir şekilde ele alınmasının gerektiğini ve çok 
faydalı olacağını belirtti. Biz de Adalet Bakanlığının 
dosyasında yaptığımız tetkikten, Ticaret Kanununda 
yaptığımız incelemeden edindiğimiz kanıya göre Sayın 
Karayalçın'ın bu görüşüne vardık. 

Profesör Karayalçın verdiği yazılı cevapta şöyle 
diyor : «Karşılıksız çeklerin açık bir hükümle etkili 
bir ceza müeyyidesi altına alınması gerektiği aşikâr
dır. Ancak maksat, kanuni süresi içinde ibraz edilen 
çeklerin ödenmesini sağlamaktır ve bu konudaki suiis
timalleri önlemektir. Teklif edilen 2 nci fıkra kanun
laştığı takdirde uygulamada kast olmadan, tesadüfen 
veya ihmal neticesi ibrazında ödenmeyen çekin keşi
desi ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Bu sonucun 
ise maksadı aşacağı açıktır ve uygulamada haksızlık
lar ortaya çıkacaktır.» 

Sayın Başkanım, sözlerimi şöyle bitirmek istiyo
rum : Komisyonun edindiği intibaa göre çek konu
sunda bugün Türkiye'de otorite olması gereken tica
ret hukuku, ceza hukuku profesörleri bile bu konu
da tam bir görüş birliğine varamamışlardır. O zaman, 
Komisyonumuz bunu da müşahede edince, hemen bir 
ceza maddesiyle bu konuyu düzenlemenin çok tehli
keli sonuçlar, özellikle ticaret alanında tehlikeli so-
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nuçlar yaratabileceği kanısına vardı ve bu itibarla, 
prensibini kabul etmekle beraber, çok yönlü ve etraflı 
incelenmesi için tasarı metninden bu maksatla çıkar
dık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet tasarısında yer alan bu 

madde çok basit, iki fıkradan ibaret. Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın dediği gibi, çeklerin tarifi; proviz-
yonlu çek, provizyonsuz çek ifadelerini radyoda da 
her gün dinliyoruz. «Provizyonsuz çekebilirsiniz» di
yor, ilan veriyor. Fransa'da olduğu gibi bizde de ya
pılıyor. 

O halde, böyle yapılırken, kompütür devrine gir
mişken, yarın ileride bunlar eğer kompütüre işlenirse, 
şüphelendiği zaman derhal kompütüre basar, onun he
sabında var mıdır, yok mudur öğrenir, onu bulur. 
Şüphelenmişse açsın telefonu ve «bunun hesabı var 
mıdır, yok mudur?» diye sorsun. 

Bir de ben şu misali vereceğim : Tapu üzerinde bir 
tahrifat yaptı, birisinin evini veya kıymetli bir malını 
sattı; bu da sahtekârlık değil mi?.. Sahtekârlığa giri
yor. Evrak üzerinde sahte tapu tanzim etti ve sattı, 
milyonlar kazandı. O kişi 503 ncü maddeye göre 3 ay
dan 3 seneye kadar hapis cezası yiyecek; öbür taraf
tan bankadan 1 000 lira fazla para çekti, karşılığı ol
madığı halde çekti, o 5 seneye kadar hapis cezasına 
çarptırılacak. Hangisi şimdi adalete uygun?.. Sahtekâr
lığa giriyorsa o da sahtekârlık, bu da sahtekârlık... 
Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı onu da bilmi
yoruz. Bu bakımdan, bunun derinlemesine ele alınma
sında ve ayrıca getirilmesinde fayda vardır. 

iBankalar evvela kendi yapacaklarını yapsınlar, 
'bunu önleyici tedbirleri alsınlar. Yoksa, hemen Ce
za Kanununa aitıf yaptırarak, «Ibunl'ara ceza verelim 
yapmasınlar» deyip üzerinden atması bizce de doğ-
ru değil. Bu konunun tekrar ele alınmasını, böyle 
bir M fıkralık makide ile değil, konunun tamamını 
kapsayacak müstakil 'bir kanun teksifi hazırlanması
nı biz de uygun görüyoruz. 

KıBMAUETTİN ALÎ KÂŞİFOÖLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Emredersiniz Sayın Başka
nım. ; , 

Yalnız uygulamayı arz eldeyim: Şükndi biz buna 
dokunmadığımız takdirde karşılıksız çekin cezası 3 
ay kalacakta;.. 

BAŞKAN — Onu değiştirelim, o sahtekârlığın 
cezaisini değ^ştireliilm; o zaman onu getirin. Hakika
ten 1929 senesinde verilen karar doğrudur, bu da 
bir salhltekârilıktır. Yani çeke niye ayrı bir muame

le yapalım? Sahtsekârlıksa, evrak üzerinde yapılan bir 
sahtekârlıktır, onun cezasını artırılsın. Çek için ayrı 
bir maidde... Buna benzer bir sürü sahtekârlıklar olu
yor. O yönü ile bunu ayrıca ele almakta fayda var
dır. 

Şimdi, Sayın Orgenerali Nurettin Ersin'in 16 ncı 
•maddeden sonra giellmek üzere, Türk Ceza Kanunu
num 536 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril* 
meSine ait bîr önerge var, onu okutuyorum: 

Müllıi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişliktik Yapılmasına, Bazı Madde
lerine Yeni Fıkralar Bkllenınıesıine Dair Kanun Tasa
rısı» na aşağıdaki metnin 17 nci madde olarak ek
lenmesini ive daha sonraki madde numaralarının huna 
göre düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgenerali 
K. K. Kjomultalnı ve 
'Milli Güvenlik Konseyi 
Üyesi 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değişjtirillmliştir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemler dernek
lerin veya Ibenzferi kuruluşların veya kanun dışı vü
cuda getirilen Veya kanuna aykırı faaliyetleri sebe
biyle kapatılan idernek veya diğer kuruluşların men
supları tarafından veya onların iştirakiyle veya men
sup olmasalar 'bile bu kuruluışlann adına veya adla
rı kullanılarak yapıldığı takdirde sözü edilen fıkra
lardaki cezalar iki îkaltı olarak hü'kimedtiir. Şu kadlar 
ki, hafif hapis cezaisi ilki yılı aşamaz. 

İBAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı?... 

(Komisyonun bir di'yeeeği var mı?... Buyurunuz. 
BAKÎM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-

milsiyonu Başkanı) — Sayın Başkanımı, Türk Ceza 
Kanununun 536 ncı maddesıMh 3 ncü fıkrasının yü
rüdükteki şekli şudur: 

ı«Yukarıldakli fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların miensupları tara
fından veya onların iştiraki ile yapıldığı...» diye de
vam edfiyor, \ 

IBu 'şekilde suçlar işlendiği zaman, dernek men-
sulbu olup olmadığının 'ispatı çok zor olmakta idi. 
Ayrıda, maddede açıklık da var İdi.. Demekler, ka
nunlara göre kurulmuştur, kanunlara göre kurulmuş 
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olan dermeklerin mensupları tarafından işlenirse ce
za artırılıyor; falkalt gizli örgütlerin veya kapatılmış 
derneklerin mensupları tarafından işlenirse antırıl-
ımıyorldu. 

Yine önergede «dernek veyahut hu gibi kuruluş
lar adına, 'Velya onların adları kullanılarak yapılmış
sa» şeklimde bir açılklik getirmiş olduğu için, uygula
mada sîaivcılilk ve mahkemeler hatkımından kolaylık 
sağlayacağı, ayrılca fiil İle ceza arasımda adaletli 
hir sötıuç sağlayacağı kanısında olduğumuzdan ay-
men katılıyoruz. 

Arz edlerilm. 
KEMALETTİN AUt KÂŞ/tFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Aynen ikatılıyoıruz Sayın Baş
kanım. , ' 

İBAŞKAN — Yeni bir madde 'teklifi ile ilgili 
önerge üzerinde söz almak isteyen var mı efendim?... 
Yok. 

16 ncı maddeden sorula gelmiek üzler'e 17 nci mad
de olaralk Sayım Orgeneral Nurettin Ersin'in teklif 
ettiği ve Türk Oeza Kanununun 536 ncı maddesinin 
3 meü fılkrası olaralk, 'demlin 'okuduğumuz şekildeki 
(bir fılkranın eklenımesini oylarınıza sunuyorum;: Ka
bul ödemler... Bilmeyenler... Kahul eldillmiştir. 

17 nc'i madde olarak fcalbul edilmiştir. Bundan 
somla gelen madde numaraları buna göre değişe-
ceikltir. 

H8 nci maddeyi okutuyorum: 
IMADOB 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

mun 537 nci maddesi aşağıdaki şekülde değiştirilmiş
tir : 

ve öğneltilm kurumlarımın veya öğrencilerin toplu hal
de oturdukları yurt ve benzerli yerlerin veya bunlarım 
dklenltiılerimin hıeırhangi bir yerline hasılı olan veya 
olmayan, elle yapılmış 'Veya yazılmış her türlü yazı, 
resim. 'Ve işaretleri Veya bunları içeren kâğıt, pano, 
panlkarit, bant ya da benzerlerimi yetkili memur ve 
mercilerin önceden verilmiş yazılı müsaadesi olmak
sızın asanlar veya kayanlar yahut bunlardan suç ko
nusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına 
ımlüsaade edenler, eylem başka bir suçu oluştursa 
Ibiıle ayrıca bir yıldan İki yıla kadar hafif hapis ve 
beş bin liradan az ollmalmak üZere halfilf para cieza-
ısımıa mahkûm editllir. 

ikinci fıkra kap&amımdakilerin herhangi bir ye
rini her ne sureltle olursa olsun boyayanlar veya 'bun
lar a yazı veya reisim ya da İşaret yapanlar, yapıştı
ranlar haklkında da eylem başka bir suçu oluştursa 
hile ilkindi fıkrada yazılı cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerim, der
meklerin veya benzeri kuruluşlarım ımfömsupları tara
fımdan veya onlarım iştirakiyle yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu isteyen veya suça bu yolda katılan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkra
lardaki cezalar ilkli katı olaralk hükrnolumur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere ve
ya ceza ehliyeti oDmlayan kişilere işletenlere yulkarı-
dalki fıkralar uyarımca verilecek cezalar yarı oranım
da artırılarak hükimolumur. 

(Bu maddenin birimci, iklimdi, üçüncü, dördüncü ve 
'beşinci fıkralarına göre hükmolünacak cezalar er
telenemez ve bunlarım yerine 647 sayılı Cezaların İn
fazı 'Hakkımdaki Kamumun 4 ncü maddesinde belirti
len ceza ve tedibirler uygulamamaz, 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesin
den dolayı sebebiyet verilen zararlarım tazimiimine re
sen hülkmıolumur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
idöoliojük olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir ısuçu oluşturrnıazsia yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar üç aya kadar indirilebilir, 

itlkinci Ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerim 
esterlerimi derhal oltadan kaldırmayam ve bunların 
yok edilmesi için gerekli işlemlere girişmıeyen yetki
liler hakkında Ibu Kamunun 230 ncu maddesinde ya
zılı cezalar uygulanır. 
'298 sayılı Seçimlerin Temel Bükümleri ve Seçmen 

Kütükleri Hakkındaki Kanun hülkümleri saklıdır. 
Bu maddeye göre hükmedilecek hafif hapis ce

zası ik!i yıh aşatoaz. 

Madde 537. — Her İklim kamu hizmeti gören 
daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğre
tim kuruluşlarının yetkilileri tarafımdan duvarlara ya-
pışltırullmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan 
veya olmayan her türlü belge, resim, el yazısı kâğıt 
Veya levhaları bulundukları yerlerden çıkarır ya da 
yırtar veya tahrip eder veya bunları her ne biçiımd'e 
olursa olsum okunamayacak veya içeriklerinin başka 
'biçimde anlaşilmasıma sebebiyet verecek şekillere ve
ya işe yaramayacak hale ıslolkarsa eylem başka b'ir 
•suçu oluşitursa bile ayrıca üç aydan altı aya kaldar 
hafif hapiste ve Ibin liradan az olmamak üzere hafif 
para cezasına •mahkûm edilir. 

IKamu hizmetline tahsis edilmiş binaların veya ma
betlerin veya anıt, büst ve heykellerin veya 1710 sa
yılı Eski Elseıler Kanununda sayılı eski eser niteli
ğindeki taşınır veya taşınmazların, her türilü eğitim 
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BAŞKAN — 18 nci ıtta<dde üzerinde Komisyo
num bir diyeceği var mı eferidlilm?.., 

HÂKİM AÜBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu ©aşkalnı) — Sayın Başkanını, biraz evvel 
kalbul Ibuyuırulan, bir fılkralsı değiştirilen Türk Ceza 
(Kanununun 536 ncı maddesinde 1979 yılında deği-
ş/ilklUiÜc yapimıstı. Bu değişiklikle maddedeki cezalar 
artınlıırken, bir taraftan da malddeye yeni fıkralar 
ilave edlimâlşjtir. 

536 ncı madlde, genellikle özel binalara yazı yaz
mak, .afiş yapıştırmakla, 537 nei maldlde ise, kamuıya 
talhısfts dd'ilimiş veya kalmu 'binalarına afiş yapıştır
makta iflglL ) 

Arz etltıiğjim gffibi, 1979 yılında 536 ncı madde 
değiştirilmiş, cezaları artırılmış, özel ihimalardia bir se
neye çıkarıflknış; kamuya ait 'binalarda ise, ilgili 537 
nci maldlddde değişiklik olmaldığı için, yürürlükteki 
kanunda «Ceza bir aydan başlar» şeklinde kalmıştı. 
Bu çeHşik'iyi gidermek için Hükümet tarafın'dan ha
zırlatılmış bulunan 537 nci malddedekli değişiklik Ko
misyonumuz tarafından İnüdenimiş, prensip olarak 
aynen kalbul edilmiş, ancak; anıt, büslt ve heykeller 
de 2 ,nci fıkraya lave ediflmllşitir. Ayrıca, getirtilmiş 
buluttan ceza artırılma miktarları değişltiMllImemek 
koşuluyla 53!6 ncı maldldieyie ahenk sağlayacak bir 
biçim'de ve Hükümetle de görüş bidiiğilne varılarak 
makide yenliden tanzim edlimişltir. 

Arz eklerim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ddieriım. 

'Bir diyeceğiniz var mı öfendüm? 

IKBMAUETTfN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı TdrmsIeM) — Yok Sayın Başkanıın. Biz 2248 
sayılı taisarıyı Kolmisyorida 'bullduk, biraz İçtüzüğü 
zorladık, Kbmiisiyoinida ilave eteneye çalıştık; fakat 
Millet Mecllisi Genlel Kurulu «İçtüzüğe aykırıdır» 
diye 537 nci maldkteyi çılkartltı. Sırf kazanalım diye 
bir sayın mlilletövefcililne ıtieklüf şeklinde sunduk; fa
kat tattı 9 ay bu teklif MMet Meclisi Genel Kuru
lunda kaldı. Çok acı bir olay., 

Simidi laileltitayıtt bir duvara yazı yaz, tecil yasa
ğı var ve 2 iyi; ama ister Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, ister herhangi Wir kattıu kuruluşuna, ister 
en naklide NJarihÜ eslerlere yaz, 1 aydan 3 aya kadar
dır. \ 

IBAŞKAN — Türküye Büyük Millet Meclisimin 
'bahçe duvarında var. 

KEMÂUETTİN AUİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Maalesef... Büyülk bir acı idi, 
Ibİzim için hakikaten üzücü 'bir mevzu idi, ama ya
pacağımız Ibir şey yoktu, Sayenizde kurtarıllmış ola-
oalk. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız Iburada mülhilm olan bir kottu var ki, bu

nu televizyonda ve radyoda hailka duyurmakta fay
da vaırkjır. Mesela, gazinolar reklam afişlerini yapış
tırıyorlar, geliyor foMsi yırttıyor; çdcuk onu yırtma -
nm ceza oDduğunu bilknüyor. Yarın Öbürsüıgün pekala 
3 aya kaidair cezası Var, 3 aydı değil mii?... Eğer si
yasi maksatla iişlenmıem'işse 3 aya kadar indirilebi
lir... 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Balkanı) — Sayın 'Başlkanım, bu konuda 
izin veriiirtnisiin!iz?...: 

IBAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Balkanı) — Bu 1 nci fıkra, 537 ndi mad
denin T nei fıkrası... 

IBAŞKAN — 1 nci fılkralsı, 3 aydan 6 aya ka
dar. 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Yalnız 'bu asılan levhaların, 
örneğin; Tarım 'Bakanlığı kapısındaki Tarım Bakan
lığı levhasının asılmasıyla ilgili, özel binalara asıl
mış, sunamla afişleri bu maddeyle ilgili değildir. As
kerlik şubesi, okullar, gibi resttıi dairelere asılan 
ilan. 

IBAŞKAN — Resmi (dairelere... 
IHÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-

rnlisyonu Başjkanı) — Evet Sayın Başkanım, 
BIAŞKAN — Alma yine 'büttıeyöbilir, 536'da var 

o, özel yerlere asıDan, onları da izah etmek lazım. 
Sokaktan geçerken, pelkala, orakla bir şey yazlar, şu
nun üzerini ısi'leyittı der, yırtayım der. Bu konuda 
İhalen ikaz etlmteklte fayda var. 

KEjMAUETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, raSima hür-
riyetii, sadece ve sadece tahsis dditaıiş ve müsaade 
ile asılan yerler ile sınırlı; o kadar efendim. 

(BAŞKAN — Onu dahi öyle yapanlar var. 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Gentel Sdklreltleiri) — Sayın Başka
nım, tensip buyuruılüırsla, kanunlaştıktan sonra, hem 
Ceza MuhiakettieDerİ Usulü Kanununkla, hem Türk 
deza Kanununda yapılan değnTşikliklerin televizyon-
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da bir programda ikamu oyuna bütünüyle ve iyi an
layacağı bir şeffcillde açılklanimasında fayda vardır. 
Adalet 'Bafkanlığı böyle bir hazırlılk içine günerse fay
dalı olur., 

Ayrıca Sayın Başıkanıim, biraz evvel Kara Kuv-
vetülerıi Kıomutanımız ve Milli Gülvenliik 'Konseyi Üye
si Saiyın Orgeneral Nureitltlin Eırsiln'in önerlisli çerçeve-
ıslinlde bu maddenin de düızeltlilllmesıi lazım. O ba'kım-
ıdan öyle bir önergeyi müsaade buyurursanız Yülk-
Selk Heyettin tensiplerine sunacağım. 

BAŞKAN — Eifendiim, maddenin 4 ncü fıfcrası-
nm değiıştiriilmıesi hakkında Orgeneral Saltrk'ın bir 
'önergesi var, ofcultuıyoırum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Madde
lerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı» nın 18 nci maddesi ile değiştirilen aynı kanu
nun 537 nci maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini ve bu maddenin son fık
rasının metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 

Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemler dernek
lerin veya benzeri kuruluşların veya kanun dışı vü
cuda getirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri sebe
biyle kapatılan dernek veya diğer kuruluşların men
supları tarafından veya onların iştirakiyle veya men
sup olmasalar bile bu kuruluşların adına veya adları 
kullanılarak yapıldığı takdirde sözü edilen fıkralar
daki cezalar iki katı olarak hükmedilir. Şu kadar ki, 
hafif hapis cezası 2 yılı aşamaz. 

BAŞKAN — Tabii 536'da değiştirdik, 537'ye de 
bunu koymak lazım; çünkü bu fıkrada yoktu bu, 
yalnız «dernek mensıı'bu» vardı. 

KEM ALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bir de, «iki 
yılı aşamaz» deyimi maddenin son fıkrasında yer al
mıştı. Halbuki 536'ya uygun yerini alıyor. Tamamen 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim? 

'ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddedeki son 
fıkraya artık lüzum kalmıyor. «Bu maddeye göre 
hükmedilecek 'hafif hapis cezası iki yılı aşamaz.» 

hükmünü önergenin içine koyduğumuz için madde
den çıkarılacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
'Başka söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
O halde çerçeve 18 nci maddeye bağlı olarak 

değiştirilen 537 nci maddenin 4 ncü fıkrasının Or
general Saltık tarafından verilen önerge istikametin
de değiştirilerek ve bu maddenin son fıkrasındaki 
«Bu maddeye göre hükmedilecek hafif hapis cezası 
iki yılı aşamaz» cümlesinin de maddeden çıkarılma
sı, şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bu kanunla kaldırılan ek 5-9 maddelerindeki 
haller ayrık olmak üzere bu Kanunun 1 nci madde
siyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 119 ncu 
maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı açılmış 
bulunan davalarda sanığın sorgusunun yapılmış ol
ması, anılan madde hükümlerinin uygulanmasına 
engel olmaz. Ancak karara bağlanmış davalarda sö
zü edilen madde hükümleri uygulanmaz, kesinleşmiş 
mahkûmiyet hükümleri aynen yerine getirilir. 

İBAŞKAN — Efendim, bu mevcut dosyaların her 
halde azaltılması maksadıyla 'getirilen bir geçici mad
de. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, aynen katılıyoruz. 

İBAŞKAN — Çünkü bundan sonrakilere uygula
nırsa bunlar hâlâ elde kalır. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sonra kısmi bir af niteliğine 
bürünür. O 'bakımdan infaz safhasında olanlara uy
gulamıyoruz Sayın Başkanım. Ama devam eden saf
halarda vatandaş mahkûm olmasın, sabıkalı olmasın 
diye onlara uyguluyoruz. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

O halde geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum, 
MADDE 19. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun Ek 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — Bu da Komisyon tarafından getiril
miş 'bir madde, buyurun efendim. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz evvel 
kabul buyurulan kanun tasarısının 1 nci maddesin-
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de, arz ettiğim gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun ek 5 ve müteakip maddelerinin kapsamına 
giren konular, 1 nci madde ile değiştirilen Türk Ce
za Kanununun 119 ncu maddesine daha geniş bir 
şekilde alındığından, bu maddeler 'hayatiyetini kay
bettiği için yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 
Bu madde bu bakımdan tanzim edilmiştir.-

Yürürlükten kaldırılan bu maddelerin düzenledi
ği konular, tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 
Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesine aynen ak
tarılmış... 

BAŞKAN — Hepsine girdi? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
IKEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tamamen ka
tılıyoruz. Kaldı ki, bu durum zamanında yanlıştı, bu
nun Ceza Muhakemesi Usul? Kanununda yeri yok
tu, 1(19 ncu maddede yeri vardı. 

(Her zaman olduğu gibi, yardımlarıyla 119 ncu 
madde şimdi bu maddeleri de kapsayacak şekle dö
nüştü. Tamamen katılıyoruz. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu 119 ncu madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı efendim?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim bir tered-
dütüm var. 

Ceza Kanununda yaptığımız değişiklikleri, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun maddelerini kaldı
racak şekilde yürütürsek acaba başlığı değiştirmeye 
gerek yok mudur? 

Yani, «Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik» deniyor; «Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Madde
lere Yeni Fıkralar Eklenmesi ve Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun Geçici Maddelerinin Bazıları
nın Kaldırılmasına» olarak başlığının düzelmesi ge
rekecek Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda görüşü ne
dir? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Sayın Komu
tanımın belirttiği şekilde de olabilir; Komisyonun ka
bul ettiği metin şeklinde de olabilir. 

Şöyle bir misal arz edeyim : Birkaç gün evvel ka
bul edilen tabiplerle ilgili Tamgün Yasasının yürür
lükten kaldırılması hakkındaki Kanunda da sosyali-
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zasyon bölgesi ile ilgili 224 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu takdim ettiğimiz 
şekilde de olabilir, Sayın Komutanımın belirttiği şe
kilde de olabilir. 

BAŞKAN — Yürürlükten kaldırılan kanun mad
delerini sayıyor bu. Herhangi bir kanunu kabul eder
ken, o kanunun sonunda filan, filan, filan kanunlar 
da yürürlükten kaldırılmıştır diyoruz, böyle kullana
biliyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama bu başka bir 
kanunun... 

BAŞKAN — Ama başka kanunları da kaldırıyo
ruz. Mesela; 926 sayılı Kanunu konuşurken, Emekli 
Sandığı Kanununun şurası burası falan da değiştiril
miştir diyoruz; çok oldu bu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi. Genel Sekreteri) — Hayır, kanunun 
metni içinde olmasından bir sıkıntım yok. Bunu der
ken, başlığı da aynı şekilde düzeltmemiz iktiza eder 
diye düşündüm. Mahzur çıkmazsa benim için prob
lem değil efendim. Yani, bu teknisyenlerin konusu. 

BAŞKAN — Var mıdır bir mahzuru?.. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım hemen arz ede
yim. Mesela; Türk Ceza Kanununu da alıyoruz. Türk 
Ceza Kanununda da, kanun çıkarken bazı maddeler 
bazı kanunlar da kaldırılıyor; ama başlık Türk Ceza 
Kanunu olmuş. Ancak, Sayın Orgeneralimin belirtti
ği yönde de var; ama mesela bir bütünü ile Türk Ce
za Kanunu... 

BAŞKAN — Hayır, teknik bakımdan bir mah
zuru yoksa, değiştirmeyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Teknik açıdan bir mahzur yoktur. Bu 
yasada ilgisi olan bazı kanun maddeleri de yürürlük
ten kalkar; ama başlıkta bir değişiklik yapmak gerek
mez. Ama, başlıkta bir değişiklik yapmak söz konusu 
olduğu zaman da hiçbir sakınca yoktur. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim tek endi
şem Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu temel kanunlarımızdan ikisidir. O neden
le yapılan değişikliklerde kanun yeniden çıkarken doğ
ru bir başlıkla hem Ceza Kanununda, hem Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişikliği ih
tiva ederse, fayda olur inancı ile arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Bunun hangisi daha faydalı olur? 
Her halde bu da'ha faydalı olur, 
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KıEMALETTİN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi, bütünü ile kanun de
ğiştiği zaman bu yola gidilmiyor. Bunu kesin biliyo
rum; ama mesela Dövlet Memurları Kanununu ele 
alalım. Devlet Memurları Kanunu bütünü ile değiş
tiği zaman açıyoruz, bakıyoruz bir sürü kanunu kal
dırıyor. Ticaret Kanununu alıyoruz, bütünü ile de
ğiştiği zaman... 

BAŞKAN — Halbuki ismi Devlet Memurları Ka
nunu... 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Devlet Memurları Kanunu; 
ama... 

'BAŞKAN — Burada değişiklik yapılmış. 
KEMALETTtN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Burada bir kısmını kaldırıyo
ruz, yani bir kısmını kaldırdığımız için bilmiyorum, 
yani isterseniz bir istişare... 

«AKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, izin verir mi
siniz?.. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Ben, Sayın Komutanımın be
lirttiği şekilde de uygulamaların çok olduğunu arz 
etmek istiyorum. 

353 sayılı Kanunun değişiklik maddeleri, 1631 sa
yılı Askeri Muhakeme Usulü Kanununun ek ve ta
birleri, 10 Haziran 1930 tarihli ve 1706 sayılı Jan
darma Kanununun 17 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 
Askeri Ceza Kanununun 5 nci maddesi ile 72 nci mad
desinin 1 nci fıkrası, bu Kanuna göre kurulacak As
keri Mahkemeleri fiilen göreve başladığı tarihten 
i'tfbaren yürürlükten kaldırılmıştır. 353 sayılı Askeri 
Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkın-
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daki Kanunun yürürlükten kaldırılan maddesi, As
keri Ceza Kanununun maddesini, Jandarma Kanunu
nun 17 nci maddesini yürürlükten kaldırmıştır. 

Arz ettiğim gibi, her iki şekil de olabilir. Nasıl 
tensip ederseniz. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Bir yasa ile, diyelim ki, 15 kanunun 
bazı maddelerini yürürlükten kaldırıyor isek, kanu
nun başlığı bir sayfa tutar. Bunun hiçbir sakıncası 
yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
'19 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yoktur. 
O halde maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
İBAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
12 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak 

üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20ı 

• • • 
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I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/39) (S. Sayısı : 91) 

2. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Yeni Fık
ralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/42) (S. Sayısı : 92) 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 87 ve 
87'ye 1 nci Ek) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 91 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /39 ) 

TC 
Başbakanlık 13 Kasım 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-517106800 

MİUÂ GÜVENLİK KONSEYİ İBAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve M3K GUtan&k Konseyi Başkanlığına ara İBakarolar Kurulunca 
12.11.1980 tarihinde kararlaştırılan «ICeza Muhakemeleri lUfloHt Kanununun Bazı Maddelerinde (DegişülkÜk Ya-
pflmasına ve Baz* Maddelerine Fıkralar Eklenmesine JMse Kamun Tasarısı» ile gerefcçesli «kili oîarafk ğöndle-

Getfeğini ara etilenim. 
Bûlertd Ulusu 

GENHL GBRİBKÇE 

Toplumun sosyal bünyesinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak kanunların da .değiştirilmesi, ka
çınılmaz bir zarurettiir. Alman Ceza Muhalkemesi Kanunu örnek alınarak 19219 yılında kabul! edüknüş bulu
nan Geza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun bir çok maddesi bu zaruretin sonucu olarak müteaddit defalar 
değiştirilmiş bulunmaktadır. İBuı 'kez önerilen değişiklklerin de bu yönden değerlenıdlMıknesii gerekmektedir. 

Tasarmm getirdiği değişiklikler genel olarak, duruşmaların çabukl'aştırimasına ve dolayısıyla davaların kı
sa zamanda bitirilmesine matuftur. Bu çabukluğun sağlanmasınla yönelik değişlikler getirilirken, savunma; 
hakkının zedelenmemesine gereken özen gösterilmiş, kamunun yaran ferdin «avunma hiakkıyla bir denge içeri
sinde ele alınmıştır. Bu değişiklikler yapılırken ütkemlrz ve toplumumuzun gerçekleri gözönünde bulunduırula-
rak kanunumuzun mehazı olan Alman Geza Muhakemesi Kanunundia 1978 yılında yürürlüğe konulan değişiklik
lerden de yararlanılmıştır. 

Madde Gere9cceleri 

1, Bilindiği üzere hâkimin reddine lilişkün usul! hükümleri çok defa kötüye kullanılmakta ve sonuç olarak 
duruşmaların uzamasına neden olmaktadır. Kanunun 28 noi maddesine eklenen birindi fıkra ide, ret sebebiyle 
duruşmanın taliki gereken hallerde reddedilen hâkimin; o celsedeki duruşmaya devam etmesi sağlanmış, an
cak savunma hakkına verilen önem gereği olarak son savunmanın yapılmasına geçilemeyeceği bdiiırtiiilmişıtir. 
İkinci fıkrada, ret sebebinin varit görülmesi halinde reddedilen hâkim tarafından yapılan işlemtoin tekrarlan
ması öngörülmüştür. 

2. Kanonun 20 nci maddesine eklenmesi öngörülen yeni fıkralar, Alman Ceza Muhakemesi Kanununun, 
1964 yılında yapılan değişiklikle eklenen ve 1974'de değiştirilen 26/a, maddesüne paralel olarak düzenlenrnliş-
tir. Malum olduğu üzere çoğu zaman taraflar, duruşmanın aleyhlerine geliştiği İntibaına kapılında ilk iş ola-
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rak hiçbir neden göstermeden hâkimin reddi yoluna başvurmaktadırlar.; Duruşma sırasında şifahi oliairiak ya
pılan ret, hâkimin duruşmayı olduğu yerde bırakmasına sebep otaakta, reddin merciince incelenımiesli ve buma 
karşı lijt'iraz yoMuna gidilmesi duruşmamın aylarca sürüncemede ka^mıasıyla sonuçlanmıaktadır. Bu düirumılara 
engel olmak amacıyla üç halde ret isteminin' son tahkikat hâkimi ve mahkıemesli tarafından ged çevnilımıesli 
öngörülmüştür. Birinci durum, CMUK'nun 24 ncü maddesinin birinci fıkrasını, ikinci durum 25 nci madde
sini yansıtmakta, üçüncü durum ise ret hakkının açıkça kötüye kullanıldığı hallere temas etmektedir. Son fıkra, 
Kanunun 27 nci maddesinin son fıkrasıyla paralellik kurmaktadır. 

3. 45 nci maddenin ikinci fıkrasındaki değişiklik, tutuklu işler yanında acele işlerde ide davetiye yerime ih
zar müzekkeresi] çıkarılabilmesinıi öngörmeiktedir. Acele işlerden maksat; suçüstü, memurin mufaaikematına 
tabi olan veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 1 nci maddesinde sayılanlar ıgibi dava vs İşlerdir. 

4. Kanunun 108 nci maddesiıriiın son fıkrasındaki değişliklük, toptum bünyesindeki değişmeler nedeniyle 
yaygınlaşan toplu suçların tahklifk ve takibinde daha sağlıklı bir sonuca varabilmek ve suç.deliferliıniı eksiık-
siz olarak toplayabilmdk ve nihayet etkinliği sağlayabil inek amacıyla yapılmıştır. 

5. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesi, kamu davasını laçmıaik yetkisinle sahip oftan 
Cumhuriyet savcılarının doğrudan doğruya ifa etmek yetki ve imkanına sahip olmadilklalrı lışlemleri zabıtaya 
emir vermek •suretiyle yaptanıalarına ilişkin hükümleriı ihtiva etmektedir. 

Adli zabıtanın henüz kurulmamış olması sebebiyle anında ifa edilmesi gereken bir işin, genel zabıtaca der-
. hail yerine getirilmesinin önemi özelikle günümüzde yaşanan olaylarda açıkça görülmektedir. 

Cumhuriyet Savcıları bizzat yürülttüklerî hazırlık tahkikatı sırasında bir şahit veya sanığın ifadesine 
başvurmak 'durumunda oldukları zaman, bunlara davetiye çıkarmakla karşı karşıya kalmaktadırlar. Savcılar 
tarafından bizzat yürütülen soruşturmalar, önemli suçlara ait ve çoğu zaman acele soruşturmalardır. Bu ne
denle işin bdklemeye tahammülü yoktur. Sulh hâkiminden ihzar müzekkeresi' çıkarılması ise, 'henüz soruşturma 
safhasında olan bir işin İhzarı gerektiren öneminin hâkimlerce haklı olarak anlaşılmaması nedeniyle çoğu za
man mümkün olmamaktadır. Bu durum, kovuşturmanın uygulamasına ve delillerin yok olmasına yol açmak
tadır. Bunun önlenmesi için ikinci fıkraya, sanık ve tanıkların savcıların emirleri üzerine zabıtaca hazır bu
lundurulmaları hükmü ilâve edilmiştir. 

6J Kanunun 223 ncü maddesine eklenen yeni fıkra, özellikle ağır cezalı işlerde mahkemeye gelmeyen 
sanık hakkında duruşma yapılamayacağına dair olan kurala bir istisna getirmektedir. Yargılanmakta oldu
ğu bir suçtan ötürü tutuklu bulunan sanığın firar etmesi halinde duruşmanın gıyabında yapılması öngörül
mektedir. Bu suretle muvakkat tatil kararı verilmesi yerine, delillerin toplanmasına devam olunması imkânı 
sağlanmıştır. Bunun için sanığın duruşmada sorguya çekilmiş olması ve mahkemece onun hazır bulunması
na lüzum görülmemiş olması şarttır. Duruşmada suç vasfının değişmesi halinde savunmanın teminatı 
258 nci maddede mevcuttur. 

7. 2248 sayılı Kanunla eklenen 226 nci maddenin son fıkrası, daha açık bir şekilde ve güdülen amaca 
uygun bir biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

8. Tasarıyla 223 ncü maddeye eklenen fıkraya paralel olarak, firar etmiş sanık hakkındaki davanın biti
rilebilmesi için 258 nci maddeye bir fıkra eklenmıiışıtir. Buna göre dava, ancak iddianamede veya son tahki
katın açılmasına dair kararda yazılı maddede önigörülenden daha az bir cezanın verilmesini gerektiren vasıf 
değişikliklerinde sanığa ek savunma hakkı verilmeksizin gıyabında bitirilebilecektir. Diğer hallerde, 223 ncü 
maddeye eklenen fıkra hükmüne rağmen 25'8 nci mad denin birinci fıkrası uygulanacak ve firari sanığa bu 
fıkrada belirtilen imkânlar verilmeden dalva bütirillömeyeoektir. 

9. 'Sanığın duruşma düzenini bozucu eyleım ve davran ıslarda bulunmasına son zamanlarda, özellikle anarşi suç
lan olarak nitelenen suçlara ilişkin davalarda sık sık rastlanmaktadır. Bu gibi davranışlardan ötürü duruş
madan o celse için çıkarılan veya 379 ncu maddeye göre tutuklanan sanığın müteakip celseye getirilmesine 
mahkemece karar verilebilir. Ancak, bunun işin sanığın sorguya çekilmiş bulunması şart olduğu gibi esasa 
ilişkin savunmasını yapmak üzere kendinle bir fırsat verilmesi de zorunludur. 
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10. 386 ncı maddenin birinci ve ikindi fıkralarında yapılan değişiklikle Ceza Kararnamesi konusu olan suç
lar, ağır para cezasını gerektiren suçlara da teşmil adlimi ştir. Para cezalarının hafif veya ağır olmalarının infazda 
herhangi bir ayrımı gerdktiırtmemesi ve 2248 sayılı Kanunla değiştiri'len Ceza Kanununun Mevkii Meriyete 
Vazına Müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu maıddesıi uyarınca sulh ceza mahkemelerinin yalınız para ceza
sını gerektirmeleri şartı ile cürümlere ilişkin davalara da bakacakları gözönüne alınarak bu maddenin kap
samı genişletilmiştir. 

11. 390 ncı maddedeki değişiklik, hüküm değişik ligini içermemekte, 386 ncı maddede para cezası ile il
gili olarak yapılan değişikliğe paralellik sağlamaktadır. 

12. basarının 12 ve 13 ncü maddeleri yürüdük ve yürütmeye ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 5 Ocak 1981 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1139 
Karar No. : 11 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuz
da incelenmiştir. 

Yapılan görüşme sonunda, tasarının genel olarak duruşmaların çabuklaştırılması ve davaların daha kısa 
sürede bitirilmesine dair değişiklikler getirdiği saptanıp, tasarının tümü benimsenerek, maddelerin görüşülme
sine geçilmiştir, 

Tasarının 6, 7, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Ancak; 
Tasarının 1 nci maddesi metni içeriği yönünden değiştirilmemiş, ifade yönünden daha açık hale getiril

miştir. 
Tasarıda 29 ncu maddeye eklenen ve bazı hallerde bizzat reddedilen hâkimin ret istemini geri çevirebil-

mesiyle ilgili bulunan fıkralardaki hükümlerin bu madde ile ilgili olmadığı ve kanunun hâkimin davaya baka
maması ve reddine mütedair üçüncü faslına yeni hükümler getirdiği keyfiyeti düşünülerek adı geçen fasla 
29/a maddesi olarak «Ret isteminin geri çevrilmesi» madde başlığı ile eklenmiş ve bu suretle hem fasıl bütünlüğü
ne riayet edilmiiş ve hem de diğer maddelerin içeriğinden farklı olan hükümler yeni bir madde içerisinde dü
zenlenmiştir. Ayrıca, 1 nci fıkra 2 nci bendindeki «kabul edilebilir» sözcüğü mehaz kanundaki aslına da uy
gun olarak «inandırıcı», şeklinde değiştirilerek daha açık hale getirilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde yapılan bu değişikliğe uygun olarak kanunun başlığı, bu şekildeki madde 
ilavesini öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi ile kanunun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle tanıkların 
tutuklu işler yanında acele işlerde de mahkeme ve sorgu hâkimlerinlin tanıklar için ihzar müzekkeresi çıka
rabilecekleri benknsenmiş, ancak bu yoldan getirilmenin sebeplerinin müzekkerede gösterilme zorunluluğu 
getirilmiş ve madde bu şekilde değişikliğe tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi ile tutuklunun sorguya çekilmesine dair olan 108 nci maddesinin son fıkrası ye
rine, gerek tasarının gerekçesi ve gerekse işin mahiyet ve niteliği gözönünde bulundurularak, yakalanan kim
senin sorguya çekilmesine dair 128 nci maddesinin toplu olarak işlenen suçlara ilişkin 2 nci fıkrasında deği
şiklik yapılması cihetine gidilmiş, tasarıya paralel olarak buradaki 7 günlük süre 15 güne çıkarılmak sure
tiyle madde yeniden düzenlenmiştir.; 
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Tasarının 5 nci maddesi, diiğec maddelerle uyum sağlamak amacıyla yalnızca dil değişikliğine tabi tutul
muştur. / 

Tasarının 8 nci maddesi içeriği yönünden değiştirilmemiş ancak, metne açıklık getirilmiştir. 
Tasarının 9 ncu maddesiyle duruşma salonundan çı'kaırılan veya tutuklanan kimselerden yalnızca sanık. 

yönünden getirilen hüküm müdahile de teşmil edilerek ve madde ifade yönünden daha açık hale getirilerek 
yenliden düzenlenmiştir. 

Tasarının 13 ncü ve yürütmeye mütedair maddesi, kanun tekniği yönünden daha uygun şekilde yazılarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hâkim Albay 

Zeki GÜNGÖR 

Üye 
Hâkim Albay 

Yaşar ÇİFTÇİOĞLU 

Üye 
Adalet Bakanlığı 

Planlama Araştırma 
Gn. Mıd. Müşaviri 

Sait REZAKİ 

Üye 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar - Planlama, Araştırma 
Genel Müdürlüğü Başmüşaviri 

Engin DOĞU 
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HÜKÜMETİM TEKLİFİ 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE l1. — Ceza Muhakemeleri Usulü 'Kanununun 28 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Bir 'hâkim duruşma sırasında reddedilir ve bu ret konusunda bir karar verilebilmesi için duruşmanın te

hirli veya taliki gerekirse duruşmaya ret istemine rağmen devam olunur. Şu kadar ki, ret konusunda bir 
karar verilmeden reddedilen hâkim tarafından veya onun huzuruyla bir sonraki celseye 'başlanaımaz Ve her 
(hailde 25ı 1 nci madde uyarınca son sözlerin dinlenmesine ıgeçilemıez., 

Reit isteğinin hakli olduğuna karar verildiği takdirde, gediktirilmelsi caiz olmadığından Ötürü yapılmış iş
lemler ayrık 'olmak üzere duruşmanın ret dilekçesinin verilmesinden sonraki Ikiistmı tekrarlanır.» 

MADDE 2. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 29 neu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Aşağıdaki hallerde malhkemje slon tahkikat sırasındaki hâkimin reddi istemlini kabul' etmiyerek igeri çevi

rir:! 
1. Ret isteği zamanında yapılmamışsa; 
2, Ret sebebi veya kaibuî edilebilir delil gösteril mıemişse; 
3., Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ille yapıldığı açıkça anlaşılıyor ise. 
Bu hallerde ret isteği, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek 'hakimli mah

kemelerde 'de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çeVrlilÜr. 
(Bu kararlar aleyhime ancak hükümle birlikte kamun yoluna başvurulabilir.»1 

MADDE 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki sekilide 
delğişItMmliştlir., 

«Tutuklu veya acele işlerde mahkeme ve storfgu hâkimleri davetiye tebliğ etltıirmeksizin tanıklar için ihzar 
müzekkere Verebilirler. Şu kadar ki, bu müzekkere ile ihlzar edilenlere mahkeme ve sorgu hakimlerince dave
tiye ile gelen tanıklar Ihaklkınldakıi işlemler uygulanır.» 

MADDE 4. — Ceza Muhakemeleri Usulü (Kanununun 1Ö8 nci maddesinin sön fikrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilrnıilştir.! 

ı«ÜÇ veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştirak suretiyle ıtbphı 'olarak işlenen suçlarda; sanık 
sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle birinci fıkra hükmü
nün uygulanmaması halinde sanık, soruşturmanın bitli mimde ve 'her halde onheş gün içinde yetkili hâkim önü
ne çıkarılır; ancak, zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sulh veya ısiorgu 
hâkiminin yazılı ©miri bulunmadıkça sanığı kırksekilz saaitten fazla tutamaz.» 

iMADDE 5. — Ceza Muhalkerneleri Usulü Kanununun 154 nicü (maddesinin 'ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değişitiırilmişltir̂  

«ıBültün kolluk makam ve memurları Cumhuriyet Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. 'Hazırlık soruşturma'sı sırasında olayın sanık ve tanıkları Cumhuriyet Savcılığının! 
Sözlü veya yazılı istekleri üzerine belirtilen gün, saat ve yerde kolluk kuvvetlerince hazır 'bulundurulurlar, 
Bu emirler, önemli ve acele hususlarda genel kolluk makam ve memurlarına sözlü ve bunların dışındaki du
rumlarda kolluk amirlerine yazılı olarak verilir. Sözlü emir verildiği durumlarda Cumhuriyet Savcısı ivedi
likten ve vermiş olduğu emirden kolluk amirlini de haberdar1 eder.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN METNİ 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 28 noi maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş-
Uir : 

«Ancak, hâkimin duruşma sırasında reddedilmesi halinde bu ret konusunda bir karar verilebilmesi için 
duruşmanın tehiri veya taliki gerekse bile o celse duruşmaya devam olunur. Şu kadar ki 251. nci madde 
uyarınca tarafların dddıiia ve söztarinin dlinlenılmıesline geçilemez ve ret konuşumda 'bir karar verilmeden red
dedilen hâkim tarafından veya onun huzuruyla bir sonraki celseye başlanamaz. 

Ret isteğinin haklı olduğuna karar verildiği takdirde geciktirilmesi caiz olmadığından ötürü yapılmış iş
lemler ayrık olmak üzere duruşmanın ret dilekçesinin verilmesinden sonraki kısmı tekrarlanır.» 

MADDE 2. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 29 ncu maddeden sonra aşağıdaki 29/a maddesi 
eklenmiştir. 

«Ret İsteminin Geri Çevrilmesi : 

Madde 29/a — Mahkeme, son tahkikat safhasında ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki haller
de kabul etmeyerek geri çevirir : 

1. Ret isteği zamanında yapılmamışsa; 
2* Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemişse; 
3. Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyor ise. 
Bu hallerde ret isteği, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hakimli 

mahkemelerde de reddedilen hâkimin 'kendisi tarafından geri çevrilir. 
Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilir.» 

MADDE 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Tutuklu veya acele işlerde mahkeme ve sorgu hâkimleri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için ihzar 
müzekkeresi verebilirler. Şu kadar ki, müzekkerede bu yoldan getirilmenin sebepleri gösterilir ve bunlar hak
kında mahkeme ve sorgu hakimlerince davetiye ile gelen tanıklar hakkındaki işlemler uygulanır. 

MADDE 4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık 
sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle, birinci fıkra hük
münün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde 15 gün içinde sulh hâkimi 
önüne çıkarılır; ancak zabıta, Cumhuriyet savcısının veya tehirinde zarar umulan hallerde sulh veya sorgu 
hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saatten fazla tutamaz.» 

MADDE 5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Hazırlık soruşturması sırasında olayın sanık ve tanıkları Cumhuriyet Savcılığı
nın sözlü veya yazılı istekleri üzerine belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur
lar. Bu emirler, önemli ve acele hususlarda genel zabıta makam ve memurlarına sözlü ve bunların dışında
ki durumlarda zabıta âmirlerine yazılı olarak verilir. Sözlü emir verildiği durumlarda Cumhuriyet Savcısı 
ivedilikten ve vermiş olduğu emirden zabıta âmirini de haberdar eder.» 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 223 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Yargılandığı suçtan ötürü yüzüne karşı verilmiş' bir tutuklama kararından sonra firar eden sanığın du

ruşmada sorguya çekilmiş ve artık duruşmada hazır bulunmasına mahkemece lüzum görülmemiş olması ha
linde dava gıyabında görülerek bitirilebiîir.;» 

MADDE 7. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı maddesine 2248 sayılı 'Kanunla eklenen 
fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer sebeplerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışın
daki bir hastane veya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu yapılmış olması şartıyla hazır bulun
durulmasına gerek görülmeyen oturumlar için celibedilmemesine mahkemece karar verilebilir.*» 

MADDE 8. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 258 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Duruşmaya sanığın firarı sebebiyle yokluğunda devam ed'ilmdkte olduğu takdirde iddianamede veya 

son tahkikatın açılmasına dair olan kararda gösterilen suçun temas ettiği kanun maddelerinde belirtilen ceza
dan daha az bir ceza verilmesini gerektiren hallerde bumaddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu maddösine aşağidaki fıkra eklenmiştir. 
«378 nci madde uyarınca duruşma salonundan çıkarılan veya bu maddenin birinci fıkrasına göre tutukla

nan kimse sanık ise, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam edeceği 
anlaşılır ve hazır bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya devam olunmasına mahkemece ka
rar verilebilir. Bu işlemler, sanığın esasa ilişkin savunmasını yapmasına engel olacak biçimde uygulanamaz.» 

MADDE 10. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 386 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değ^ıtirilmi^tir. 

«Sulh mahkemelerinin görevi içinde bulunan suçlara sulh hakimi, duruşma yapmaksızın bir ceza karar
namesi ile karar verebilir. 

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif veya ağır para cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis veya 
bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan bir kaçına veya hepsine hükmedile
bilir.;» 

MADDE 11. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 390 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ceza kararnamesiyle hafif veya ağır para cezasına ya da muayyen bir meslek veya sanatın tatiline veya 
müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hepsine hiükrnedilmişse itiraz üzerine asliye mahkemesi başkan 
veya hakimi 301, 302 ve 303 ncü madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu halde itiraz dilekçesinin veril
mesi, aleyhine itiraz olunan ceza kararnamesinin icrasını durdurur.» 
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(Adalet Komisyonunun metni) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MİADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir., 

IMIADDE &. — Ceza Muhakemeleri Usulü (Kanununun 258 nci maddesine taşağıidaki fıkra eklenmiştir. 
«Duruşmaya, sanığın firarı sebebiyle yokluğunda devam edilmekte ise iddianamade veya son tahkika

tın açılmasına dair olan kararda gösterilen suçun temas ettiği kanun maddelerinde belirtilen cezadan daha az 
bir ceza verilmesini gerektiren hallerde bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 9. — Ceza Muıhakemelerii Usulü IKanununun 379 mcu maddesine aşaği'daki fıkra eklenftrMştLr. 
«378 nci madde uyarınca duruşma salonundan çıkarılan veya bu maddenin birinci fıkrasına göre tutuk

lanan kimse sanık veya müdahil ise, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davra
nışlara devam edeceği anlaşılır ve hazır bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya devam olun
masına mahkemece karar verilebilir. Bu karar esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel olmaz.» 

MADDE 10, —' Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul .ed'im'iştıir. 

MADDE 1!1, —, Taslarının 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

12 Kasım 19801 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N, Özdeş 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

içişleri Bakam 
S, Çetiner 

Dışişleri Bakam 
î. Türkmen 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. Tf önalp 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R, Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N.. özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Baklam 
Prof Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu ' S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
t. Evliyaoğlu 

imar ve tskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

M'illü Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 91) 
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(Adalet Komisyonunun metaüiı) 

ıMAİDDE 1(2. — Tasarmın 12 noi maddesi aynen kalbud edıitaişltÜr. 

MADDE 13. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yüriMir. 

Miffi Gükretaflik Konseyi (S, Sayısı : 91) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 92 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına, Bazı Maddelerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /42) 

2\ C, 
Başbakanlık 

Kanunla^'ve Kararlar Tetkik Dairesi 14 Kasım 1980 
Başkanlığı 

Sayı : 101-518/06799 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Mitti Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 11 , 1980 tarihinde kararlaştırılan «Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına, 
bazı maddelerine yeni fıkralar eklenmesine dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Dinamik bir yapıya sahip olan toplumdaki hızlı gelişme karşısında yasaların bu gelişmenin gerisinde kal
dığı ve ihtiyaçları karşılayamadığı bilinen bir gerçektir. 

Türk Ceza Kanununun kabulünden bu yana zaman isüreci içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştır.. 
Yasanın tümünün yeniden ele alınması ideal bir duruim olmakla 'birlikte temel yasalardan olan Türik Ce

za Kanununun (tümünün gözdbn geçirilmesi uzun zamana bağlı 'bir husustur. Ancak toplumun ıMıiyaç duy
duğu konularda bazı maddelerin de zamian zaman günün koşularına uygun biçimlde değiştıirilmesi gerekimektediı, 
Bu İhtiyaçların Ibir kısmı, görülmekte olan davaların sayısının azaltılması ve bu suretle mahkemelerin iş 
yülkünün hafifletilmesi şeklinde; bir IkJsmı ise toplumda son zamanlarda daha fazla işlenme ıtemayülü gösteren 
eylemler için caydırıcılık gdtMtaesiriin gerektiği şeklinde ıgö^rtiîEktfeldir., 

Öte yandan, sonradan ortaya çıkmış ve ceza yasaların4a açıkça bellirlenım'iş bazı eylemlerin cezalandı-
rılabilmıeleııi'niin İdle sözü ediilen yasalara açıkça dahil Edilmeleri suretiyle mümkün olabileceği gerçeği bazı 
Oemnel yasalara zaman zaman değişiklikler yapma zorunluğu getirmelkltedir. 

îşDe Ibu tasarıyla getirilen değişiklikler bu ihtiyaçların Ibir ısonuculdur, 

MADDE GEREKÇELERİ 

l'.ı 'M'2 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 11696 sayıh Kanunla Eklenen Ek 5 nci Madde ile 
uygulamada başarılı sonuç veren «Ön ödeme» konusunda yeni 'bir mtesafe daha alınması için Türk Ceza Ka
nununun İH 9 ncu maddesinde yapılan değişiklik ile daha geniş Ibir düzenlemeye gidilmiştir. 

Kabahat fiilleri için; sanığın suça uyan kanun maddesinlde üst sınırı bir ayı aşmayan hürriyeti bağlayıcı 
cezanın öngörüldüğü durumda, 647 sayılı Kanunun 4 ncu malddesinin birinci IbendÜnde tayin ediilen para 
cezasının alt sınırı üzerinden ve hürriyeti 'bağlayıcı cezanın alt sınırına tekabül eden miktarını, 

(Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası öngöruflmıülş ise hürriyeti bağlayıcı ceza için yukarda 'be-
lİrtüdiği gibi saptanan miktar ile para cezasının alt ısınırını, 
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Duruşmadan Ve her hailde sorgusundan önce malhlkemıe masrafı ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini bil
dirmesi halinde mahkemece sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri gözönünde tutularak hu tale-
lbin kabulünü izleyen on gün içinde merciine ödemesi halinde davanın ortadan kaldırılmasına hükımolunaca-
ğı esası getirilmiştir. 

Kabahat niteliğindeki suçu teşkil eden maddede ayrıca 'bir meslek ve sanatın icrasının tatili cezasının bu
lunmasının, hu madde hükmünün uygulanmıasına engel teşkil etmeyeceği, ceza kararnamesine itiraz üzerine 
duruşma yapılması gerekten Idurumlartda bu hükmün uiygulanmaisı gerekeceği Itasarida belirtilmiştir, 

Tasarı, yukarda ifade edildiği gibi CMUK'nun Ek 5 nci maddesindeki uygulamanın genişletilmiş bir biçim
de devamı niteliğinde olup özellikle mahkemelerin işini önemli ölçüde azaltma amacını gütmektedir. Madde
nin uygulamaya girmesiyle, nitelikleri yönünden diğer fiillere göre daha az vahim olan kabahat fiillerinde, 
önyangılamanın ve dolayısıyla (mahkeme işlerinin çabuklaştırılması yanında, sanığın da bu mahkûmiyet hük
mü ile karşı karşıya kalması önlenebilecek, ayrıca devamı gereken yargılamadan önce, sanığın ön ödemede 
bulunması da mağdur yönünden değer yargısını olumlu yönde etkileyecektir, 

IBu uygulama, madde metninde açıkça belirtildiği üzere zoralıma, malın geri alınmasına engel olamaya
cağı gibi kişisel hakka ilişkin konularda da mağdurun hakkını talep etmesine de engel teşkil etmeyecektir, 

2. Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesi, kamu görevlilerinin aralarında anlaşarak veya bu suretle ya
pılmış 'bir anlaşmaya uyarak görevini terk eden, göreve gelmeyen ya da göreve geldikleri halde görevlerini 
yapmamaları halinde uygulanacak ceza müeyyidesini ihtiva etmektedir. Bu tür suçların özelikle son zaman
larda yardımlaşma temayülü göstermesi, ceza müeyyidesinin caydırıcılık vasfı gözönünde bulundurularak 
artırılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple maddenin birinci fıkrasındaki cezalar artırılmış ve ayrıca maddeye 
açıklık getirilmiştir. İkinci fıkrada herhangi bir değişiklik yapılmamış maddeye bir üçüncü fıkra eklenmiştir. 
Bu fıkra ile, memuriyet görevini terk veya göreve gelmeme ya da yavaşlatma veya görevi yapmama eylem
lerinin, çağrılarıyla yurt düzeyinde müsebbibi olan ki silere de ceza verilmesi müeyyidelerinin eylemlin ciddi
yeti ile orantılı olması öngörülmüştür. 

3. Son yıllarda cezaevlerinde vukubulan firar olayları toplumda olumsuz etkiler yaratmış ve bu neden
ler Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci faslının yeni baştan ele alınmasını ve mevcut cezaların 
belli oranlarda artırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu cümleden olmak üzere 298 nci maddenin birinci fıkrasın
da yer alan ve tutuklanan kişinin kaçmasından söz eden hükmündeki cezanın bir aylık alt sınırı, 647 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesindeki bir aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezaların paraya veya anılan maddede sayı
lan tedbirlerden hinine çevrilme zorunluluğu nedeniyle iki aya çıkarılmıştır. İkinci fıkrada ise kaçan tutuk
lunun şiddet ve tehdit kullanılması ya da bazı engelleri kırmak, delmek ve sair suretlerle ortadan kaldırmak 
gibi hususlar sözkonusu olduğunda maddedeki üç - on sekiz aya kadar olan hapis cezası bir - üç yıl olarak 
belirlenmiştir. Son fıkrada ise tehdit ve şiddetin silahla olması ya da birden ziyade kimseler tarafından ya
pılmış olması nedeniyle ilki - beş yıllık ağır hapis cezası dört - sekiz yıl şeklinde öngörülmüştür. 

4. 299 ncu maddenin birinci fıkrasının birinci bendinde yazılı cezalar yukarki maddede zikredilen se
bepler nedeniyle artırılmış, ayrıca 647 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hükmünü yitirmiş bulu
nan Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesindeki devreler ve hücre müddeti metinden çıkartılmıştır. Keza 
maddenin diğer bent ve fıkraları da aynı nedenlerle değiştirilmiştir. 

5. Bir tutuklu veya hükümlünün ceza ve tevkife vinden kaçmasını hazırlayan veya kolaylaştıran kimse
ye verilecek cezaları içeren 301 nci maddede de yeni bir düzenlemeye gidilmiş, tutuklu ile hükümlünün kaçı
rılması halleri ayrı ayrı belirlenmiş ve günün koşullarına göre ve cezanın caydırıcı olabilmesi amacıyla ceza
lar artırılmıştır. Bunun yanısıra dördüncü fıkrada sadece mahkûmun söz edildiği tutuklunun ise yer alma
dığı görüldüğünden bu hususta yeni düzenlemede yer almıştır^ 

6. Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazasına veya nakline memur olan görevlilerin bu [kişilerin kaçma
sını hazırlama ve kolaylaştırmalarına dair olan 302 nci maddede de son yıllarda vukubulan bazı üzücü olay
lar gözönünde tutularak değişiklik yapılmış ve cezalar etkinliği sağlayıcı ve caydırıcı alabilecek oranlarda 
artırılmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 92) 



— 3 — 

7. Görevlinin kayıtsızlık veya tedbirsizliğinden doğan firar olayları nedeniyle verilecek cezaları belirle
yen 303 ncü maddede de yukarki maddelerde belirtilen nedenler dikkate alınarak cezalar etkinlik sağlayacak 
ölçüde artırmaya tabi tutulmuştur. 

8. Son yıllarda cezaevlerinde bulunan bazı yeni tür suçluların isyanlara sebep oldukları bilinen bir ger
çektir. Bu hususu düzenleyen 304 ncü maddenin (1) nci bendinde bu tür isyana karışan kişilere verilecek 
cezalar hissedilir derecede olmak üzere artırılmış diğer bentler ise sadece ifade yönünden bazı değişikliklere 
uğramıştır. 

9. Bir tutuklu veya hükümlünün ceza ve tevkifevinde kısa bir süre içinde olsa uzaklaşmasına müsaa
de eden görevlilere verilen cezayı düzenleyen 305 nci madde caydırıcı olabilmesi amacıyla yeniden ele alın
mış ve ceza miktarları artırılmıştır. 

lö. Suç işlemeye tahriki cezalandıran 311 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir. Birinci 
fıkrada yapılan değişiklik, ikinci bentteki cezanın alt sınırının üç aya çıkarılmasından ve üçüncü bentteki 
para cezasmın paranın satmalına gücüne göre artırılmasından ibaret olup bu konuda cezaların caydırıcılık 
vasfının korunması amaçlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasına radyo, televizyon gibi her türlü kütle haberleşme 
araçlarıyla ses kayıt 'bantları ve plaklar eklenmek suretiyle günümüzün etkili yayın araçlarına yer verilmiş, 
para cezaları etkinliği sağlamak için artırılmıştır. 

İl1. ıCürmü açıkça öven kişileri cezalandıran 312 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan «cemiyetlerin 
muhtelif sınıflarını düşmanlığa tahrik» eyleminin mücerret cürmün övülmesinden daha ağır bir müeyyide 
altına alınması gerektiği düşünülerek günümüzde yaygın bir hale gelen ve çok defa anarşik olaylar diye ni
telendirilen suçların kaynağını teşkil eden bölgecilik, ırk, din ve mezhep düşmanlığı kışkırtıcılığı ile birlikte 
daha ağır bir cezayı öngören ikinci bir fıkrada yer alması uygun görülmüştür. 

Yürürlükteki maddenin üçüncü fıkrası esas itibariyle muhafaza edilmiş olmakla beraber «Neşir yoluyla» 
deyimi yerine 311 nci maddenin değişik ikinci fıkrasına atıf yapılmak suretiyle fıkraya açıklık ve işlerlik ka
zandırılmıştır. 

12. Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin 2 ve 34 ncü bentlerinde; eroin, kokain, morfin ve esrar
dan bahsedilmiş; ancak her iki bentte de baz morfine yer verilmemiştir. Kanunsuz suç olmaz prensibi kar
şısında; bir eksikliğin giderilmesi ve hatalı uygulamaların önlenımesi amacıyla, Yargıtay içtihatları da gözö-
nünde. tutularak maddeye, morfin kadar ve hatta ondan da ağır olan «Baz morfin» ilave edilmiştir. 

13; Son zamanlarda kamu görevlilerine karşı işlenen suçları başında öldürme ve öldürmeye teşebbüs ey
lemleri ön sırada yer almaktadır ve Devlet memuruna yönelen bu suçlar Devleti hedef alma niteliğine bürün
mektedir. Bu nedenle bu tür suçların daha ağır müeyyideler altına alınması zarureti doğmuştur. Diğer ta
raftan yürürlükteki 449 ncu maddenin ikinci bendinde yer alan müeyyid müeyyide, suçun emeklilik, istifa 
veya başka her hangi bir sebeple görevden ayrılmış bulunanlara ıkarşı işlenmesi halinde uygulanamamakta
dır. Oysa görevinden ötürü bir memura yöneltilen öldürme suçunun müeyyidesinin, memurun görevde bu
lunup bulunmaması bakımından farklı olmaması gerekir. Bu nedenle 449 ncu maddenin ikinci bendi bu 
maddeden çıkarılarak genişletilmiş ve 450 nci maddeye 11 nci bent olarak eklenmiştir. 

14. 450 nci maddenin Büyük Millet Meclisi üyelerine hitap eden 2 nci bendi değiştirilmiş ve görevi 
sona ermiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de madde kapsamına alınmıştır. 

Diğer yandan maddeye eklenen 11 nci bent ile de yulkıarda, sözü edidliği gibi görevini yaptığı sırada veya gö-
nevini yapmasından dolayı veya görevi sona ermiş olsa bile bu görevli sebebiyle Devlet memurlarımdan hiri 
aleyhine işlenen öldürmle eylemleri, de bu madde kapsamına dahil edilmiştir. 

15. Toplumumuzun gelişen ticari ilişkilerinde olduğu kadar genel ilişkilerde de bir ödeme aracı olarak 
kullanılması nedeniyle çok büyük önem taşıyan çeklerim 'keşidesinde çok yaygın olan suiistimalleri cezalandıran 
özel bir ceza hükmü bulunmamaktadır. Büyük Millet Meclislinin 7 Ocak 1929 gün ve 471 sayılı Yorum Kana
rında her ne 'kadar karşılıksız çek keşide etmemin dolandırıcılık suçunu teşkil ettiği ve Türk Ceza Kanununun 
503 ncü mıaddesıine göre cezalandırılması (gerektiği belirtiilmliş ise de dolandırıcılık unsurlarınım kıarşılılksız çek 
keşidesinde taranması bazı hallerde bu tür eylemlerin cezasız kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle Türk 
Ceza Kanunumun 503 ncü ımaddesine eklenen iki fıkra konuya açıklık getirmesi, suça uygun ceza tayin etme
si ve suçu tanımlaması bakımflarından önemli bir eksikliği gidermiş bulunmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 92) 
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Eklenen birinci fıkra, karşılıksız çek keşidesini maddenin ikinci fıkrasındaki mevsuf dolandırıcılık için öm-
görülenie eşit bir ceza lile cezalandırdığı gibi ekonomik bir sıuç olması bakımumdan ayrıca ıkairşıliiksız kalan mik
tarın iki katım para cezası olarajk saptamıştır. Eklemen ikinci fıkra ise, Türk Ticaret Kanumuımum 695 mci mad
desindeki hüküm gözetilerek ıkairşılıksız çekin tamimim içermektedir.; 

16. Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinde 2248 sayılı Kamınla yapılan değişiklikle özel binalara 
ve yerlere yazı yazma v.s. gibi eylemlerim cezıaları öınemili ölçüde artırılmış bulunduğumdan bu maddeye paraHel-
lüik sıağâıamak amacıyla, resmi binaları ve yerleri kap samı ma alan 537 noi maddede de cezalar artırılmış ve bu 
suçların dernek ve benzeri kuruluşlar mensupları tarafımdan işlammesi veya azmettirilmesi yahut küçüklere veya 
ceza ehliyeti bulunmayan kişilerle işlettlirıilmesi hallimde ceza oranlarının artırılmasını önıgören yeni fıkralar elk-
lenmiış 1, 2, 3, 4, ve 5 nci fııkralaırdakji cezalarım) ertellenıemeyeoeği ve haklairında 647 sayılı Kanunum 4 ncümadde-
kindeki ceza ve tedbirlerim uygpulamaımayacağt prensibi 'getirilmiştir, 

17, Tasarının 17 nci maddesi yürürlük, 18 nci maddesi ise yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Kondisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 6 Ocak 1981 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/42 
Karar No. : 12 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Yeni Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı», Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Yapılan müzakere sonunda tasarının tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 
1. Tasarının 1 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesinin değiştirildiği görülmüş, an

cak mevzuatımızda ön ödeme ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesinden ayrı olarak Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Madde 5 - 9'da da hükümler bulun
duğu, mevzuat birliğinin sağlanması ve ön ödeme ile ilgili hükümlerin bir arada yer almasının yararlı ola
cağı görüşünden hareket edilerek Tasarının 1 nci maddesindeki hüküm değiştirilmiş ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun Ek Madde 5 - 9 ncu maddelerindeki hükümler de Tasarının 1 nci maddesi kapsamına 
alınmak suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde yer alan Türk Ceza Kanununun 236 nci maddesindeki değişikliğe iliş
kin metnin ikinci fıkrasında, Komisyonumuzca son fıkradaki düzenlemeye paralellik sağlamak ve metindeki 
boşluğu doldurmak amacıyla «Yayınlanan bildiriler» ifadesine de yer verilmek suretiyle değişiklik yapılmış
tır, 

3. Tasarıda yer almamakla beraber son yıllarda kamu görevlilerine vaki taarruz ve müessir fiil eylem
lerinin sıklaştığı ve hatta resmi görevleri sona erdikten sonra dahi bu tür eylemlere muhatap oldukları ger
çeğinden hareket edilerek Türk Ceza Kanununun 266 nci maddesindeki hakaret fiilleri ile 271 nci madde
sindeki müessir fiillere ilişkin' hükümlerde değişiklik yapılması uygun bulunmuş ve Türk Ceza Kanununun 
266 nci maddesine bu ihtiyacı giderici bir fıkra eklenmiş keza 271 nci maddenin birinci fıkrasının ilk pa
ragrafı da bu yolda bir değişikliğe tabi tutularak tasarıya bu değişikliklere ilişkin 3 ve 4 ncü maddeler ek
lenmiştir. 

4. Tasarının 3 ncü maddesinde yer alan hüküm aynen benimsenmiş ve 5 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

5< Tasarının 4 ncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 299 ncu maddedeki hücre cezası, cezanın niteli
ği ve cezaevlerindeki hücrelerin kifayetsizliği ve hükümlü sayısı dikkate alınmak suretiyle fazla görülerek 
Komisyonumuzca düzenlenen metinde yazıh olduğu şekilde bugünkü mevzuatta yazılı olduğu miktara 'indiril
miştir. 
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6. Tasarının 5 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 301 nci maddesi yeniden düzenlenmeye tabi tu
tulmuş ve cezaların aşağı hadleri artırıldığı gibi maddenin birinci fıkrasında karışıklığa meydan verilmeme
si bakımından bugünkü düzenleme esas alınmıştır. 

7. Tasarının 6 nci maddesinde değişikliği öngörülen 302 nci maddede de 301 nci maddede Komisyonu
muzca yapılan değişiklik esas alınarak yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

8. Tasarının 7 nci maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının 8 nci maddesinde değişikliği öngörülen 304 ncü maddenin sadece (I) numaralı fıkrasının 

değiştirildiği görülmekle yeni bir düzenlemeye gidilerek sadece değişikliği öngörülen (I) numaralı fıkra met
ne alınrrrlş, (II ve III) numaralı fıkralar metinden çıkarılmıştır. 

10. Tasarının 9 ncu maddesinde yer alan 305 nci maddenin değişikliğine dair hükme, Komisyonumuz
ca, kaçan hükümlünün cezası idam veya müebbet ağır hapis olduğu takdirde daha ağır bir ceza verilmesi ge
rektiği sonucuna varıldığından maddeye bu yolda 'bir ilave yapılmıştır. 

11. Tasarının 10 ncu maddesi 12 ndi madde oîarak aynen kabul edilmiştir. 
12. Tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
i3. 403 ncü maddenin (2) ve (4) ncü bentlerinde değişikliği öngören tasarının 12 nci maddeslinde (4) 

numaralı bendin yanlışlıkla (3) olarak yazıldığı görüldüğünden bu hususun düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. 
14. Tasarının 13 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

15. 450 ncıi maddenin 2 nci bendinde değişiklik yapılmasına ve sözü edilen maddeye (11) nci bent ek
lenmesine dair tasarının 14 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve getirilmek istenen hükümlere açıklık kazan-
-dırılmıştır. 

16. Tasarının 15 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 503 ncü maddede, karşılıksız çek keşide etmek 
suretiyle dolandırıcılık 'suçu işleyenlere verilmesi öngörülen cezaya ilişkin düzenleme, Komisyonumuzca, şek
li bir suç getirmekte olması ve bunun ise son derece tehlikeli görülmesi ve bugünkü uygulamada karşılıksız 
çek keşide edenlere 503 ncü maddemn mevcut metniyle ceza vermenin mümkün olması ve Yargıtayca da bu 
yola gidilmliş bulunması karşısında tasarıdaki bu hükmün gereksizliği sonucuna varıldığından tasarının 15 
nci maddesi tasarıdan çıkarılmıştır,1 

17. Tasarının 16 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 537 nci madde, amacına uygun şekilde yeniden 
kaleme alınmış ve gereksiz 'bulunan bazı hükümler metinden çıkarılmıştır. 

18. Tasarının 1 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddeslinde yapılması öngörülen deği
şikliğe paralel olarak ve kanunun yürürlüğe girmesıinden sonra doğacak tereddütleri giderebilmek amacıyla 
tasarıya 'bir geçici madde eklenmiştir, 

19. Keza 119 ncu maddedeki yeni düzenleme karşısında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 5, 
6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri hükümleri amlan madde metnine aktarıldığmdaın bu ek maddelerin yürürlükten 
kaldırıldığına daiir tasarıya yeni bir madde eklenmiştir. 

20. Tasarının 17 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir,: 
21. Tasarının 18 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur, 

Komisyon Başkam Üye Üye 
Hâkim Albay Hâkim Albay Hâkim Albay 
İsmet ONUR Yasar R. ÇİFTÇİOĞLU Feridun BALATLIOĞLU 

Üye Üye 
Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

Kan. Pln. Araş. Gn. Md. lüğü Kan. Pln. Araş. Gn. Md. lüğü 
Başmüşaviri IBaşmüşaviri 

Sait REZAKİ Engin DOĞU 
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HÜKÜMETIN TÖKLM 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerim Yeni Fıkralar Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 119. — Kabahat failinin, 'eylemlime uygum kanun maddesinde; 
1. Öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırının bir ayı aşmaması 'halimde her gün için 647 sayılı Ce

zalarım İnfazı Hakkında Kanunum 4 ncü mıaddesiinim birinci bendimde belirtilen alt sınır üzerimden rnııaddedle ya
zılı hafif hapis cezasının alt sınırını karşılayan miktarı, 

2. Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için 
yukarıdaki şekilde saptanacak miktar ite hafif para oezasımım alt sınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yargılama giderleriyle birlikte hâkim 'önünde ödeyeceğini bil
dirmesi ve mahkemece dıe sanığın kişiliğime ve suçum işlıenmesimdeki özelliklere göre, bu istemin kabul edil-
mesıini izleyen on gün içinde merciine ödemesi hainde 'dava ortadan kaldırılır. 

Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ite para cezasından yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukarıdaki 
fıkralara göre ödenmesi gereken mikitar, para cezasu esas alınarak saptanır. 

Suçla ilgili Kanun maddesinde ayrıca muayyen bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu madde 
hükmümün uygulanmasına 'engel olmaz. 

Davamın ortadan kaidırıfflmıası, kişisel hakkım istenmesine, majlin geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza Kararnamesine itıiraz üzerime duruşma yapılması gereken halde de bu madde hükmü uygulanır.» 

MAİDDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununum 236 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«.Madde 236. — Memurlardan veya işçi niteliğimi taşımayan kamu hizmeti görevlilerimden üç veya daha 
fazla kimse aldıkları karar gereğince, kanun hükümlerime aykırı olarak, memuriyetl'erimi terk eder veya va-
zttfelerinıe gelmezlerse veya vazifelerime gelip de görev terini geçici de olsa kısmen veya ıtamamen yapmazlar 
yahut yavaşlatırlarsa her bini hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis ve iki bin liradan om bin liraya ka
dar ağır para cezası ile birlikte muvakkaten veya müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmoiumur. 

Başkaları tarafından alıman karara uyarak yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyen memur veya işçi niteliği 
taşımayan kamu hizmeti görevlilerine de aynı caza hükmolunur. 

Bu maddedeki eylemler dermek veya meslek kuruluşları yöneticilerinin aldıkları karar veya yayınladıkları 
bildiriler üzerine vukubuümuşsa, bu kararı alam veya bildiriyi yayınlayanlara bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
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ADADET KOMİSYONUNUN METNİ 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Yeni Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 119. — Yalnız para cezasını gerektiren bir suçun veya kanun maddesinde öngörülen hafif hapis 
cezasının yukan haddi bir ayı aşmayan kabahat faili: 

1. Para cezası maktu ise bu miktarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddini; 
2. IHafif hapis cezasının aşağı haddinin her gün için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 

4 ncü maddesinin birinci bendinde belirtilen aşağı had üzerinden karşılayan miktarını; 
3. Hafif hapis cezasıyla birlikte hafif para cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için yuka

rıki şekilde saptanacak miktar ile hafif para cezasının aşağı haddini; 
Soruşturma giderleriyle birlikte, Cumhuriyet Savcılığınca kendisine yapılacak tebliğden itibaren 10 gün 

içinde merciine ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 
Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı haddi bir ayı aşmayan hafif hapis veya hafif para cezasından yalnız 

birisinin uygulanabileceği hallerde yukarıki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar, para cezası esas alınarak 
saptanır. 

Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tebligatta, ödenecek miktar, ödeme süresi ve belli edilen miktarın bu 
süre içinde ödenmesi halinde kamu davasının açılmayacağı ve ödemediği takdirde açılacak kamu davası üze
rine suçu sabit görüldüğü takdirde mahkemece tayin edilecek cezanın yarı nispetinde artırılarak hükmoluna-
cağı sanığa bildirilir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan tebligata rağmen belli edilen miktarın süresinde ödenmemesi halinde 
kamu davası açılır ve suç sabit olduğu takdirde tayin edilecek ceza, aşağı veya yukarı haddi gösterilen hal
lerde yukarı haddi geçmemek üzere yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan doğruya mahkemeye intikal etmiş olması halinde sanık 
sorgusundan önce hâkim tarafından verilecek on günlük mehil içinde bu madde hükümlerine göre tespit 
edilecek miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte merciine ödediği takdirde kamu davası ortadan 
kaldırılır. Verilen mehil içerisinde belirlenen paranın ödenmemesi halinde yukarıki fıkra hükümleri uygu
lanır. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren bir suçtan ötürü doğrudan doğruya mahkemeye intikal eden işin ceza 
kararnamesiyle sonuçlandırılmış olması halinde itiraz üzerine duruşma yapılır ve bu halde de anılan fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması kişisel hakkın istenmesine, 
malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hükümleri etkilemez; 

Kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tatili cezasının bulunması bu madde hükmünün uygu
lanmasına engel olmaz. 

Nispi para cezasını gerektiren suçlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.y 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesi ıaşağıdaM şekilde değiştMlımliştir. 

«Madde 236. — Mıemıurtlardan veya işçi mliltelliğiınli taşımayan kamu hizmetli görevffiıeriinlden üç veya daha fazılla 
kimıse aldıkları karar gereğince kanun hükümlerime aykırı olarak, memuniyetleninıi terk eder veya vazifelerime 
gelmezlerse veya vazifelenilme gelilp de görevlerimli ıgecicii de olsa kısmen veya tamamen yapmazlar yahut yavaş
latırlarsa her biri hakkımda .dört aıydam bliır yıla kadar hapis ve ikibin liradan ombfin liraya kadar ağır para ce
zalıyla, birlikte muvakkaten veya müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmolunur. 

Başkaları tarafından alınan karara veya yayımlanan bildirilere uyarak yukarıdaki fıkrajda yazıtı fiilleri iş
leyen memurlarla ve işçi niteliği taşımayan kamu hizmet; görevlEerine de aynı ceza hükmolunur. 

Bu maddedeki eylemler dernek veya meslek kuruluşları yöneticilerinim aldıkları karar veya yayınladıkları 
bildMIer üzerime vuku bulmuşsa, bu kararı alam veya bildiriyi yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis 
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üç bin liradan on bin liraya tadar ağır para cezası verilir. Fail memur ise müebbeten memuriyetten mahru
miyet cezasına dia hülkmolunuır.» 

'MADDE 3.; — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 298 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 298. — Bir kimse bir suçtan dolayı kanun dairesinde tutıılklandıkıtan sonra taçarsa diki aydian altı 
aya kadar hapsolunur., 

Bu suç şahıslara karşı şiddet veya tehdit kullanarak veyahut kapı veya pencere kırarak veya duvar dele
rek veya kaçmaya mani olacak vasıtaları bozarak işlenmiş olursa, Ceza bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Eğer tehdit veya şiddet kullanma silah ile veya birden ziyade kimseler tarafından bir arada yapılmış olur
sa, ceza dört yıldan sekiz yıla kadar ağır hapistir, 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 299 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 299. — Bir kimse bir suçtan dolayı kanun dairesinde hapsedildikten sonra kaçarsa aşağıda yazılı 
şekillerde ceza görür : 

1. Müebbet ağır hapis hükümlüsü ise cezasının bir yıl altı ayı geceli gündüzlü bir hücrede yalnız başına 
bırakılmak suretiyle çektirilir, 

2. Muvakkat şahsi hürriyeti bağlayıcı bir ceza hükümlüsü ise geri kalan müddetlerine bu müddetlerin 
altıda birden üçte birine eşit bir müddet zammedilir. Ancak zammedilecdk bu müddetler dört aydan eksik 
ve ilki yıldan fazla olamaz, v 

Bu suç, şahıslara karşı şiddet veya tehdit kullanarak veyahut kapı ve pencere kırarak veya duvar delerek 
veya kaçmaya mani olacak vasıtaları bozarak işlenmiş olursa birinci bentte yazılı hücre müddeti iki yıl, ikin
ci bentte yazıh nispet üçte birden yarıya kadar olarak ıtatbik olunur. Ancak zammedilecek bu müddetler bir 
yıldan eksik, dört yıldan fazla olamaz. 

Eğer tehdit veya şiddet kullanma silah ile veya birden ziyade kimseler tarafından bir -arada yapılmış olur
sa birinci ben'tte yazılı hücre müddeti üç yıl, ikinci bentte yazılı nispet yarıdan üçte ikiye kadar olarak tat
bik olunur. Ancak zammedilecek bu müddetler beş yıldan eksik sekiz yıldan fazla olamaz. 

Bu maddede yazılı hükümler cezaevi dışında çalıştırılan hükümlüler hakkında da tatbik olunur.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 301. — Her kim, bir tutuklunun ceza ve *evkifevinden kaçmasını hazırlar Veya kolaylaştırmsa 
kaçan kimsenin işlemiş olduğu suçun nevi ve şiddetine göre altı aydan üç yıla tadar; Ikaçan şahıs hükümlü 
(ise hükümlünün çekmekte bulunduğu cezanın geri kalan miktarının yarısı kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Anoak bu ceza iki yıldan eksik, altı yıldan fazla olamaz. 

Eğer hükümlünün çektıiği ceza müebbet ağır hapis ise kaçmasını hazırlayan veya kolaylaştıran 'kimsenin 
cezası dört yıldan sekiz yıla tadardır, 

Eğer hükümlünün cezası ölüm cezası 'ise, kaçmasını 'hazırlayan veya kolaylaştıran kimseye beş yıldan on 
yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(Adalet Komisyonunun metni) 

ve üç bin liradan onbiin liraya kadar ağır para, cezası verilir. Faıiıl memur lise müebbeten memuriyetten mah
rumiyet cezasına da hüfcmolunur.>> 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 266 ncı maddesine aşağıdaki fıkra okienımiştıir. 
«'Bu maddede yazılı taarruz ve hakaret fıiilinlkı resmi sıfait ve memuriyeti sona ermiş oka bUe ifa edilen 

görevden dolayı ve huzurda işlenmesi halinde de yukarıdaki fıkralar ve bentferdeM cezalara hükmıolunur.!» 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 271 nci maddesinin birinci fıkrasının îlik paragrafı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her ikim resmi sıfatı haliz olan bir memura vazife simi icra «derken veya resimli sıfat ve memuriıyeti sona 
ermiş olsa bile icra ettiği vazifeden dolayı oisımıen eıza verecek veya hastalığını mucip olacak müessir bir fili 
İşlerse 456 ncı maddeye göre verilecek cezalar aşağıda gösterilen suretlerle artırtır .> 

MADDE 5. — Tasarının 3 ncü maddesi' 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6i — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 299 ncu maddesi (aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 299 Bir klknsie bir suçtan dolayı kanun dairesinde hapsedildiıkıten sonra' kaçarsa aşağıda yazıllı 
şekillilerde ceza görür : 

l'i Müebbet ağır hapis hükümlüsü ise cezasının bir yılı geceli gündüzlü bir hücrede yalnız başına bırakıl
mak suretiyle çektiriliri 

2. Muvakkat şahısı hürriyeti bağlayıcı bir ceza hükümlüsü ise geri kaüan müddetlerine bu müddetlerin 
altıda birden üçte birine eşit bir müddet zammedilir. Ancak zammedilecek bu müddetler dört aydan eksik 
ve iki yıldan fazla olamaz. 

Bu suç, şahıslara karşı şiddet veya tehdit kullanarak veyahut kapı ve pencere kırarak veya duvar delerek 
veya kaçmaya mani olacak vasıtaları ıbb'zaraik işlenmiş olursa birinci bentte yazılı hücre müddeti bir yıl ail'tı 
ay, ikinci bentte yazılı nispet üçte birden yarıya kadar olarak ta'Übik olunur. Ancak zammedilecek bu müddet
ler bir yıldan eksik, dört yıldan fazla olamaz. 

Eğer tehdit veya şiddet kullanma silah ile veya birden ziyade kimseler tarafından Ibir arada yapılmış 
olursa birinci bentte yazılı hücre müddeti iki yıl, ikinci benıtte yazılı nispet yarıdan üçlte ikiye kadar olarak 
tatbik olunur. Ancak zammedilecek bu müddetler beş yıldan eksik, sekiz yıldan fazla olamaz. 

Bu maddede yazılı hükümler cezaevi dışında çalıştırılan hükümlüler hakkında da tatbik olunur.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 301' nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 301. — Her kim, bir tutuklu veya hükümlünün her ne suretle olursa olsun kaçmasını hazurlar 
veya kolaylaştırırsa kaçan kimsenin işlemiş olduğu suçun ağırlığına ve çdkmıekte bulunduğu cezamın geri kaüan 
miktarı ve nevine göre bir yıldan beş yıla kadar hapsolunur. 

Eğer hükümlünün çekmekte olduğu ceza müebbet ağır hapis ise kaçmasını hazırlayan veya kolaylaştıran 
kimsenin cezası beş yıldan sekiz yıla kadar hapistir. 

Eğer hükümlünün cezası idam cezası ise, kaçmasını hazırlayan veya kolaylaştıran kimseye sekiz yıldan 
onıiki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Eğer hükümlü veya tutuklunun kaçmasını hazırlamak veya kolaylaştırmak için fail .299 ncu maddede sö
zü edilen vasıtalardan birini kullanır ve bu yüzden hükümlü veya tutuklu kaçmış olursa ceza üçte birden ya
rıya kadar artırılır. 
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Eğer 'hükümlü veya tutuklunun kaçmasını hazırlarrtalk veya 'kolaylaştırmak için fail 299 ncu maddede 
zikredilen vasıtalardan bir kısmını kullanır ve bu yüzden hükümlü veya tutuklu kaçmış olursa ceza üçte bir
den yarıya kadar artırılır. 

Eğer kaçamalmış ise ceza üçte bire indirilir. 
Eğer sanık, tutuklu veya hükümlünün usul ve füruundan ve karı (kocadan ve kardeş ve kızkardeşlerinden 

birlisi ise, göreceği ceza üçte bir miktar azaltılır.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 302. — (Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazasına veya nakiline mâmur olan kimse ne suretle 
olursa olsun onun kaçmasını hazırlar veya kolaylaştırırsa iki yıldan beş yıla kadar hapsolunur. 

Eğer 'hükümlünün görmekte olduğu ceza idam veya müebbet ağır hapis ise failin göreceği ceza beş yıldan 
on beş yıla kadar ağır hapistir ve müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezlası dahi hükmolunur. 

Eğer kaçmasını hazırlamak ve kolaylaştırmak için fail, kaçağın şiddet kullanmasında Veyahut kapı ve pen
cere kırmasında ve ıduvar delmesinde kaçakla blirleşir veya silah vesair böyle bir işe lazım olan şeyleri verir 
veya bunların tedarikini men etmezse tutuklu veya hükümlünün kaçmış olması halinde memur, on yıldan az 
olmamak üzere ağır hapis ve müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile cezalandırılır ve kaçaıma-
dığı takdirde memura beş yıldan on beş yıla (kadar ağır hapis cezası Verilir.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 303 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 303. — Firar maddesi memurun kayıtsızlık veya tedbirsizliğinden neşet etmiş ise memur hakkın
da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası tertip olunur ve kaçağın görmekte olduğu ceza İdam Ve müebbet ağır 
hapis olduğu takdirde hapis cezası üç yıldan beş yıla uzar, bu iki surette ceza süresi kadar kamu hizmetle-
ninden mahrumiyet cezası da verilir.» 

MADDE 8. —• 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 304 ncü ımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 304. — 1 - Önceden aralarında bir anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade hükümlü veya 
tutuklu her ne sebeple olursa olsun cezaevi idaresine karşı ayaklanırsa, üç yıldan beş yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

Cebir ve şiddet göstererek veya tehdit ederek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfederek cezaevinin idaresine 
kısmen veya tamamen mani olunması hali bu maddenin tatbikinde ayaklanma sayılır. 

Kullanılmış olmasa hile, ayaklanmaya silahla (katılan hükümlü ve tutuklular beş yıldan yedi yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, tayin olunan ceza, tahribatın 
derecesine göre üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayaklanmaya fiilen katıldıkları takdirde, haklarında birinci bendin 
birinci veya üçüncü veya dördüncü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı haddi hükmolunur. 

III - Haklarında bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş 
olanlar cezalarının beşte dördünü, müebbet ağır hapse ''mahkûm edilmiş olanlar cezalarının otuz yılını iyi halli 
geçirmedikçe şartla salıvermeden istifade edemezler.» 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 305 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Madde 305. — Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazasına veya nakiline memur bulunan kimse tutuk
lu veya hükümlünün tutuklu bulunduğu veyahut cezasını çekmekte olduğu yerden geçici de olsa kanun ve ni
zamın izlin verdiği hallerin dışında uzaklaşmasına müsaade ederse altı aydan iki yıla kadar hapsolunur. 

Milli Güvenlik Konseyi !(S. Sayısı : 92) 
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(Adalet Komisyonunun metni) 

Eğer kaçamamış ise ceza üçte bire indirilir. 
Eğer sanık tutuklu veya hükümlünün usul ve fü ruundan ve karı kocadan ve kardeş ve kızkardeşleriri-

den biri ise göreceği ceza üçte bir miktarı azaltılır.» 

'MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 302. — Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazasına veya naklime memur olan kimse, onun her 
ne suretle olursa olsun kaçmasını hazırlar veya kolay laştırırsa kaçan kimsenin işlemiş olduğu suçun ağırlı
ğına ve çekmekte bulunduğu cezanın geri ikalan miktarı ve nevine göre iki yüdan beş yıla kadar hapsolunur. 

Eğer hükümlünün çekmekte olduğu ceza müebbet ağır hapis ise falilin göreceği ceza altı yıldan sekiz yıla ka
dar ağır hapistir ve anüebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası dahi hükmolunur. 

Eğer hükümlünün cezası idam cezası ise failin göreceği ceza dokuz yıldan onbeş yıla kadar ağır hapistir 
ve müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası dahi hükmolunur. 

Eğer hükümlü ve tutuklunun kaçmasını hazırlamak ve kolaylaştırmak için fail, kaçağın şiddet kullanma
sında veyahut kapı ve pencere kırmasında ve duvar delmesinde kaçalkla birleşir veya silah ve sair böyle 'bir 
işe lâzım olan şeyleri verir veya bunların tedarikini men etmezse tutuklu veya hükümlünün kaçmış olması 
halinde memur, birinci fıkradaki halde üç yıldan, ikinci fıkradaki halde yedi yıldan, üçüncü fıkradaki halde 
on yüdan aşağı olmamak üzere ağır hapis ve müebbe ten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası 41e ceza
landırılır ve kaçamadığı takdirde memura sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir,» 

MADDE 9.; — Tasarının 7 nci maddesi 9 ncu m adde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesinin <I) numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«I.; — Önceden aralarında bir anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade hükümlü veya tutuklu her 
ne sebeple olursa olsun cezaevi idaresıine karşı ayaklanırsa, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalan
dırılır. 

Cebir ve şiddet göstererek veya tehdit ederek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfederek cezaevinin idare
sine kısmen veya tamamen mani olunması hali bu mad denin tatbikinde ayaklanma sayılır. 

Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silahla katılan hükümlü ve tutuklular beş yıldan yedi yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, tayin olunan ceza, tahribatın derece
sine göre üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 305 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 305. — Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazasına veya nakline memur olan kimse tutuklu 
veya hükümlünün tutuklu bulunduğu veyahut cezasını çekmekte olduğu yerden geçici de olsa kanun ve 
nizamın izin verdiği hallerin dışında uzaklaşmasına müsaade ederse, altı aydan iki yıla kadar hapsolunur. 

MıilU GüVenl'ik Konseyi (S. Sayısı : 92) 
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(Hükümetin teklifi) 

Bu müsaade neticesi olarak tutuklu veya hükümlü kaçmış olursa memura verilecek hapis cezası iki yıl
dan beş yıla kadar uzar ve her halde ceza süresi kadar Ikamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına da müsta« 
halk olur.» 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 311 nci maddesinin birinci Ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değ^ştirilkniştir. 

«Bir suçun işlenmesini aleni olaraik ıtahrük eden klimse aşağıda yazılı şekillerde cezalandırılırı 
1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvakkat ağır hapsin üstünde bir ceza ise üç yıldan beş yıla kadar 

ağır hapis; 
1i Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını müstelzim ise fiilin nevine göre üç aydan üç yıla kadar 

hapis; 
3. Sair hallerde hin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası; 
Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçları, ses kayıt bantları, plalk, filim, gazete, mecmua ile veya sair 

basın aletleriyle veya elle yazılı çoğaltılarak yayınlanan veya dağıtılan yazılar ile ya da Umumi yerlerde levha 
ve ilan asmak suretiyle olursa, yukarıdaki hentler uyarınca suçlu hakkında tayin olunacak ağır hapis ve hapis 
cezaları bir misli artırılır. Para cezası. hükmolunacak ihallerde bu ceza suçun nevine göre iMbinbeşyüz liradan 
onbin liraya ifcadar ağır para cezası olmak üzere tayin olunur.,» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir fiili açikça öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı ka
nuna itaatsizliğe tahrik eden 'kimse altı aydan İM yıla kadar hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır 
para cezasına maJhlkûm olur. 

Halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek, umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek 
bir şekilde kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan; oniki 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır, 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları 311 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan vasıtalarla işleyenlere ve
rilecek cezalar bir misli artırılır. 

MADDE 12. — Cürk Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin 2 ve 4 ncü bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
ıtirilmiştirj 

2, Yukarııda'ki bentte gösterilen uyuşturucu madde, eroin, kokain, morfin, bazlmorfin veya esrar ise 
faile müebbet ağır hapis cezası verilir. 

3< Eğer geçen bentteki fiil, eroin, kokain, morfin, Ibazmorfin veya esrara taallûk ederse ağır hapis cezası 
on seneden ve ağır para cezası on bin liradan eksik olamaz, 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk' Ceza Kanununun 449 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 449. — Adam öldürmek fiili': 
1. Karı, koca, kardeş, babalık, analık, evlatlık, üvey ana, üvey baba, üvey evlat, kayınbaba, kaynana, 

damat ve gelinler hakkında işlenirse; 
2.i 'Zehirlemek suretiyle yapılırsa; 
Fail, müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olur.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 92) 



— 13 — 

(Adalet Komisyonunun metni) 

ıBu müsaade neticesi olarak tutuklu veya hükümlü kaçmış olursa memura verilecek hapis cezası iki yıl-
ıdan beş yıla kadar uzar ve her halde ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına da 
müstahak olur. IBu müsaade neticesi olarak kaçan hükümlünün cezası idam veya müebbet ağır hapis ise me
mura beş yıl ağır hapis cezasıyla birlikte müebbeten kamu hizmetlerimden maihruımiyet cezası da hükmo-
lunur.» 

MADDE 12. — Tasarının 10 ncu maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir-

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin (2) ve (4) ncü bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Yukarıdaki bentte gösterilen uyuşturucu madde, eroin, kokain, morfin, baz morfin veya esrar ise 
faile müebbet ağır hapis cezası verilir.» 

«4. Eğer geçen bentteki fiil, eroin, kokain, morfin, baz morfin veya esrara taalluk ederse ağır hapis cezası 
on seneden ve ağır para cezası on bin liradan eksik olamaz.» 

MADDE 15. — Tasarının 13 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M'illıi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı ; 92) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 noi maddesinin 2 noi 'bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, sözü edilen maddeye aşağıdaki 11 nci bent eklenmiştir, 

«2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden biri aleyhine veya görevi sona ermiş olsa bile bu görevin
den dolayı işlenmiş olursa; 

11. Görevini yaptığı sırada veya görevini yapmasından dolayı veya görevi sona ermiş olsa bile bu gö
revi sebebiyle devlet memurlarından biri aleyhine icra olunursa;» 

MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
«Karşılıksız çek keşide edenlere bir yıldan beş yıla 'kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin iki 

katı ağır para cezası verilir. 
Kanuni süresi içinde bankaya ibraz edildiği anda yeterli ve tasarrufu mlüirnkün karşılığı bulunmayan çek 

karşılıksız sayılır.;» 

MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim kuru
luşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan veya olmayan 
Iher türlü belge, resim, el yazısı, kâğıt veya levhaları bulundukları yerden çıkarır ya da yırtar veya tahrip 
eder veya bunları her ne biçimde olursa olsun okunamayacak veya içeriklerinin başka biçimde anlaşılmasına 
sebebiyet verecek şekillere veya işe yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca üç 
aydan altı aya kadar hafif hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sayılı 
eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmazların her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya öğrencilerin 
toplu halde oturdukları yurt veya benzeri yerlerin veya bunların eklentilerinin her hangi bir yerine basılı olan 
veya olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü yazı, resim ve işaretleri veya bunları içeren kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerlerinin yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş yazılı müsaadesi olmaksı
zın asanlar veya koyanlar yalhut bunlardan suç konusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade 
edenler eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve beş bin liradan az 
olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada sayılan yerlerin veya eklentilerinin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sayılı eski 
eser niteliğindeki taşınır veya taşınmazların her hangi bir yerini her ne suretle olursa olsun, boyayanlar veya 
bu yerlere yazı veya resim ya. da işaret yapanlar, yapıştıranlar hakkında da ikinci fıkrada yazılı cezalar uygu
lanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, derneklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tarafından 
veya onların iştiraki ile yapıldığı sabit olduğu takdirde suçu işleyen veya suça bu yoldan katılan dernek ve ku
ruluş mensuplarına sözü edilen fıkralardaki cezalar iki katı olarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre hükmolunacak cezalar ertele
nemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen 
ceza ve tedbirler uygulanamaz. 

îkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin izlerini derhal ortadan ka'ldıımayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer hakkında bu kanunun 230 ncu maddesinde yazılı cezalar 
uygulanır., 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine re'sen 
hü'kmıolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımından 
bir suçu oluşlturmazsa yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 92) 
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(Adalet Komisyonunun (metni) 

•MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 2 nci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve sözü edilen maddeye aşağıdaki (11) nci bent eklenmiştir. 

«2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden biri aleyhine veya üyelik sıfatı sona ermiş olsa bile bu 
görevinden dolayı işlenmiş olursa; 

11. Devlet memurlarından biri aleyhine görevi esnasında veya Devlet memurluğu sıfatı zail olsa bile 
bu görevi yapmasından dolayı işlenirse;» 

MADÖE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 537. — Her kim kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim ku
ruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan veya olma
yan her türlü belge, resim, el yazısı kâğıt veya levhaları bulundukları yerlerden çıkarır ya da yırtar veya 
tahrip eder veya bunları her ne biçimde olursa olsun okunamayacak veya içeriklerinin başka biçimde anla
şılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu oluştursa bile 
ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm 
edilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya anıt, büst ve heykellerin veya 1710 sayılı 
Eski Eserler Kanununda sayılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmazların, her türlü eğitim ve öğretim 
kurumlarının veya öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt ve benzeri yerlerin veya bunların eklentilerinin 
herhangi bir yerine basılı olan veya olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü yazı, resim ve işaretleri 
veya bunları içeren kâğıt, pano, pankart, bant ya da benzerlerini yetkili memur ve mercilerin önceden ve
rilmiş yazılı müsaadesi olmaksızın asanlar veya koyanlar yahut bunlardan! suç konusu teşkil edenlterin asıl
masına veya konulmasına müsaade edenler, eylem başıka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan iki yıla ka
dar hafif hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edilir. 

ikinci fıkra kapsamındakilerin herhangi bir yerini her ne suretle olursa olsun boyayanlar veya bunlara 
yazı veya resim ya da işaret yapanlar, yapıştıranlar hakkında da eylem başka bir suçu oluştursa bile ikinci 
fıkrada yazılı cezalar uygulanır 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, derneklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tarafından 
veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu takdirde suçu işleyen veya suça bu yolda katılan dernek ve 
kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralardaki cezalar iki katı olarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki fık
ralar uyarınca verilecek cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur, 

'Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre hükmolunacak cezalar erte
lenemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza 
ve tedbirler uygulanamaz, 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin islenmesıinden dolayı sebebiyet verilen zararlarım tazminine resen 
hükmdlfunur. 

YukarıdaM fıkralardaki eylemler, siyasal veya ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımından 
bir suçu okışturmazsa yukarıdaki fıkralarda yaziih cezalar üç aya kadar indirilebilir. 

İkinci ve üçüncü 'fıkralarda gösterilen fililerin eserlerinıi derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok edil
mesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı cezalar uygu
lanır. 

Mili Güvenl'ik Konseyi (S. Sayısı : 92) 
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(Hükümetin teklifi) 

Görenek, ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, pankaılt, bant ya da benzerleri bu madde hükümleri 
dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu maddeye göre hükmedilecek hafif hapis cezası iki yılı aşamaz.» 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

12 Kasım 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Mi özgünes 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yfd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakam. 
Prof. Dr, M. N. özdaş 

Dışişleri Bakam V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
5". Bingöl 1. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, 

T, Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

îmar ve fekân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1, öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayii ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. .Rt Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri -ve Seçmen Kütükleri 'Hakkındaki Kanun 'hükümleri saklıda^ 
Bu (maddeye göre hükmedilecek hafif hapis cezaisi i'ki yılı aşamaz.»ı 

GEÇÜCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun! bu 
Kanunla kaldırılan ©k 5-9 maddelerindeki haller ayrık olmak üzere bu Kamunun 1 nci maddesiyle değiştirilen 
Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayiı açimış bulunan davalarda sanığın 
sorgusunun yapılmış olması, anılan madde hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz, ancak karara bağlan
mış davalarda sözü edilen madde hükümleri uygulanmaz, kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri aynen yerine 
getMifv 

MAİDDE 18. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddedeki) yürMukltenfoaldiırıl-
mıştır. 

MADDE 19. — Tasarının 17 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir., 

MADDE '20. — Tasarının 18 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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