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1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Trabzon .Milletvekili Ahmet Şener, (>9(İ4 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun uygulanması sırasında yapdau yanlış 
propaganda ve bunun ortadan kaldırılması için 
Hükümetin beyanda bulunmasına dair, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Kıbrıs Cum-
lıuriyetinin kuruluşunun üçüncü yıl dönümü mü
nasebetiyle Kıbrıs'da cereyan eden olaylar1 ve 
bunlar karşısında alınması lâzımgelen tedbirler 
hakkında, 

Diyarbakır Milletvekili Hilmi (îükloğan, Ba
tı - Almanya'da bir tel fabrikasında çalışan 25 
Türk işçisine yapılan muamele hakkında (/alış
ma Hakanının bilgi vermesine dair, demeçte bu
lundular. 

Aydın Milletvekili Iieşat Özarda'nm, Kıbrıs 
Cumhuriyetinin üçüncü yıldönümü münasebe
tiyle Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına 
tebrik telgrafı çekilmesine dair önergesi okun
du. O ereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği 
bildirildi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Başkan
lık tezkeresinde belirtilen müddetlerle izin veril
mesine ve 

"Bir yıl zarfında iki aydan fazla izin alan 
Hatay 'Milletvekili Bahri Bahadır'a ödeneğinin 

verilebilmesine dair Başanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

Vazife ile yurt dışımı gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı İhsan Şeref Dura'ya Mehmet 
îzmen'in ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Nurettin Ardıçoğiu'na Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekil
lik etmelerinin uygun- görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgiye 
sunuldu. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun 
tasarısı ikinci defa açık oya sunularak kabul 
olundu. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkında kanun tasa
rısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü ve mad
delere geçilmesi kabul edildi. 

2 . 1 0 . 1963 Çarşamba günü sata 15 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

Fer ruh Bozbeyli 

Katil) 
Malatya 

Nurettin Aky ur t 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

SORULAR 

Sözlü sorular 
.1. — Artvin Milletvekili Saffet Kminağaoğ-

lu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan Yas
sında hükümlülerinin adedine ve durumlarına 
dair sözlü soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalet ye {çişleri Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (fi/732) 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gavrhnenku İleri p dc^v baremlerinin 

günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (G/733) 

Yazılı sorular 
1. — Ordu Milletvekili Orhan Nainı Hazine

darın, Ordu ilinde yapımı tamamlanan yollarla 
yapılmışı gereken yollara dair yazılı soru önerge
si, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/372)' 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Bina, kiraları hakkında kanun tasarısı 

ve Erzurum Milletvekili ("ii.ya.scttin Karaca'um, 
(if>70 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye

niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve (Jeçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (('Umdeme) (S. Sayısı : 
•1-58) 

2. — İstanbul, Samatya, Hacı piri mahallesi, 
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Sarmaşıldı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm. cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (Gündeme) (S. Sayısı : 
459) 
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3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü

ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (Gündeme•) (.S. Sa
yısı : 460) 

B Î R Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fernıh Bozbeyli 

KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

I.AŞKÂN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN •— Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. —• Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-
lu'nun; İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda yaptığı ko
nuşmasında, Bakan ve Y. T. P. Genel Başkan 
Yardımcısı Yusuf Azizoğlu'nun şahsında par
tilerini rencide ettiği hususunda demeci 

KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) —Reis 
Bey, gündem dışı konuşmak üzere söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Mevzu nedir? 
KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — Hü

kümetin Koalisyondaki tutumu ile ilgili ola
rak grup namına konuşmak üzere söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı olmak üzere beş 
arkadaşımız söz istemiş bulunmaktadır. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Biz, 
grup nam*na söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu Kıb
rıs 'konuşu ile ilgili olarak gündem dışı söz; 

istemiştir, Sayın Sadi Pehlivanoğlu Avrupa'-
daki işçiler hakkında gündem dışı söz istemiş-
tlr, Sayın Halit Fikret Aka Kabine üyelerinin 
birbirine ıkarşı tutumu bak'kında gündem dışı 
söz rica etmektedir, Sayın Esat Kemal Aybar, 
Sayın Aybar siz mi konuşmak istiyorsunuz, 
Kâmran Evliyaoğlu mu? 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Kâm
ran Bey konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kâmran Evliyaoğlu Hü
kümetin bâzı âzalarının tutumuyla ilgili grup 
adına gündem dışı söz istemiştir. Bu arada Sa
yın Hilmi Baydur, mavi küf hastalığı ile ve 
bölgesindeki bâzı konularla ilgili gündem dışı 
söz istemiştir. Gündemimizde Anayasanı<n iki 
sene içinde çıtam asını1 emrettiği kanunların bu
lunması sebebiyle bunlardan yalnız Sayın 
Turhan Feyzioğlu ve Sayın Kâmran Evliyaoğ
lu'na gündem dışı söz vereceğim. Buyurun Sa
yın Evli<yaoğlu, 
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Y. T. IVOIİUPIT ADINA KÂMRAN EVLİ-

YAOĞfjlI (Samsun) — Pek muhterem arkadaş-
laA', 

C. JI. P. nin dünkü müşterek grup toplan
tısında Sayın İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bc-
kata'nm kendisi hakkında verilmiş Ibir önerge 
ile ilgili olarak yaptığı konuşmasının üzerine 
ciddiyetle parmak basmak ve grup olarak gö
rüşümüzü belirtmek düşüncesiyle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar şurasını açıkça ve 
esefle belirtmek isteriz iki, grupumuz pek Sa
yın İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bökata'nın şah
sında siyasi mesuliyetsizliğin hazin ve ibret ve
rici bir tablosunu seyretmenin ıstırabı içinde
dir. Siyasi hayatının umursamaz politikasını 
dün yaptığı konuşmada «derler ne derler, ile 
derlerse desinler» felsefesine bağiıyan ve bir 
takım ayak oyunları ve mugalâta ile haksız 
bir plândan haklı bir vasata geçmek çabası gü
den Sayın İçişleri Bakam Hükümet içindeki bu 
gayri ciddî tutumu ile yalnız koalisyonu değil 
kendi kanadındaki diğer arkadaşlarına da bir 
zaaf getirdiği su götürmez bir hakikat olmuş
tur. Nitekim C. II. P. Orupımdaki bir kısım ar
kadaşlarımızın da kanaati bu merkezde bulun
maktadır. Kendisi hakkında önerge 'veren O. 
II. P. milletvekili arkadaşlarımızdan Ibir ta
nesi . dün yaptığı Konuşmasında gazetelerden 
naklen aldığımıza göre Sayın Hıfzı Oğuz Bc-

. kata'yi «parti olarak devamını memleketin alî 
menfaatleri bakımından zaruri gördüğümüz 
koalisyonu zaafa uğratıcı, ferdi hareketlerden 
çekinmiyen Meclis huzurunda kendi kanadının 
bakanlarını müşkül duruma düşüren» adam ola
rak tavsif ve tahlil etmiş bulunmaktadır. 

Memleketin millî menfaatlerini bu kadar 
hiçe sayan, şahsını kurtarmak için bu milleti 
sonu gelmez münakaşalar içine atmaktan asla 
çekinmiyen bir şalısın içişleri gibi, hususiyet
ler ve vasıflar istiyen bir makamda oturmak
ta direnmesi her şeyden evvel onu oraya geti
ren Sayın Başbakanı ciddiyetle düşünmeye ve 
süratle karar almaya sevk edecek bir âmil ol
ma! ı di ı*. 

Muhterem arkadaşlar, grupumuz, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkanı, parti genel başkan ve
kili ve bu arada Başbakan Yardımcısı Vekili 
bulunan Sayın Yusuf Azizoğhı şahsında ren
cide olmuş bulunmaktadır. Bunun tamirini 
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her şeyden evvel bu Hükümetin mesul Başba
kanı Sayın İnönü'den beklemek en tabiî hak
kımızdır. Bu mevzuda ancak Sayın inönü'yü 
muhatap Ibileceğimizi ve Sayın Bekata'nın her 
zamanki gibi yapacağı tavizkâr ve tavzilıkâr 
metodu ile bağlı kalamıyaeağııııızı Yüksek hu
zurunuza arz ederek müsaadelerinizi alacağım. 

2. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Turhan Feyzioğlu, Kıbrıslı Rum idarecilerin • 
andlasmaları ve Anayasayı bozma çabalarına ve
bana karsı gerekli tedbirlerin almetcağma dair 
demeci 

BAŞKAN — Sayın feyzioğlu, 
DKVLHT BAKANI VM BAŞBAKAN YAR

DIMCISI Tr i iHAN KKYZİOĞLl! (Kayseri) 
—• Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs'daki durum
la ilgili ilara'k Hükümetin görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzu işgal ediyorum. 

Halen Kıbrıs'Iı Rum idarecileri Kıbrıs an
laşmalarını ve Anayasasını bozma çabalarını 
müşahade etmekteyiz. 

Bu cümleden .olarak, Krbra Cumhurbaşka
nı Makarios'ım 15 Kylül. günü «Mftakomi» ki
lisesinde yaptığı konuşma ile Atina'da yayın
lanan bir gazetede çıkan demeci, Kıbrıs'Iı Rum 
idarecilerin, mütaadit iyi niyetli uyarmalara 
rağmen saptıkları hukuk dışı, Kılbrıs'ın ve 
bölgemizin huzurunu bozucu ve sonu çeşitli 
tehlikelerle dolu yolda maalesef ısrar etmek
te olduklarının yeni delilleridir. 

Diğer taraftan, bâzı tahrikçi Rum çevrele
rinde;, Kıbrıs'ın kendi mukadderatını kendisi
nin tâyin etmesi veya Knosis lehinde bir cere
yanın ve bu cereyanı kuvvetlendirmeye ma
tuf bir takım faaliyetlerin olduğu da bir haki
katti w 

Kıbrıs l(j Ağustos 1960 tarihinden beri esa
sen bağımsızlığını elde etmiş olduğuna göre, 
mukadderatını, tâyin iddiaları, yukarıda arz 
ettiğim tahrikçi çevreler tarafından Enosis fik
rinin paravanası. olaraJk kullanılmaya çal ısı I-
maktadıi'. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hnosis veya Kıbrıs Türklerini meşru hak 

ve menfaat,1 ininden, mahrum etmek, tahakkuku 
gayri kabil, peşinde koşanları, hüsrana uğrata
cak ve Kıbrıs için. geçmişte ıstırap kaynağı ol
muş ve bu istikâmetteki tahriklerin devamı ha
linde daha da elim durumların orlava çıkma-. 
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sına sebebiyet verecek bir hülyadır. En ufak 
bir şüpheye mahal bırakmıyacak şekilde 'kati
yetle ifade etmek isterim ki, Türkiye Hükümeti 
ile, Parlâmentosu ile ve milleti ile bu çeşit ta
savvurların karşısmdadır. (Alkışlar) Kıbrıs me
selesinin geçirdiği üzücü safhalar hatırlanırsa, 
mor'i Anayasa rejimi hüsnüniyetle tatbik edil
mek ve icaplarına riayetkar olmak şartı ile Kıb
rıs ve bütün Kıbrıslılar için, kanaatimizce, hu
zur ve refah sağlıya'bilecek bir rejimdir. 

Arkadaşlar, 
Zürih ve Londra Andlaşmalarını bugün ih

lâle çalışanlar bu andlaşmalarını Kıbrıs'taki çok 
önemli bir gerçeğin zaruri bir neticesi ve ifa
desi olduğunu bilmez görünmektedirler. Gözden 
asla uzak tutulmaması gereken îbu gerçek de, 
Kıbrıs'ta büyük sayıda Türk ve Rum toplumla
rının mevcudiyetidir. Zürih ve Londra Anlaş
maları, bu iki toplumun, karşılıklı hak ve men 
faatlere saygı göstererek bir arada yaşamaları
nı sağlıyalbilmek amacına matuftur. Bu anlaş
malar, çak ıstıraplı ve muhataralı devrelerden 
geçtikten sonra her iki tarafın önceki tezlerin
den karşılıklı fedakârlık etmeleri suretiyle va
rılmış olan bir uzlaşmanın ifadesidir. Bu iti
barla, Kıbrıs'la ilgili konular kıymetlendirilir-
ken, bu gerçeğin dikkat nazarına alınması ve 
varılmış uzlaşmanın ihlâli halinde eski görüş 
ayrılıklarının daha da şiddetli olarak ortaya çı
kacağının düşünülmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye, Kıbrıs'taki ihtilâfların milletler

arası anlaşmalara uygun bir şekilde çözülme
sine her zaman taraftar olmuştur ve bu istikamet
te devamlı olarak çalışmaktadır. Hükümetimiz 
anlaşmaların tamaımiyle tatbiki hususunda ke
sin olarak kararlıdır. 'Bunu sağlamak için de 
lüzumlu 'tedbirlere tevessül etmektedir. Hâ
diselerin inkişafına göre gereken her türlü ted
biri de alacağı şüphesizidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5 asırdan-
beri Kıbrıs'ta yaşamakta olan sayıları yüzv bini 
aşkın Türk'ün âtisi ile çok yakından ilgilidir. 
Ayrıca bu alanda milletlerarası mesuliyetler 
yüklenmiştir. iBu sebeple, Kıbrıs'ta olup bitenleri 
ve girişilen tertipleri elbette âzami teyakkuz, 
dikkat ve hassasiyetle izlemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Kbrıslı Rum idare
cilerin, hukuk dışı davranışlarla Kıbrıslı Tarik
leri ahdî haklarından mahrum etmek hevesinde 
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oldukları ve bunun mümükiyı olabileceği yolun
da boş bir hayale kapıldıkları anlaşılmaktadır. 

Böyle düşünenler vahim surette yanılıyorlar. 
Gerçekleri ve tuttukları maceracı yolun türlü 
tehlikelerini lâyıkı veçhile kıymetlendiremedek-
leri görülmektedir. Çünkü Kıbrıs Türkleri 
alelade bir azınlık değildir. Kıbrıs Devleti, iki 
cemaatin haklarını âdil ve dengeli bir şekilde 
bağdaştırılması esasına göre kurulmuş bir dev
lettir Bu devletin resmî dili bile Türkçe ve Rum
ca olmak üzere ikidir. Kıbrıs Anayasası, Tür
kiye, Yunanistan, ingiltere ve Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında akdedilmiş (milletlerarası anlaş
malarla vücut bulmuş bir Anayasadır. 

Milletlerarası ve cemaatlerarası anlaşmaların 
mahsulü olan ve milletlerarası hukukun temi
natı altında bulunan bu anayasayı ona vücut 
veren durumu ve gerçekleri hiçe sayarak tek 
taraflı olarak değiştirmek iddiası, hukuku hiçe 
saymaktır. Verilen şeref sözlerini ve Anaya
saya sadakat yeminlerini hiçe saymaktır. Ve 
her şeyden önce Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye-
nin ne pahasına olursa olsun bunu kabul etmi-
yeeeği gerçeğine göz yummak gafletidir. Tek
rar edeyim ki, Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti 
ile, Parlâmentosu ile, milleti ve bütün imkân 
ve vasıtalariyle Kıbrıs Türklüğünün haklarını 
ve milletlerarası hukuk nizamını korumaya 
azimli ve muktedirdir. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs'ta husule gelen uyuşmazlıkların, kar

şılıklı iyi niyetlerle ve anılaşmalar hükümlerine 
uygun bir şekilde halline Türkiye gibi İngiltere 
ve Yunanistan Hükümetlerinin de taraftar ol
dukları evvelce Yüksek Meclise arz edilmişti. 
Ancak uyuşmazlıkların 'bu şekilde halledilme
sinin, büyük ölçüde, Kıbrıs Hükümetinin kendi 
imzasına atfettiği kıymete ve göstereceği uzlaş
ma ve işbirliği zihniyetine bağlı bulunduğu şüp
hesizdir. Kıbrıs Hükümetinin bu yolda 'hareket 
etmesinin de evvelâ bütün Kıbrıslıların menfa
ati icabı sonra da bölgemizin huzur ve sükûnu 
için, kaçınılmaz vazifesi olduğu aşikârdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin \Kıbrıs 
anlaşmalarını ve Anayasasını bozmaya matuf 
çabalar karşısındaki kararlı tutumu, çeşitli yol
larla ve yüksek huzurunuzda muhtelif vesile
lerle yapılmış olan birçok beyanlarla, resmen 
ve en ufak bir tereddüde mahal bırakmıyacak 
şekilde açıklanmış 'bulunmasına rağmen, Kıb-

— 137 — 



M. Meclisi B : 147 
rıslı Hum idareciler hatalı ve menfi davranış
larında devam etmektedirler. 

Arkadaşlar, huzurunuzda bir kere daha ve 
en kesin şekilde beyan etmek isterim ki, Kıbrıs 
Türklerini, meşru hak ve menfaatleri ile ahdî te
minatları ellerinden alınmış alelade bir azınlık 
durumuna düşürmek hevesi, oositi i mahzurlarla 
dolu tehlikeli ve karanlık bir hayalden ibarettir 
ve daima bir hayal olarak kalmaya mahkûmdur. 
Onun içindir ki, Kıbrıslı Rum idarecilerin, ger
çekler karşısında sorumluluklarını iyice ölçerek, 
sağduyunun ve Kıbrıs halkının huzur ve refahı
nın emrettiği müspet ve yapıcı yola dönmelerini 
temenni ederiz. TTukuk dışı zorlamaların, buna 
teşebbüs edecekler bakımından geri tepen, bir dav
ranış, olduğunu tarih daima göstermiştir ve bun
dan sonra da gösterecektir. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - - Gündeme geçiyoruz. 

S. —- Yozgat Milletvekili İsmail ] Fakla Ak
doğan'm Adalet ve İrişleri komisi/onlarından 
intifa ettiğine dair önergesi (1/25$) 

BAŞKAN — İlgili önergeyi okutuyorum. 

2 .10 . 1963 O : 1 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Partisi Genel Muhasipliğine seçilmiş 
olduğumdan Adalet ve Dahiliye komisyonlarına 
deyam imkânı bulamamaktayım. 

Mazeretime binaen bu komisyonlar üyeliğin
den istifa ediyorum, gereğine müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

•/. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Hatay Milletvekili Bahri Bahadır'ın izin 
alma sebebine dair yapıdan açıklama. 

BAŞKAN - - Muhterem arkadaşlar, dünkü 
birleşimde Hatay Milletvekili Bahri Bahadır'ın 
iki ay Meclise devam etmemiş olması sebebiyle 
ödeneğinin yerilmesini Umumi Heyetin tasvibi
ne arz etmiştik. Bu arada öteden beri yaptığımız 
gibi, devamsızlığının sebebini ifade etmemiştir. 
Sayın. Bahri Balındır bunun tavzih edilmesini ri
ca etmektedir. Tavzih ediyoruz devamsızlığı 
1 ı.asta lığı sel >ebivl edir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

./. —• Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/541) 
(S. Sayısı: W)%(1) 

BAŞKAN — Bu tasarı üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın
lar. 

Adalet Bakam buradalar mı? (Burada, sesle
ri.) 

Sayın Bakan lütfen yerini alsınlar. 
Sayın Komisyon, kanunun başlığı ile ilgili 

mütalâanızı getirdiniz mi? 

KOMİSYON ADINA ŞEVKET ASBÜZOĞ-
\A~ (Eskişehir) — Birinci maddenin müzakeresi
ni mütaakıp takdim edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

(t) 457 8. Sayıh basmayem ,27.9.1963 tarihli 
ili nc.ii Birleşim tutanağı sanandadır. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimse
lere tazminat verilmesi hakkında Kanun 
MADDE 1. — 1. Anayasa ye diğer ka

nunlarda gösterilen hal ve şartlar dışında yaka
lanan veya tutuklanan veyahut tutukluklarının 
devamına karar yerilen; 

2. Yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; 

?>. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni sü
re1 içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kamında 
belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı ol
maksızın hürriyetlerinden yoksun kılman; veya 

5. Yakalanıp veya tutuklanıl) da im durum
ları yakınlarına hemen bildirilmiyen kimselerin 
uğradıkları her türlü zararlar bu kanun hüküm
leri dairesinde Hazinece ödenir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında sırasiy-
le Fahir Giritlioğlu,-Kadri Özek, Nihat Rrim, 
Reşit Ülker, Talât Oğuz, S. Tekin Müftüoğlıı, 
Mahmut Alicanoğlu, Ali Dizman, Mehmet Öz-
bav söz istemişlerdir. Söz sırası Fahir Giritlioğ-
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lu'nunrlur. («Bizler de söz istemiştik», sesleri.) 
Muhterem arkadaşlar, dün bâzı arkadaşlar söz 
almak için isimlerini yazdırdılar. Bu kanunun 
tümü üzerindeki görüşmeler hakkındadır. Ver
dikleri takrirde de böyle yazılıdır. Bugün isti-
ycnlerin adları kaydedilmiştir. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
* Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. P. ( İ İ U W ADİNA İSMAİL HAKKİ 

AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arka
daşlar, görüşmekte bulunduğumuz kanun tasa
rısının tümü hakkında yapılan müzakereler 
esasen kanun metninin ve birkaç maddeden iba
ret bulunan bu kanunun mevzuu, yakalanan 
kimselere verilecek tazminat konusu olduğuna 
göre, tümü üzerinde ve kanunun başlığı üzerinde 
yapılan münakaşalarda, bu şimdi arz etmiş bu
lunduğum, görüş ve kanaatlerimiz, Yüksek 
Heyetinize arz edilmiş ve diğer gruplara men
sup milletvekili ve senatör arkadaşlar tarafın
dan da desteklenmişti. Şimdi burada ileri sü
rülen mütalâalar hakkındaki bu maddeye ait 
görüşümüz özetle şöyledir : 

Anayasanın 30 ucu maddesinde, kanun dışı 
yapılacak tutuklama ve tevkiflerden bahsedil
dikten sonra, son fıkrada: «Bu esaslar dışında 
işleme tabi tutulan kimselerin uğrıyacakları 
her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir.» 
denilmektedir. Bu maddenin bizatihi ifade et
tiği mânaya bakılacak olursa, burada Anayasa
nın sarahaten ödenmesini emrettiği zararlar 
kanım dışı yakalamalara aittir. Ama, bu ka
nunun son fıkrasına eklenen, bu fıkranın Ku
rucu Mecliste kabul edildiğine dair zabıtlar 
tetkik edildiği zaman görülür ki, evvelâ bu 
fıkranın teklifi Kurucu Meclis Üyelerinden 
Emin Soysal tarafından bir konuşma mevzuu 
yapılmış ve uzun yapılan bu konuşmada vatan
daşların mahkemelerde dâvalarının devamı sü
resince mahkûmiyetleri sonunda beraet ettik
leri takdirde kendilerine tazminat ödenmesi lâ
zımdır, şeklinde konuşmasını özetlemiştir. Yi
ne bir müddet sonra Emin Soysal tarafından 
verilen takrirde Yüksek Başkanlığa yazılan ya
zı aynen şöyledir : 

«Âmme menfaatleri namı altında haksız ya
kalanan ve tutuklu olan neticede beraet edriı 
vatandaşların maddi ve mânevi zararlarının taz-
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mini bakımından 30 ncu maddeye aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim.» 

Burada görülüyor ki, bu fıkranın kanun 
metninde yer almasına sebebolan fıkrayı teklif 
eden Kurucu Meclis Üyesi, teklifinde, hakkın
da âmme dâvası açılması istenip bilâhara dâva 
aç.ılmıyan, meni muhakeme kararı verilen, ade
mi takip kararı verilen veyahut da mahkeme 
sonunda beraet eden kimselere fazla yatmış ol
duğu müddetler için kendilerine bir tazminat 
ödenmesi talebinde bulunmuş ve Kurucu Mec
liste bu talebi yerinde görülerek kabul edil
miştir. 

Bu itibarla, biz burada kanunun metnine ba
karak Anayasanın emrettiği hususlar meyanm-
da kanun dışı tevkif ve yakalamalar vardır, ka
nun dışı olmıyan tevkif ve yakalamalarda^tazmi
nat ödenmesi Anayasamızda mevcut değildir gibi 
bir fikre sapmayı doğru bulmuyoruz. Yine bu 
kanun tasarısını hazırlıyan Hükümet dahi ta
sarıyı (hazırladığı zaman, gerekçesinde Ana
yasanın 30 ncu maddesinde ki tazminat verilecek 
haillerin, Kurucu 'Meclisin Ibu'mıalddcnfimkabulüne 
dair tutanaklarının, zabıtlarının, incelendiğin
de görüldüğü üzere, gerekçesini eklemiş ve tek-
liıf'indo ele ıbu Esaslar 'dâhilinde halklarında yaka
lama kararı verilip, bilâhara menimuhakeme 
kararı, ademitakip kararı veyahudda beraet ka-
ıarı alan kimselerle, mevkuf tutulduğu halde, 
Ibil aıbar>a, para cezasına malhikûm olan kimselere, 
mahkûm bulundukları, tutuklu bulundukları 
müddet için tazminat ödenmesine dair bir mad-
d. sevk etmiştir. Tasarının tümü üzerinde de arz 
ettiğim üzere, Hükümet tarafından sevk edilmiş 
bu!unan bu hükmün, Komisyonca bâzı mütalâ-
î.larla değiştirilmiş olmasına iştirak etmiyoruz. 
Dün de Yüksek Kurula arz edildiği üzere, -ko
misyon bu-.'görüşünü iki esasa istinadettirmek-
tedir. Bunlardan birisi, bu tazminatlar karşılığı 
ödenecek paranın teinin ve tedariki meselesidir 
ki; bunun üzerinde, evvelce de söylediğimiz gibi, 
bütçesine sahibolan, bütçenin bütün imkânları
nı bilen ve ödenecek tazminat miktarını en güzel 
şekilde tahmin ve takdir etmek yetkisine haiz 
olan Hükümet, bu gibi hallerde tazminat ödene
bileceğini kabul etmiş ve bu yolda hazırladığı ta
sarıyı Yüksek Meclise sev'k e'tmiş'tir. Komisyo
nun bunun karşılığı olan paranın buluna mıya-
cağı yolundaki mütalâası, Hükümetin getirmiş 
bulunduğu tasarı muvacehesinde artık kabule 
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şayan olmasa gerektir. Bu bakımdan Yüksek Ri
yasete bir de takrir vermiş bulunuyoruz. Yük
sek Heyetinizin reylerine mazhaır olduğu takdir
de, Anayasanın ruhuna uygun şekilde Hüküme
tin getirmiş olduğu tasarı kabul edilecek ve bek
lenilen halk üzerindeki tesiri de yerine gelecek
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın döker grup adına mı? 
Buyurun. 

C. H. P. ("î-BUPU ADINA MEHMET GÖ-
KER (Kayseri) — Çok muhterem arkadaşlar, 
müzakere etmekte olduğumuz tutuklulara tazmi
nat verilmesine dair kanun, Hükümet tasarısı 
oıarak komisyona bütün halinde ve başlı başına 
iki fıkra halinde gelmiş ve birinci fıkrası Ana
yasanın hükümlerini ikinci fıkrası da tutuklan
dıktan've yakalandıktan sonra haklarında koğuş
larına yapı I masına veya son soruşturmanın açıl
masının yerinde olmadığına veyahut bcraatlcri-
ne karar verilen mahkûm olup da tutuklu kaldı
ğı süre hükümlülük süresinden fazla olan veya 
tutuklandıktan sonra sadece para cezasına mah
kûm edilen kimselere uğradıkları her türlü zara
rın Hükümet tarafından, Devlet tarafından öde
neceğini, Hükümet tasarısı madde halinde ted
vin etmiştir. 

ıBu Hükümetin tanzim, ve terti'bedip 'komis
yona getirdiği madde Anayasamızın 30 ncu mad
desiyle taban tabana zıttır. 1 nci maddenin 1 nci 
tıkraosında Anayasanın 30 ncu maddesindeki 
e,••aslar alınmıştır. Anayasamızın 30 ncu mad
desi ; «Bir kimsenin suçluluğu hakkında kuv-

M'tli belirti bulunursa tevkif edilir, kaçmayı 
icabetti ren haller varsa tevkif edilir, delilleri 
\ ok etmesi ihtimali varsa tevkif edilir, veyahut 
da. diğer kanunlarda 'tütuklululklamayı zorun
lu kılan haller varsa tevkif edilir» madde
sini 1 nci fıkrasında vaz'etmiş'tir. 

Şu halde, biz eğer komisyonun getirdiği tek-
iifj değil de, Hükümetin getirmiş olduğu tekli
fi kabul edecek olursak Anayasanın 30 cu mad
desinde tadadedilen ,hir şahsın suçluluğu sebe
biyle değil, kaçması sebebiyle tutuklanması, 
veyahut da delilleri yok etmesi sebebiyle tutuk
lanması, halleri nazara alındığı zaman bu şah
sın mutlaka sonunda ceza ile, mahkûmiyet ile 
muhakemesi neticelenecek değildir. Anayasanın 
30 ncu maddesi, tevkif sebebini zikrederken bir 
çalısın kaçması halini, delilleri yok etmesi halini, 
veyahut da suçluluğu hakkında kuvvetli delille-
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rin emarelerin bulunması halini kabul etmiştir. 
0 halde kaçma sebebine delilleri yoketme sebe-
1 ine isti mideden bir tefkifte bu şahıs sonunda 
Uraet ederse, buna ne yapıyoruz?. Sen kaça
caktın, şimdi beraet. eltin, ama buyur sana Dev-
!et tazminat ödesin. Anayasanın lâfzı da ruhu 
dr. böyle değildir arkadaşlar. 

Arkdaşlarımız konuşmalarında, Anayasanın 
Temlsilçiler Meclisi sırasında müzakerelerinde, 
komisyon sözcüsünün, Anayasa 'Komisyonu Söz
cüsünün, b'eraet edenlere de el'bette 'bir tazminat 
verilecektir şekli'ndcki yuvarlalk bir konuşması 
hiçbir zaman Anayasanın lafzını ilılfıl edemez. 

Anayasanın lâfzı, dün bu kürsüden bir kısım 
arkadaşlar gayet güzel tahlil ettiler, 30 ncu mad
de de sebepleri 3 - 4 fıkra halinde zikretmiş ve 
son fıkrada; «Bu esaslar dışında işleme tabi tu
tulan kimselerin uğrıyacakları her türlü zarar
lar kanuna göre Devletçe ödenir.» denmiştir. Bu 
esaslar hangi esaslardır? Bu esaslar 30 ncu mad
denin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkralarında 
zikredilen esaslardır. Demek ki, Anayasanın 
kasdı, bu kanun dışında ve diğer alâkalı tevkif 
maddelerinin zikredildiği kanunlar dışında yaka
lanan veya tutuklanan kimseye ancak tazminat 
verilecektir. Aksi halde, bir kısım arkadaşları
mın zikrettiği gibi, bu iş Devletin bir tazminat
tan kaçma işi değil, Maliyeye bir külfet yükleme 
işi değildir. Vatandaşın hakkı ise elbette külfet 
de yüklenecek, tazminat da verilecek, sair zarar
lar da telâfi edilecektir. O halde Anayasanın kas
dı, ancak kanun dışında yapılan tutuklamalar 
sebebiyledir. Dünkü müzakerelerde bir kısım ar
kadaşların, bilhassa Sayın arkadaşım Mahmut 
Alicanoğlu da dâhil olmak üzere birtakım ka
nunlarda mecburi tevkif sebeplerinin olduğunu 
ve bu sebepler tahtında durumun ne olacağını 
birinci maddesinin şümulüne girip girmiyeceği-
ni zikrettiler. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
mecburi tevkif sebeplerini ihtiva edip de, bu 
Anayasaya aykırı olan tevkifler kaldırılmıştır. 
Kaldırılınıyanlardan bir tanesi galiba kaçakçılık 
konusuna taallûk eden hususdur. O da elimizdeki 
mevcut gündemin muayyen maddesinde belirli
dir. Ağır ceza işlerinde arkadaşımızın zikrettiği 
bir tevkif mecburiyeti Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunumuzun 200 ncü maddesinde 1951 senesin
de yapılan tadilden sonra kaldırılmıştır. Ceza 
Muhakemeleri Usulümüze göre bir kimsenin ağır 
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ceza mahkemesine şevkini istilzam eden bir suç
tan dolayı 1951 senesinde yapılan tadilden son
ra mevkufen sevkedilmesi mecburiyeti kaldırıl
mıştır. 200 ncü madde tadil edilmiştir. Bu ba
kımdan arkadaşlarımızın, burada bir zühul ese- ' 
ri beyanda bulundukları kanaatindeyim. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Ben 
200 ncü maddeden bahsetmedim. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Sayın Ali-
canoğlu, siz dediniz ki,... 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, lütfen yeri
nizden konuşmayınız ve siz de Sayın Göker lüt
fen Alicanoğlu'nun müdahalesine cevap verme
yiniz. ^ 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Zabıtla
rı öyle, tetkik ettim, ağır cezaya sevk edilen kim
selerin tevkif mecburij^eti var diye işaret ettiniz. 
O bakımdan diyorum ki: Bu tevkif mecburiyeti 
1951 senesinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 200 ncü maddesinin tadiliyle kaldırılmış
tır. Binaenaleyh, tevkif mecburiyeti yoktur. 

Anayasaya muhalif olarak yapılan diğer tev
kiflerde de peyderpey sevk edilmiş, bir kısmı 
çıkmıştır, bir tanesi de gündemin bir maddesin
de bulunuyor. O halde, arkadaşlarımızın bah
settikleri endişeler varit değildir. Bu kanunun 
komisyondan gelen maddesiyle kabulünde zaru
ret olduğuna kaniim. Anayasanın lâfzı bunu sa
rih olarak ifade etmektedir. Bir kimsenin, bu 
tevkif sebepleri dışında kendisine tevkif edilmesi 
sebeplerinin bildirilmemesi veyahut da muayyen 
süreler geçtikten sonra tabi olduğu hâkim huzu
runa çıkarılmaması sebebiyle, haksız olarak, se-. 
bepsiz olarak tamamiyle kanunlar dışında hür
riyetinin tahdit edilmesi halinde ancak o kim
se tazminat hakkına kavuşur ve bu sebeple Dev
letten bir tazminat hakkı talebedilir. Bugünkü 
durumda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
muz da hâkimlerin haksız işlemlerinden dolayı 
aleyhlerine tazminat dâvası açılmasına dair mad
de vardır. Ceza Muhakemeleri Usulümüzde böyle 
bir madde yoktur. Bu sebeple de bu kanunlar 
dışında yapılacak işlemler Anayasanın zikrettiği 
veya sair kanunlarda tadat ve tasrih edilen iş
lemler dışında bir vatandaşın hürriyeti tahdit 
edildiği zaman ancak tazminata hak kesbedebi-
lir. Bunun dışında bu şahsa, tazminat verilmesi 
caiz değildir. Anayasanın otuzuncu maddesi de, 
komisyonun getirmiş olduğu birinci maddesine 
uygun olarak, tadat ve tasfiye edilmiştir. Esasen 
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komisyonun birinci maddesi, Anayasanın otuzun
cu madesinin fıkra fıkra alınması ve o şekilde 
kodifiye edilmesinden ibarettir. Bu bakımdan 
birinci madde, Devlete zarar vermesi değil, Dev
letin sırtına aşırı yük olması değil, yahut va
tandaşların sebepsiz olarak Devletten her hangi 
bir para alması esbabı mucibesi değil, sırf Ana
yasa bu şekilde kabul ettiği için, Anayasaya gö
re kabul edilmiş bir madde olduğundan bu şekil
de kabul edilmesini istirham ediyorum. Hürmet
lerimle selâmlarım. 

BALKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali D-izman. 

Y. T. P. GRUPU ADINA Û. ALİ DLZMAN 
(Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, Komisyon 
değiştirisi ile Hükümet tasarısı arasındaki far
kın nedenini Komisyon raporu, Anayasanın lâf
zının kendisine ihak verdiği ve nihayet Devletin, 
neye baliğ olacağını evvelden ıkestirilemiyen bü
yük bir külfet altına sokulabilmesi keyfiyeti ile 
izah etmektedir. Anayasa durumu muvacehesin
de fikir 'beyan edebilmek için Hükümet tasarısı 
(gerekçesinde iyi bir izahat vardır. Gerekçede 
denmektedir ki; (Anayasa koyucusu 30 ncu 
maddenin ıgerekçesinde «sonuncu fıkradaki taz
minat hükmü de şahıs dokunulmazlığı hakkında 
konulmuş olan yukarıM hükümlerin ciddiye alın
masının kaçınılmaz bir müeyyidesi ve adaletin 
zaruri bir neticesi olarak kendisini kabul ettir
mektedir» demek suretiyle tazminat ilkesinin da
yanağını hukuk devleti kavramı ile adalet duy
gusunu teşkil ettiğini- açıkça göstermiştir. 

Tazminat müessesesinin hukukî dayanağı ola
rak adalet duygusu ve hukuk devleti kavramı
nın esas alınmış olması ve 30 ncu maddenin mü
zakeresine dair tutanaklar da ceza soruşturması 
veya kovuşturması sırasında tutuklanıp veya 
yakalanıp da bilâhara suçluluğu sabit olmıyan 
kimselerin de 'bu imkânlıardan istifade ettiril
mesi ve hususiyle 30 ncu maddenin bu hususları 
da derpiş edecek bir maksatla getirildiğinin açık
lanması ve diğer memleket mevzuatlarında bu 
hususa yer verilmiş olması muvacehesinde; yaka
lanmaları veya tutuklanmalarında kanuna uymı-
yan bir cihet bulunmamakla beraber bilâhara 
ihaklarmda kovuşturma yapılımasına veya son 
soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veya
hut beraetlerine karar verilerek 'bu suretle tu
tuklanmaları veya yakalanmalarının haksızlığı 
meydana çıkmış olanların da Devletten t azmi-
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ııat istiyebilecekleri ve bu tazminatın hukukî 
mesnedinin de objektif mesuliyet esasına istina-
dettiği netice ve kanaatine varılmaktadır.) 

Demek ki her ne kadar Anayasanın 30 ncu 
maddesinin son fıkrası laf zan komisyonu haklı 
çıkarmakta ise de ibu maddeye ait müzakere za
bıtlarının tetkikinden Hükümet Anayasanın ru
hundan kendi tasarısındaki şeklin anlatıldığı 
kanaatine varmıştır. 

Şu halde Anayasanın- hiç değilse gaye olarak 
Hükümet tasarısındaki genişliği ön gördüğü 
açıktır. 

Kaldı ki adalet duygusunun, zabıtanın mey
dana erkan bir suça alelacele bir suçlu bulmuş 
olup rahatlamak veya bir suç münasebetiyle, 
mutazarrır olmasını istediği bir kişiyi mutazar
rır etmek için başvuracağı bir. tertip veya .'pek 
nadir de olsa bir 'kimsenin duruşma sırasında 
masumiyeti pek açık olarak meydana çıkmış ol
masına rağmen her hangi bir sebeple uzıyacak 
muhakemenin hitamına kadar tutuklu kalması 
hallerinde bu kabîl vatandaşların zararlarının 
devletçe ödenmesinin, belkide mücbir sebeplerle 
şekli şartları yerine getirilmediğinden mutazar
rır olan bir vatandaşın zararının (iden m esin don 
daha mühim olacağı aşikârdır. 

Fakat bunu sınırsız yapmıyada imkân yok
tur. Meselâ hakkında 'kâfi delil bulunmadığın
dan beraet eden veya bu sebeple suç vasfı de
ğiştirilen, hakimin ancak pek nadirde olsa bir 
masumu tecziye etmiş 'olmamak için beraet ettir
diği ve belki başka bir (hakim, huzurunda .olsa 
idi veya hakim daha başka bir haleti ruhiye içe
risinde bulunsa idi çok daha uzun bir müddete 
.mahkûm olması mukadder bulunan bir şalısın 
zararını millet parasında ödemek te adalete uy
gun düşmez. Biz o şahsa masum desek veya ger
çekten masum olsa bile . 

Eğer bütün tesadüfler aksi gitmiş hiçbir kim
senin suni taksiri olmadan deliller mahkûmiye
te yeter zannedilen bir istikamette gelişmiş ve
ya kalmış ise bu kadar inatkâr aksi tesadüfler 
başka sahalarda da insanların başına gelebilir 
ve zararına 'kendisi katlanır. Hayatın bir kaide-
sidir bu. Bu itibarla başka sahalarda zararı kim
se ödemediği halde bu ahvalde Devletin ödeme
si derpiş edilemez. 

Demek ki, bir taraftan Hükümet tasarısında
ki genişliği kabul ederken diğer taraftan haki
min veya delilleri toplamakla mükellef kimsele-
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rin bütün imkânlarını kullanmalarına rağmen 
yine de bir 'kimseyi fuzulen tutuklu halinden 
kurtaramamış olmaları halinde ayırmak ve böyle 
halde iDevletin sebebolduğu bir haksızlık mevzuu-
bahsolamıyacağı için, ona bir tazminat da ver
memek gerekmektedir. 

İşte bunun gibi tefriki yapmak için 4 neü 
maddeye bir bend ilâvesi teklifimiz olacaktır. O 
teklif muvacehesinde bu madde tasarıda olduğu 
'gibi genişletilse bile Devletin, komisyon gerek
çesinde belirtildiği veçhile tahmin edilemez bir 
malî külfete girmesi de bahis mevzuu olamaz. 

Bu itibarladır ki, birinci maddenin Hükü
met tasarısında olduğu ıgibi kalmasını ancak 
kimlere ne zaman tazminat verilmiyeceğini dü-
zenliyen 4 neü maddeye bâzı hükümler ilâvesi 
suretiyle gerçekten haksız yere tazminat öde
mek durumuna düşmemek ve Devleti neye ba
liğ olacağı önceden bilinmiyen külfetlere muha
tap bırakmamak için o maddede bâzı tadiller 
yapmak ve o tadil hususundaki fikirlerimizi o 
maddede arz etmek istiyorum. 

Birinci madde hakkında bir takrir vermekte 
isek de, Hükümet tasarısının aynıdır. Yalnız Ko
misyonun bend bend tanzim edilmiş şekline uy
gunluk temin etmek için yazılmıştır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Şahıslan adına Sayın Fahir 
(iiritlioğlu... Yok. Saym Kadri Özek... Yok. 
Sayın Nihat Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, benden önce. birçok değerli ar
kadaşlarımın ibaret ettiği gibi, bu kanunla Türk 
hukuk sistemi çok ileri bir adım atacaktır. Ana
yasamızın kurmaya çalıştığı Hukuk Devleti 
düzeni bu kanunla fiilî teminatlarından birine 
kavuşmuş olacaktır. Yine bu kanun ile Jnzinı 
de iiyesi bulunduğumuz Avrupa insan Hak
ları Sözleşmesinin 5 nci maddesini, Türkiye, 
hiçbir milletlerarası müeyyideye ihtiyaç kal
madan, kendi * hukuk düzeni içinde, o madde
den de daha geniş olarak, vatandaşlarına sağ
lamış olacaktır'. Hakikaten bugün Büyük Mec
lis müstesna, hizmet anlarından birini yaşa
maktadır. 

Şimdi arkadaşlar, birçok arkadaşlarım 
getirmiş olduğu tasarı dolayısiyfc Hükümeti 
tebrik ettiler. Ben de o arkadaşlarıma iştirak 
etmek istiyorum. Oünkii, Hükümet Anayasa-
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nın kanun koyucusunu mecbur tuttuğu bâ
zı şeklî kanunsuzluklar dolayısiylc tazminat 
verme sınırında kalmamış, bunun ötesine git
miş ve çok iyi yapmıştır kanaatimce... Ancak 
Büyük Meclis adına kanunu incelemiş ve 
huzurunuza getirmiş olan ve burada imzaları
nı gördüğüm altı arkadaştan mürekkep Ge
çici Komisyon, Hükümetin getirdiği birinci 
maddeyi fazla geniş, fazla ileri bir adım saya
rak rüeu etmiş ve Anayasanın saydığı beş 
şarttır; şeklî şart, o şartlara riayetsizlik ha
linde tazminatı teklif etmiştir. Elbette Geçici 
Komisyon bunu yaparken mücerret, indî te
lâkkisine, hissine göre hareket etmemiş, bir
takım hukukî veya sair ciddî gerekçelere da
yanmıştır. Nitekim, Komisyon raporunda bu 
gerekçenin iki noktmda toplandığını görüyo
ruz. Komisyon diyor ki raporunda, «Şayet 
Hükümetin getirdiği şekilde kabul edersek, 
Hazinenin, şimdiden tahmine imkân olmıyan 
büyük bir yük altına gireceği meydandadır.» 
Şimdi, tabiî tetkik edeceğiz Büyük Meclis ola
rak, Hazinenin altından kalkamıyacak, bir 
yük altına gireceği meydanda mıdır, değil 
midir) Meydanda olsa bile bu yükün altına 
girmek lâzım mıdır, değil midir? Meclis olarak 
karar vereceğiz. Birinci ret sebebi, Komisyonu 
Hükümet tasarısından rücua götüren birinci 
sebep Hazineyi vikaye, ikinci sebep, hâkim
ler, tevkife karar vermeye yetkili olan adlî 
merciler, ne olur, ne olmaz, belki bu işin sonun
da bu tazminat Devlet tarafından bizden is-
tirdadedilmeye kalkılır; böyle bir mâna çıka
rılır diye ürkek olurlar diyor" Komisyon, ür
kek davranırlar ve tevkif lâzımgelen yerde bu 
tevkifi yapmazlar. 

Komisyonun ikinci endişesi de bu. Tabiî 
böyle bir endişe bu kanunun metninde Hükü
met tasarısında varsa, derhal bertaraf etme
liyiz. Tevkife yetkili olan makamlar biran 
dahi yüreklerinde bu tazminatın kanunun 
gösterdiği eşkâle riayet etmeleri halinde dahi 
kendilerine sirayet edeceği şüphesini yürek
lerinde taşımamalıdırlar. Ben zannediyorum 
ki, Hükümet tasarısında zaten böyle bir yol 
açılmış değildir. Ama neresinde açılmış? Ko
misyon bize izah eder, o açığı kapatırız ve 
tevkife karar verecek olan adlî merciler bu 
türlü endişelerden uzak olarak vazifelerini 
yaparlar. 
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Biraz önce C.H. -Partisi Grapu adına konu

şan değerli arkadaşım Mehmet Göker bir 
3 ncü nokta daha (ine sürdü : Komisyon mad
desinin kabulüne âdeta zaruret var. Çünkü 
Anayasanın emri budur, dedi. Eğer ben yan
lış anlamadımsa, Sayın Gökerin sözünü iyi 
ifade edebiliyorsam, Anayasanın emri budur 
ama, bundan başkasını yapamazsınız şeklin
de bir emir Anayasada yoktur. Anayasa as
gari haddi tesbit etmiştir. Asgari had Ko
misyonun 1 ne i maddesindedir. Ama biz ka
nun koyucu olarak o asgari haddiıı ötesine 
gideriz ve Türk vatandaşlarına haksız yere hür
riyetlerinden mahrum edildikleri zaman onu 
telâfi edecek imkânları kanunla verebiliriz, bu 
Anayasaya aykırı olmaz; bilâkis, Anayasamızın 
gösterdiği istikamette çok mesut bir gelişme 
olur. 

»Şimdi, burada Muhterem Adalet Bakanın
dan bir noktayı aydınlatmalarını rica edece
ğim. Türkiye'de tesbit edilmiş midir? Yılda 
kaç kişi tutuklu muhakeme ediliyor ve sonun
da beraet ediyor? Bunun adedi belli midir? 
Bir fikir edinmiş olalım. Tutuklu olarak mu
hakemesi cereyan etmiş, sonunda suçsuzluğu 
sabit olmuş beraet etmiş. Bakalım Hazine da
yanılmaz külfetlere mâruz kalacak mıdır, bu 
yolu açarsa? Bunu nazari halden çıkaralım, fi
ilî hale koy alını, tahmin etmiylorulm. ama Hü
kümetin yetkilerinden rakamları duymak, işi 
daha. ehemmiyetli ele almayı icabettirir. "Bir 
önerge 'takdim etmiş bulunuyorum. i nci mad
de olarak Hükümet tasarısının esas tutulması 
hususunda konuşan arkadaşlarımın çoğu Ibu is
tikamette konuştular. Ben sadece komisyonun 
Hükümet maddesini is tentem ek 'hususundaki 
gerekçelerini (birer birer karşılamış oldum. Bu
nun dışında pek ç;ok sebepler vardır. Pek çok-
şeyler söylenebilir. Ama ben muhterem arka
daş! anınım 'gözlerinin 'önünde bir noktaya İşa
ret etmek işitiyorum. 

Arkadaşlar, her biri iniz kendilinizi tevkif 
edilmiş, suçsuz 'haksız yere tevkif edilmiş bir
kaç ay süren 'muhakeme neticesinde masumi
yetimiz anlaşılmış, [beraet etmiş bir insan ye
rine koyalım. Bunun, uğrayacağı 'maddi ve 
maddiden çok anânevi haysiyet tahribatı onun 
hayatında ailesinin hayatında yapacağı tahri
bat. Tazminat, koyuyoruz- bîr dereceye kadar 
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telâfi için... Asla telâfi edil'eımıeiz, ama elirraz-
de başka imkân yok. Ancak tazminatla tekv 
fi etmeye çalışıyoruz ve' IbiTgam 'medeni m'eimle-
ketlerde yapılan da budur. 

Niçin o vatandaş 'bu külfetlere katlanıyor; 
niçin tutuy'oruz ? Niçin muhakemesi mevkuf ce
reyan 'ediyor'? Belki cemiyette '30 milyon Türk 
kütlesine bir 'zarar gelir, \o zararı* bertaraf ede
lim diye o vatandaşı tutuyoruz ve imulhakeımesi 
tutuklu olarak devam ediyor. Ook igüzel.. 30 
minyonun menfaati için, 30 milyonun selâ
meti için tbir tek vatandaşın ü!zetJinc n'üçin • (bı
rakıyoruz Ibu külfeti? O /vatandaşın uğramış 
olduğu maddi ve mTınevi külfetleri, zararları 
da müsaade buyurun otuz milyona taksim .ede
lim. Bir tek 'vatandaşın lo^yükü taşıması .onu 
ezer, anın 'O yükü 'otuz milyona taksim edersek 
otuz 'milyona 'bu tüy kadar 'hafiif gelir. IBaşka 
hiçbir sebcJbolmasa, sadece Ibu selbep Hükümet 
tasarısının 1 nci maddesini müzakerelerimize 
esas olarak almamızı icabettirirdi. 

Arkadaşlar şunu, 'hafızalarınızı tazelemek 
için arz ediyorum, Ihımdan 41 sene evlvel T. 
B. M. Meclisi 12 Şubat 1-139 Ha ruhinde 306 sa
yı ile anılan bir Kanun ka'bul .etmiştir. Bu 
kanunun serleıvhası şudur: «Ceza Kanununun 
1 nci hahının 5 nci faslına, ımüzcyyel 'nıevaddı 
Kanuniye» 1922 yılındaki Türk kanun koyucu
su aynen şu maddeyi koymuştur: Madde uzu n I 
değildir, kıymetli hir hatıradır. (Maddeiyi oku
yacağım. Bakın ne düşünımüş arkadaşlar: 

«Birinci 'madde — Nüfııızu mem'urijyetini 
suiistimal ile kanunen haklarında, tevkif emri 
sâdır •olmryan kimseleri 'hapis ve tevkif veya I 
idareten nefiy veya hilafı kanun serbestli se
yahati haleldar 'veyahut masun:')yeti .luesakini I 
ihlâl eyliyenJer ve mcnafii umumiye için lü- I 
zumu saîbit olmadıkça ve kanunu mucilbince 
pahası peşin verilmedikçe Ihukuku tasarrufi-
yeyi iptal 'edenler 've ılı er IJıanıgi Ibi.r küm şeyi 
kanunen mensübolduğu mahkemeden gayrı 
malhkemeye sovk edenler /velhasıl gerek Kanu
ni Esasi ve gei'ek kavanini ihususiye ve niza-
mat ile efrada temin edilmiş lolan Ihürrlyeti 
şahsiye veya hukuki tabiiye veya medeniyeye 
tecavüz 'eyl'iyenler ve ıceraimi nuezkûrede hor 
an zimethal olanlar 'bir seneden üc seneye ka
dar .hapis ve müebibeden rütbe ve .memuriyet
ten tard olunur. Bundan ımıüteJvellit ızararı şah
si da'hi tazimin ettirilir.» Bunu sırf bir güzel j 
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hatıra olarak zikrettim biliyorsunuz, sonradan 
Türk Ceza Kanunu çıktığı zaman eski Ceza 
Kanunu ile !bu da kalktı. Şimdi 'o zaman .me
mura kanun dışı, (tamı işle hurda kanun dışı 
yeri) 'bir 'tevkif, llvürriyetl şalı siy eiye 'tecavüz, 
mala tecavüzden dolayı alâkalı 'memura taz
min ettiriliyordu. O zaman k'i hukuk telâkki
leri böyle İdi. Bugün Devletin mesuliyeti fik
rî, 'bilhassa risk na'zaırilyjesiyle 'çok ileri ıgılttiğl 
için Devletin ajanının, 'memurunun (hiçbir ku
suru olmadığı hallerde dahi .o ajana, hareket 
etmek, müessir fiilî ika etmek, icra etmek 'im
kânını DOvlet bahşettiği için bunun doğura
cağı zararı ve riski de Devlet, üzerine ak niş 
(bulunmaktadır. Hukuk Devleti adına lâyık 
ımetnleketlerde ve 'bunun da .mesnedi; Ibir ('erde 
yük yükleımektense bu yükü '30 - 40 milyona 
taksim etmek elbetteki adalet mefhumuna. da
ha uygun düşer. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin geliri niş 
olduğu 1 nci madde, devletimize, milletimize 
ve bilhassa vatandaşlarımıza bir gönül ferahlı
ğı, gönül emniyeti verecektir. Bunu esirgemek 
için oıtada ciddi bir sebep yoktur, Anayasa
mız bu istikamettedir Milletlerarası âlemde, 
içine dâhil olmaya çalıştığımız, dâhil olmak 
üzere bulunduğumuz âlemler, topluluklar da hu 
•istikamettedir. Eğer yüksek iltifatlarınıza, maz-
har olursa, bu şekilde kabul edilecek bir kanun, 
bu Meclis de gelecek nesiller tarafından hayırla 
yadedilmelk için vesilelerden 'biri olacaktır. Hür
metlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşmuş olan sayın 
hatipler meselenin esas noktalarını ortaya 'koy
dular. Bendeniz bir iki ilâve gibi olacak nok
tadan bahsetmek isterim. 

Evvalâ Anayasamız bakımından İsrar etmek 
istiyorum. Anayasada müzakere zabıtları bu
radadır, son fıkra tamamen beraet edenleri yani 
Hükümet tasarısında yer alıp Komisyon ınet-
nide yer almıyan ademitakip kararı, meni-
muhakeme kararı ve beraet kararlarını istihdaf 
etmiştir. Sayın Emin Soysal, (Kurucu Meclis 
Üyesi) kalkmış, uzun bir konuşma ile «adamı 
hapse sokacaksınız, sekiz on ay yatıracaksınız, 
sonra Iberaet edip çıkacak ve hiçbir şey verini-
yece'ksiniz öyle mi?» diye izah etmiş, konuşmuş 
Âe nihayet bir takrir vermiştir. Akdoğan, arka-
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daşımız takriri okudular. Takririn içerisinde, 
doğrudan doğruya şu yukarıdaki hususlar de
ğil, ademitakip, menimuhakeme, beraet hu
susları da zikredilmiştir. Binaenaleyh metin 
bu diyor... Son 5 nci fıkra (bu) diye işaret et
tiği hususla maddenin yukarı kısmındaki «ha-
beas eorpus» dediğimiz şeylere işaret etmiş gibi 
gözüküyor. Bunda hiçbir tereddüt yok. Metni, 
gerçekleri okumadan ele aldığımız zaman Ana
yasanın yolunca Komisyon tarafından iddia 
edilen bir şekilde kanun getirilmesini âmir ol
duğu zannediliyor. Ama, Komisyon müzakere
lerini okuyunca Kurucu Meclisin oylarının kas
tına rağmen, buradaki Komisyon gibi o da 
kabul etmemiş, oradaki komisyon da katılmı
yoruz deımesine rağmen Kurucu Meclis üyeleri, 
menimuhakeme, ademitakip ve beraet hüküm
lerinde tazminat vermeyi o taktirle kabul etmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, bendenizin ka
naatine göre, eğer bu açık tefsir tarzının dışına 
çıkarak bir kanun yaparsak bu kanunun Anaya
saya aykırı olduğu mahkemelerde veya grup
lar tarafından iddia edilebilir. Bendeniz tbu 
kanaati taşıyorum. Onun için bu nokta üzerin
de Yüce Meclisin no (kadar fikir sarf etmesi lâ-
zımgeldiği de ortaya çıkmaktadır Yani mesele 
burada kapanıp gidemez. 

Arkadaşlar bu mesele Anayasa Mahkemesi
nin huzuruna gelecek meselelerden birisidir. 
Ben şahsan bu kanaatteyim. Arkadaşlarımın 
Umumi sebeplerden giderek vardıkları neticeyi 
Anayasanın emri olarak anlamaktayız. Şimdi; 
bunun dışında, bu kanun yalnız kişi masunlu-
ğunun, kişi hürriyetinin, güvenliğini temin et
mekle kalmıyacak, aynı zamanda adlî bir re
formun da temelini atacaktır. Şimdiye kadar 
yalnız Anayasada okunup, «işte biz hürüz, işte 
biz kişi güvenliğine sahibiz.» şeklindeki nazari 
hukuk kaidesi, bu kanun kabul edildiği zaman, 
tatbikata geçecek, elbetteki hâkimi, elbetteki 
idare adamlarını, tevkif yaparken düşündüre
cektir ve düşündürmeleri lâzımdır. 

Biz şimdi ne diyoruz : «Tevkif yaparken ida
re adamı korkacaktır.» Evet efendim elbette
ki korkması lâzımdır. Haksız bir tevkif yapıp 
yapamıyacağı hususunda, vicdan huzuru duy
maması, endişe duyması için üzerinde düşünme
si gayet tabiî bir neticedir. Bu kanunu kabul 
ettiğimiz, bu esası kabul ettiğimiz zaman yar
gıçlar ve idafe adamları düşüneceklerdir. Düşün- J 
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inekle de kalmıyacaklar, Devlet, bundan dolayı 
tazminat ödedikçe, hâkime ve idare adamına rü-
cu edilmese bile nihayet bu idare adamının v.e-
ıya 'yargıcın Yıülksek Yarigıiçlar Kurulunlda vieya' 
sicil dosyalarında mütemadiyen tazminata mah
kûm olması hoş karşılanacak bir keyfiyet olmı-
yacaktır. Ve asıl o zaman kişi güvenliğine bir 
teminat gelecektir. Yani dağdan gelen billur gi
bi su ovaya yayıldığı zaman, biz onun feyzini 
göreceğiz. Binaenaleyh, köklü adalet reformuna 
da sebebolacak ehemmiyette bir kanundur. 

Şimdi bunun dışında söylenecek en mühim 
sözlerden birisi de şudur: Dün listesini okudum, 
Fransız ihtilâlinden buyana, Batı medeniyeti 
içerisinde bulunan birkaç memleket hariç, he
men hemen bütün memleketlerde bu hususta 
kanunlar kabul edilmiştir. Biraz evvel Sayın Ni
hat Erim burada bizim cetlerimizin, bizim bü
yüklerimizin, bizden evvel yaşıyanların yaptık
ları bir kanunu okudu. O zaman dahi bir endişe 
duyulmamış olan bir kanun için biz, öyle zan
nediyorum ki, basit, «Devlet bunun altından na
sıl kalkacaktır?» diye hisse yönelen bir tesir al
tında kalmış bulunuyoruz. Bunu atmamız lâzım 
arkadaşlar. Devlet bunu nereden . öderse öder. 
Vatandaşı götürüp 2 sene, 3 sene veya bir sene 
müddetle hapsetmeye Devletin hakkı var mit 
Toplumun menfaati için tevkif etmeye, yakala
maya hakkı var mı? Hakikaten Batı medeniye
tinde bugün kusursuz mesuliyet kabul edilmek^ 
tedir. Bilhassa İsviçre'de bu iş, yani kusursuz 
mesuliyet, Anayasasına kadar girmiştir. , 

Meselâ; biızim kanunuımulz yargıçlara ve ida
re adamlarına mesuliyielt geltirmemiştir. îtaliya'-
•da, doğrudan doğruya yargıçlar .mesuMtür, ona 
ıiücu edilir ve (kendilerinden 'tazminat da alı
nı r ; iş bu safîhaıya ulaşmış bıulunm'aktadır. Bi-
naena'leyıh, bunda korkulacak bir şey yidkttur. 

Milktara gelince: Adalet Bakanlığı mükltar 
getirmez. Fakttt bendenizin elinde 1953, 1954, 
1955 yılları için, 1956 senesinde Sayın Mehmet 
Ali Sebük'ün teklifi dolayısı ile bâzı rakamlar 
var. Meselâ, tevkif edilip de ademitakip kararı 
alan kimsölerin miktarı 100 küsur rakamı üze
rindedir. 100, 200, 300 rakamları yıllık rakam
lar olarak böyle tutmaktadır. Şimdi rakamlar 
da getirilmediğine göre korku, meçhul bir kor
ku haline getirilmiş olmaktadır. Kaldı kî, ilk 
defa bu kanunu tatbik eden italya'da 1786 da 
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Para Cezaları Sandığı diye bir sandık kurulmuş
tur. Şimdi diyoruz ki; parayı nereden bulacağız? 
Biı' taraftan vatan*taştan para cezası alıyoruz, 
İtalyanlar ceza hukukunda iler i bir millettir ve 
bu müessesede orada ilk defa kurulmuştur. Ora
da bir Para Cezaları Sandığı kurulmuş, para 
cezalarından geleli paralar buraya konmuş, 
iİra paralardan ta.zmiııait öd'enımiş. Hattâ artmış 
da hapisanelere v.-s. bu para cezaları sandığın
dan yardım yapılmıştır. Şimdi, Türkiye'de de 
biz, vatandaştan para cezaları toplamaktayız. 
Tabiî oradan ne aİdiğimizi söylemiyoruz, yalnız 
bunu kabul edersek ne vereceğimiz üzerinde dü
şünüyoruz. Binaenaleyh, bu endişeye da mahal 
olmadığı kanaatindeyiz. Nihayet birçok arkadaş
larımızı endişeye sevk eden sebep, bütün tevkif 
edilip, yakalanıp da benıe! 'iV.lo.htor, yakalanıp 
t ut ilki andıktan sonra ademitakip kararı alanlar, 
ve yakalanıp Urlaklandıktan sonra menimuha-
keme karan alınanların hepsine sanki, müraca
at eder etmez bütün tazminatların rahat rahat 
verileceği mânası çıkıyormuş gibi bir his Mec
lisin üzerinde dolaşmaktadır. Ben böyle, hissedi
yorum.. Konuştuğum arkadaşlar bende bu inti
baı uyandırdı. Arkadaşlar, her müracaat edene 
tazminat verileceğine dair, dünyanın hiçbir mem
leketinde fok' kaide olanuız. Adalet, nasl'et icap 
ve kaideleri içerisinde verilecektir. 

Şimdi, bendeniz İtalya'yı örnek alarak bir 
misal vereceğim. Orada 1932 tarihli Ceza Mu
hakemeleri Kanununda düzenlenmiş. Sucu işle
mediği veya kendisine isnadedilen fiilin SIK; teş
kil etmediği gerekçesiyle haklarında ademitakip 
meni muhakeme, be r a et kararı verilir, yani 
•eğer mahkeme, ,merci ke'sin olarak bu suçu sen 
işlemedin, bu suçu Hüseyin işledi diye bir ka
rar vemıişse burada tazminat verilir. Bunda 
zannediyorum Yüce Mecliste hiç kimsenin şüp-
ıhe'si yok. öte tarafta bir suçtan dolayı tevkif 
edilmiş, fakat muhakeme esnasında veyahut 
diğer hazırlık tahkikatı, il'k tahkikat -sırasın
da, isnadedilen fiilin suç teşkil etmediği mey
dana çıkmıştır. Bunlara da tazminat verilecek
tir. Ne kalıyor'bunun dışında? Bunun dışında 
delil yetersizliğinden dolayı beraet kararı, meni 
muhakeme, ademi takip kararı alınmıştır. On
lar, bunların dışında kalır arkadaşlar. Çerçi 
ceza hukuku prensibine göre bunlar suçsuzdur 
ama, bunların suçsuzluğu şu suçsuzluklardan 
tamamiyle farklıdır, ,0 zaman bu mesele, zaten 
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küçük 'bir sahaya in'hisar etmiş olacaktır. Üs
telik, daha ileriki maddelerde (müterafik kü
sur) dan. bahsedilmektedir. î a n i tevkif edilen 
tevkife kendisi sebebiyet v e r m i ş .birtakım 
yalan beyanlar ve sairede bulunmuşsa, otta taz
minat verilmiyebilir. Bizim şahsan o madde gel
diği zam atı yapacağımız teklif de şudur i 

Borçlar Kanunundaki de filvaki şu önimiik-' 
deki Tazminat Kanunundan doğan bir tazmi
nattır, haksız fiilden doğan bir tazminat de
ğildir. Tabiî bu bizim1 görüşümüze güredir: 
Hukuk Devletinin İİuku'k Devleti olmasından 
doğan ve Anayasanın, emrettiği kanundan do* 
ğan 'bir tazminattır. Faik af müterafik kusul' 
gibi tek bir kaideyi Borçlar KanunuMttı 0 İlıca 
'örgülü her noktası düşünülerek, .hazırlanmış 
Borçlar Kanununun haksız fiillerin içerisinden 
yalnız müterafik kusur .kaidesini alıp, diğer 
manzumenin ieinde'ki incelikleri dışarda bırak
mak hata olacaktır kanaatindeyiz. Bu arada, 
tazminat bakımından haiksız fiillerde ne gibi 
müesseseler varsa, meselâ, icabında mânevi taz
minata hâkim, hiç lıükmetmiyebilir. Birtakım 
kaideler vardır 'orada. Ağırlık, kusurun ağir-
liğı ve saire ıgibi... Bu kaideleri de beraıber al
dığımız takdirde 'kendisine ta'zminat vereceğimiz 
şahsa dahi o Anayasanın uımuıınıi 'ifadelsi, her tür
lü zararını Borçlar Kanununun çerçevesi için
de, 'hakkaniyet çerçevesi, akıl, hukuk çerçevesi 
içinde ödemek mecburiyetinde kalacağız. Öyle 
ise o birdenbire büyük gözüken milyonlarca 
lira; Hazine bunun altında ezilecekmiş gilbi gö
züken mesele basite irca' edilecek ve hattâ 
başka bir tehlike de var. Adam'kalkıp da «ben 
beraet ettim, tazminat istiyorum» derken, bel
ki bir iadeimuhakomc sebebini de verecek, yani 
1iei1ke.fi, gidip de dosyasını istiyecek, her be
raet eden, yakasını mahkemeden kurtaran in
san koşup tazminat istiyeceği bir vaziyetin ola
cağı kanaatini taşımıyoruz. Çünkü ağır ceza 
mahkemesi dosyayı 'baştan aşağı inceliyecek ve 
öyle 'bir vaziyet olabilir ki, burada bir eksik
lik', burada bir yanlışlık olmuş ve hukuk ka
ideleri buna müsait, Ceza Kanunund'i 'hüküm
ler vardır. «Suçlu sensin» şeklinde de çıkabile
ceği için herkesin böyle ellerini kollarını «allı
ya ra-k ceza mahkemelerine müracaat edip taz
minat istemesi de tatbikat 'bakımından muta
savver değildir. Hele suçlu ve delil yetersizli
ğindim dolayı beraet etmiş kimse, - biz bir 
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avukat olarak -.biliriz, yaşamışızdır bunları -
bunun altını üstünü karıştırmıyalım diye de 
'birtakım kimseler müracaat etmiyecektir. Şim
di ö'zet olarak ibir takrir sunuyorum. Burada 
tıpkı benden evvel Ikonuşan ç'ok sayın hatiple r-
ee, 'bütün 'dünyada 'hukukun umumi prensipleri 
içerisinde, bütün memleketlerde az ve çok 
farkla kabul edildiği gibi bu şekilde kabul 
edersek, yani Hükümet 'tasarısına «suçu işleme
diği veya kendisine isnadediien fiilin-suç teş
kil etmediği» ibarelerini kaymak suretiyle, bu
nu 'getirirsek hem insan haklarına, hem kişi 
güvenliğine uyigun bir İkamın getireceğiz Âe 
hem de 'bizim görüşümüzde olmıyan çok muh
terem hatiplerin iliştikleri ma'hzuru .ortadan kal
dırmış olacağız. 

•Bu Sebeple, takrir sunuyorum, ve ayrıca bun
da da iadeimuhakeme ile haklarında beraet 
kararı verilenlerin de ithali lâzımdır. Yalnız, 
«beraet kararı verilmesi» ibaresi yetersizdir. 
Yani, o iadeimuhakeme yoluyla beraet edenler 
dâhil değildir bu maddeye. Alelûmunı beraet 
edenler dâhil değildir. Onu da ilâve etmek 
lâzımdır. Çünkü bizim mehazımız olan Alman 
Kanunu 1904 de değişmiş, iadeimuhakeme do-
layısiyle tazminatı kabul edilmiş olduğu halde, 
bizde değişiklik yapılmamış, aynı vaziyette 
kalmıştır. Bu bir zarurettir. Onu da koymak 
suretiyle bu maddeyi kabul ettiğimiz zaman 
hakikaten dün de şanslı kelimesi ile ifade ettim 
hem şansımız var, hem şerefimiz var ve hem 
büyük'mesuliyetimiz var. 

Bir Kurucu (Meclisten sonra gelmiş bir Par
lâmento olarak güzel bir, metin meydana ge
tirmiş olacağız. Zannediyorum ki. Bu metin 
yüce tasvibinizi elde ederse bizden sonra gele
cek nesiller bizi hayırla yâdedeceklerdir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. • 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar-

daşlanm, birinci madde üzerindeki görüşlerimi 
arz etmeden evvel bir hususa dokunmak istiyo
rum. 

Türk adli hayatına, Türk hukuk hayatına 
yepyeni düzen ve yeni hükümler getiren bu ka
nun üzerinde, bu maddeler üzerinde her hu
kukçu arkadaşın, her tatbikatçı arkadaşın fikir
lerini kâfi miktarda izah etmesine imkan ver
memiz iktiza eder. Onun için arkadaşlarımdan, 
bilhassa Celâlettin Üzer arkadaşımdan kifayet 
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takriri önergesini vermemesini istirham ediyo
rum. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu madde üzerinde 
gerek kanunun tümü üzerinde ve gerekse mad
de üzerinde yapılan görüşmelerde bu ana kadar 
iki tez çarpışmış bulunmaktadır. Tezlerden bi
risi ; doğrudan doğruya Hükümetin görüşünü 
muhafaza etmesine mütaallik tez, ikinci tez 
ise komisyonun görüşünün benimsenmesine mü
taallik tez. Bir madde tedvin edilirken her şey
den evvel bu maddeyle ilgili mevzuatı, ilgili ka
nunları tetkik ve mütalâa etmek iktiza eder. 

Huzurunuzda bulunan kanun tasarısının 1 
nci maddenin 2 nei, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci fık
raları, her şeyden evvel tamamiyle yakalanma
dan ve tutuklamadan bahsetmektedir. Kanuni 
mevzuatımızın muhtelif kısımları, meselâ, ka
çakçılık mevzuatı, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, 5617 sayılı Kanun hükümleri ve buna 
mümasil kanunlar tevkiften bahsetmekte ve 
hangi hallerde bu kanuna göre tevkifin yapıla
cağını açıkça kanunda zikretmektedirler. 1 nci 
madde Anayasamızın 30" ncıı maddesine ve Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 104, aynı 
kanunun 106 ve 107 nci maddelerine mümas 
olarak huzurunuza getirilmiş ve tedvin edilmiş 
bulunmaktadır. Anayasa ve diğer kanunlarda 
gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan ve
ya tutuklanan yahutta tutukluğunun devamına 
karar verilen hallerde, tazminat verilmesini, ge
rek bu kanunun birinci maddesi ve gerekse 
Anayasamızın 30 ncıı maddesi diğer sebeplerle 
âmir kılınmıştır. 

Şimdi, Anayasamızın 30 ncu maddesine gö
re hangi hallerde tazminat vermemiz iktiza 
eder, hangi hallerde tazminat vermememiz ik-
tizar eder hususunu mütalâa etmemiz icabeder. 
Anayasamızın birinci maddesi ile 30 ncu mad
desinin ilk ikinci ve üçüncü ve dördüncü bend-
leri bunu tamamiyle, sarahaten belirtmiştir ve 
en son fıkrası bu esaslar dışında işleme tabi 
tatulan kimselerin uğrayacakları her türlü za
rarlar kanuna göre Devletçe ödenir hükmünü 
vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu fıkraların dışın
da arkadaşlarımızın ifadesi veçhib beraet eden, 
sorgu hâkimliğince menimuhakemesine karar 
verilen, Cumîlıuriyet Müddeiumuıniliğince ta
kipsizlik karan verilen şahıslara tazminat ver
meye imkân va ihtimal yoktur. Kanunun sa
rahati, mânası ve ruhu burad&dır, Bunun 
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aksini ispat eden arkadaşın delilleriyle, gerek
çesiyle birlikte fikrini açıkça vaz'etmesi icabe-
der. 

Şu halde Anayasanın 30 neu maddesine göre 
kimlero tazminat vereceğiz? Kanunda gösteri
len hal ve şartlar dışında. Hangi kanunlar
dan'? Meriyette bulunan kanunlarda; Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda bir, kaçak
çılık mevzuatında, iki, 5617 sayılı Kanunda, üç. 
vo Anayasamızın 80 ucu maddesinin öngör
düğü (hallerde, dört. Şu halde, bunların dı
şında, yani bu şartlar ve haller dışında yaka
lanan şahıslara tazminat vereceğiz. Anayasamız 
tadadetmişir. Suç üstü halinde yakalanan ve 
tutuklanan kimselerin yakalama ve tutuklama 
sebeplerinin kendilerine ve akrabalarına bildi
rilmemesi halinde. Yine Anayasamızın 30 ncu 
•maddesinin ilk fıkrasına göre; aleyhine kuv-' 
votli delil, ve emare- bulunan şahıslar 104 
ncü maddeye göre ve bu maddenin hükmüne 
göre tevkif edilebilir. Bunun haricinde yapı
lan tevkifler tazminata muhatap ve mâruz kal
ması iktiza eder. Şu Ih aide Anayasamızın 30 ncu 
maddesi Usul Kaımmumuzun 104 ncü madde
sinin bu sarahati karşısında gerek M. P. Grupu 

'adına konuşan arkadaşım İsmail Hakkı Ak-
doğan.'ın ve gerekse diğer arkadaşlarımızın 
ileri sürmüş oldukları fikirlerin icabı olarak, 
men'i muhakeme, beraet edenlere veya âdemi-
takip kararma mâruz kalanlara tazminat ver
memize ve bunu hüküm altına almamıza kanu
nen imkân ve cevaz yoktur. Anayasamızın 
sarahati budur. I 

Bu esaslar dışında : Hangi esaslar dışında? 
30 ncu maddede belirtilen esaslar ve şartlar 
dışında. Şu halde bunların dışında yakalanan 
şahıslara, tutuklanan şahıslara tazminat vere
ceğiz. Komisyonun raporu, tamamen Anaya
samızın 30 ncu maddesine, ruhuna ve mânasına 
uygundur. Bunun kabulü iktiza eder. Saniyen, 
benim komisyondan bu maddeye dair bir 
sualim olacak. Birinci maddede kastedilen ya
kalama tâbirinden komisyon ne anlıyor? Yaka
lama tâbiri, Usul Kanununun 127 nci madde
sinde yazılan muvakkat yakalama tâbirine mi 
giriyor, yoksa idare âmirleri ya da jandarma 
tarafından yakalanan şahısların, nezarette kal
dıkları müddetçe doğrudan doğruya onlara ve
rilmesi icabeden tazminaıtı mı kastediyor? Bun- I 
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ların, zabıtlara tescili babında lütfen Yüksek 
Meclis huzurunda izah etsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 30 
ncu maddesi muvakakt yakalamadan bahset
memiştir. Halbuki, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 127 nci maddesinde muvakkat ya
kalamadan bahsedilmiştir. Yakalama tabiriyle 
muvakkat yakalama tâbiri arasında hukukî ba
kımdan fark mevcuttur. Anayasamızın anladığı 
mânada yakalama, biraz evvel dzaih ettiğim şe
kilde, idari makamlar tarafından, zabıta .ma
kamları tarafından nezaret altına alman şa
hıslar ki, bu nezaret müddeti 24 saati geçemez, 
nezaret altına alınan şahısların mâruz kaldığı 
muameledir. Usul Kanununun kabul ettiği ya
kalama ise; muvakkat yakalama Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesinde 
tadedilmistir. Bu Şudur : Muvakkat yakalamada 
muvakkat yakalamaya mârus kalan şahsı herkes bu 
maddeye göre yakalamaya salahiyetlidir. Bir de, 
Cumhuriyet Savcısının Cumhuriyet Müddeiumu
misinin, zabıta makam ve âmirlerine müracaat, 
edememesi hallerinde, yani tehirimle mazeret 
bulunan hallerde yine muvakkat yakalama
dan bahsetmek iktiza eder. 

Şimdi komisyon olarak bu maddelerin, bu 
mâna itibariyle bunların tefrikini yapması ik
tiza eder. Zabıtlara, geçmesi bakımından çok 
önemlidir. 

Neticei kelâm, komisyonun görüşü Anaya
samıza Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ve 
mevcut mevzuata ruh itibariyle uygundur. Bu
nun kabulünü istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN- —•• Bir kifayet önergesi vardır. 
(«Aleyhinde konuşacağız» sesleri.) Kifayet 
önergesinden evvel komisyon söz istiyorsa vc-
erceğıiın. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOÖLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar, müzakeresini yapmakta olduğumuz birinci 
madde üzerinde yalnız Talât Oğuz arkadaşı
mızla, Mehmet döker arkadaşımız, deçici Ko
misyonun hazırladığı metnin Anayasaya, tama
men tevafuk ettiği, hu esaslar dâhilinde ha
zırlanmasını istediğini belirttiler. Diğer arka
daşlarımız, ittifakla Hükümet tasarısında yer 
alan 2 nci fıkranın da 'getirilmesinin daha uy
gun olduğunu belirtmiş bulunuyorlar, 
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Haikikaten bu arkadaşların, Hükümet tasarı

sında yer alan 2 nei fıkrayı da kapsar bir ka
nunun çıkmasını istemeleri hem insanlık bakı
mından iyi duygularla ileri sürülmüş, hem de 
hakikaten herkesin arzu ettiği bir fıkradır. Hiç
bir kimse böyle, ya hakkında ademitafeip kararı 
verilmiş veya beraet etmiş bir kimse yıllarca, 
aylarca yatmış bir kimseye, sen hiçbir hak talebet-
me diyemez. Dememesi lâzımdır. Yani bunların da 
mağduriyetlerinin giderilmesi, kendisinin geçmiş 
ıstırabının hiç değilse maddi yönden giderilmesi 
yerinde olur. 

Binaenaleyh bu fikri benimsememek, bu fik
re hayır demek imkânsızdır. Ama biz -arkadaş
larımız tasrih ettiler- Anayasanın 30 ncu mad
desini tâdâdî mahiyette okuyup, birer, birer, 
fıkra fıkra sıraladıktan sonra, en son fıkrasın
da (Bu esaslar dışında işleme tâbi tutulan kim
selerin uğrıyacakları her türlü zararlar kanuna 
göre Devletçe ödenir) denmektedir. Hangi esas
lar dışında diyor? Demin Talât Oğuz arkada
şım hangi esaslar dışında olduğunu madde mad
de tasrih etmek suretiyle belirttiği için ben ay
rıca zamanınızı almak istemiyorum. Bu, Anaya
sanın 30 ncu maddesindeki (tadat edilen, yani 
usul muhakemelerine 'bu !30 ncu maddede sayı
lan, esaslara kaçakçılık mevzuatına göre bunla
rın dışında, bu esaslar dışında haklarında ka
rar verilmiş olanlara verilir deniyor. Onun için 
biz daha geniş bir hüküm, bir fıkra getirmeyi 
uygun bulmadık. Yaptığımız, hazırladığımız 
metnin, Anayasanın 30 ncu maddesine tamamen 
tevafuk ettiğine halen de kaani bulunmaktayız. 
Arkadaşlarımızın iddiaları; bizim esbabımucibe-
mizde ileri sürdüğümüz hem malî külfet bem de 
bundan dolayı ileri (sürdüğümüz hususa, «Hü
kümet diyorlar; her türlü malî durumu düşü
nür. Hazine elinde, bütçesi elinde, nereye ne 
sarf edeceğini bilir.» diyorlar. Hükümeti teşkil-
eden arkadaşlar içinizden çıktı, gitti. Bu Ko
misyonu teşkil eden arkadaşlar da içinizdendir-
ler. Onlar da bu milletin bütçesinin ne olduğu
nu, nerelere neler verilmesi lâzımgeldiğini en az 
Hükümeti teşkil eden arkadaşlar kadar düşünen 
arkadaşlarınızdır. Onların, bu tip insanlara pa
ra verilmesin diye maahaza, 'bir gaddar niyet
leri yoktur. Böyle bir düşünce ile hareket etme
mişlerdir. Burada arkadaşlarınıza hâkim olan 
prensip, demin Nihat Erim arkadaşımızın Ad
liye Vekilinden sorduğu ve henüz cevabı veril-
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meyen, Türkiyede ne kadar kişi bir sene zarfın
da tevkif edilmiş, beraet etmiş, henüz yekûnu 
belli olmıyan bir şeye, bugünden eğer böyle bir 
tazminatı kabul edecek olursanız, inanın arka
daşlar, çok kısa zamanda bu maddeyi yine siz 
bizim dediğimiz şekilde, Geçici Komisyonun ge
tirdiği şekilde tâdil etmek zorunda kalacaksınız. 
Benim tahminime göre, biraz Adliye kapısın
dan girip çıkan bir arkadaşınız olarak arz edi
yorum; bilhassa avukat arkadaşlarım bunu ga
yet iyi bilirler, bu gmı ikinci fıkrayı kabul et
tiğiniz takdirde ödenecek paranın miktarını ta
yinde çok »güçlük çekersiniz. Ne diyor? Aşağı
daki maddelerde geliyorum; bu yüzden uğradı
ğı zararlar da tazmin ettirilir. Kim zarara uğ-
rıyor! Bir -mühendisi tevkif etmişsiniz, altı ay 
kalmış, beraet etmiş. Sana neler getirmiyecek-
tir bu mühendis, o altı ay zarfında ne gibi za
rarlara uğradığını ileri sürmiyecektir. Bunun 
gibi sanat mesleki mensupları da kendi meslek
lerine göre Hükümetten, Devletten pek çok za
rar talebedeceklerdir. («Avukatlar iyi bilirler» 
sesi) Hayır, Avukat arkadaşlarım bilirler; di
ye, yani bir sene zarfında tahmin edebilirler 
demek istedim. Ne kadar kimse tevkif edilmiş, ne 
kadar kimse haklarında beraet kararı verilmiş-
• oya tahliye edilmiş. Bunları arkadaşlarım her
halde bir iki tane değil, demin Nihat Erim be
yefendinin ileri sürdüğü gibi bir kişinin çekti
ği zararı, kendisine çektireceğimize 30 milyon 
çeksin. Daha hafifler. 30 milyona dayanmaz de
diler .Bu bir kişi, 10 kişi, 500 kişi olsa çok ye
rinde iyi bir düşünce ama bu rakamın neye baliğ 
olacağını burada arkadaşların hiçbirisi ifade et
mek kudretine sahip değillerdir. Fakat zaman 
zaman gazetelerde okuduğumuza göre bugün 
kırk kişi tevkif edilir. Filân hâdiseden dolayı 
elli gün hapishanelerde yatar. Bunun gibi pek 
ook numunelerine Türkiye'de rasladığımız bu 
tevkiflerin sonunu alabileceğimizi tahmin ede
mediğimiz içindir ki Ihâfcimi kayıtlandıran bu 
hallerin dışında tevkif veya yakalama olmuş ise, 
onlara, hakikaten, tazminatın verilmesine biz de 
taraftar görünüyoruz. 

Talât Oğuz arkadaşımız yakalamanın Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre yakalama 
mı olduğunu, yoksa bunun haricindeki idari ve
ya zabıta tarafından yapılan yakalama mı oldu
ğunu sordular. 30 ncu maddede sarahat vardır. 
Buradaki yakalamada cürmümeşrut hallerinde, 
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yani; haklarında bir tevkif müzekkeresi ısdarı 
mümkün olmıyan ahvalde veya kaçması ihtimâl 
dâhilinde görülenlerdedir. Meselâ; hırsızlık ya
parken polis 'görmüş, giriyor çatıdan belli ki hu 
hırsızlık yapmak üzere giriyor veya dükkânın 
camını kesiyor. Senin hakkında tevkif müzekke
resi getireceğim; yok tabiî. Yakalamak hakkı var
dır, hususi kanunlarla da verilmiştir. Zaten Ana
yasanın 30 nou maddesinin 2 nci fıkrasında da 
sarahaten «Yakalama ancak suıçüstü halinde ve
ya gectottesinde sakınca (bulunan .haller de..> 
diye tadadetanîş. Bunlar olmadan muhakkak ya
kalama ile alâkası yoktur. Burada aynı şekilde 
kendileri haksız yere yakalanmışlar ise, meselâ 
dükkânın önünden gezerken yakalamışsa, ben 
senden şüphe ediyorum diye böyle haksız yere 
yakalanınışsa bunlar, bunun, tazminat vermenin 
şümulü dâhiline girecektir. Muhterem arkadaş
larım demin arz ettiğim gibi biz hu tasarıyı tet
kik «derken, Hükümet tasarısının birinci madde
sini tetkik ederken, bâzı arkadaşlarımızın, üze
rinde ısrarla durdukları, Kurucu Mecliste, Emin 
Soysal arkadaşımiîzın verdiği takrir ve 'bu takrir 
üzerine Anayasa Komisyonu sözcüsü Muammer 
Aksoy arkadaşımızın verdiği eelvâbı Ibiz de uzun 
uzadıya yeniibaştan, hattâ Kurucu Mecliste nâ
çiz arkadaşlarınız olarak üç arkadaş da burada, 
Kurucu Mecliste bu kanunun metninin müzake
resinde bulunmuş üç arkadaşınız bir araya gele
rek, o günkü haletiruhlye içerisinde, bunlara ne
den verilmesi iâzımlgeldiğini, Muammer Aksoy-
un cevabını Komisyonda da okumak suretiyle 
ımünakaşa ettik. I Arz ettiğim ıgibi, bir kere hak
sız yere tevkif edilmiş, haksız yere yatırılmış 
olan insanlara hakikaten tazminat vermek her. 
kesin isteğidir, herkesin iç arzusudur. Orada dik
katle tetkik edilecek olursa, kendilerine tanınan 
salâhiyetler dâhilinde, kanunların kendilerine 
verdiği salâhiyetler dâhilinde şekle mütaallik 
her türlü vasıfları havi olduğu halde tevkif 
edilmiş ve fakat bilâhara 'haklarında beraet ka
rarı verilmiş olanlara değil; haksız yere tevkif 
edilmiş olan tâbiri vardır. (Bidayette haksız ol
duğunu kimse bilmiyor. Adamı öldürüyor, şa
hitler var, ıgördüm öldürlü diyor, hâkim tevkif 
ediyor. Altı ay bir sene muhakemesi cereyan edi
yor, müdafai meşrua halinde olduğu sabit olu
yor, beraet ediyor. Ne yapacaksınız1? Ona da ve
receğiz. Bir sene. Eğer Ibu şekilde beraet etti 
kaydı ile Devlet Hazinesinden para vermiye kal-
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kısacak olursak bunun önünün beri alınacağını., 
bu günkü memleket realitelerine uygun düşme
diğini düşünerek, Devletimiızin malî kudretini 
göz önüne alarak biz birinci maddeyi bu şekilde 
tedvin etmiş bulunuyoruz. Takdir Yüksek Mec-
1 isindir. -Hürmetlerimle. 

TIALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir sual sora
cağım, zabıtlara geçmesi bakımından. Zabıta ta
rafından yakalanıp 34 saat nezaret altında bıra
kılacak şahıslara fbu kanuna göre bir tazminat 
tanınacak mıdır; tanımamyacak mıdır? 

GEıÇtCÎ KOMİSYON ADINA ŞEıVEET 
A,SIBUZOĞDU (Eskişehir) — Zabıta tarafından 
kimlerin yakalanacağını biraz önce "bir iki mi
salle arz ettim. Oünmümeşhut halinde veya kaç
ması muhtemel olan kimseleri yakalar. Fakat 
yirmi dört saat zarfında Cumhuriyet Müddei
umumiliğine verir: Eğer Cumhuriyet Müddeiu
mumiliği yakalamayı yersiz görürse, yersiz bu
lursa, pek tabiî buna tazminat verilmesi lâzım. 
Çünkü, yakalama şekle uymamış, hakkında de
lil yok, bir şey yok yakalamamışız. Nitekim za
bıtayı da bu pek çoık keyfî hareketlerden önli-
yccektir. Ancak haklarında delil bulunan veya 
cürmümeşüıut halinde yakalanan kimselere inhi
sar ettirmek suretiyle, pek çok vatandaşların da 
böyle 24 saat gibi hürriyetlerinden mahrum ol
malarını önlemiş olacaktır. 

TALÂT Odim (Mardin) — Efendim, ben 
onu demek istemiyorum. Suç işi iyen bir şahıs 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim edilince
ye kadar; zabıtanın mevzuatta 24 saat nezarette 
bırakmak salâhiyeti mevcut unudur? Cumhuriyet 
.Savcısına intikal etmeden, suçüstü olsun veya 
olmasın, bu 24 saat zarfında nezaret altımda ka
lan şahsa, vatandaşa 'bu kanun hükümlerine gö
re tazminat tanıyacak mıyız, tanımıyacak mıyız? 
Zabıtlara geçmesi bakımından komisyonun go
llüsünü istirham ediyorum. 'Bizim 'bu talebimizin 
cürmümeşhut ile ilgisi yok. Adliyeye intikal et
memiş durumdadır. IKarakollardalki durum, Em
niyet karakolundaki durum, Jandarma karako
lu ndaki durum, 24 saatlik nezaret altında kal
ımı müddeti, bu müddetten sonra bu şahsa taz
minat tanıyacak mıyız, tanımıyacak mıyız? 

CtiÇlCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Eskişehir) — Arkadaşımız gayet iyi 
bilirler ki, polis nezaretinde geçen günler, eğer o 
şahsa sonunda bir ceza verilirse bu cezaya ekle-
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nir. Eklendiğine göre pek tabiî eğer hakkında 
dâva açılmasını icabettirmiyen bir hal varsa, 
yirmidört saat kaldığı müddet için pek tabiî taz
minat ahi'. 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın îsmail Hakkı Akdoğan. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Efendim söz sırası bizimdi. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim, içtüzük 
hükümlerine göre grup adına söz istenince sıra
ya tabi değildir. 

M. P. GBUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Tozgat) — Muhterem arkadaşla-
um, evvelâ arkadaşların itirazına cevap vermek 
isterim, grup adına bir söz almak niyeti ve ka
rarında değildik. 

Ama, burada Talât Oğuz arkadaşımızın Mil
let Partisi adına konuşan îsmail Hakkı Akdo-
ğan'm konuşmasına cevaben, kanunen bu hu
suslara cevaz olmadığı yolundaki mütalâasına 
cevap vermek üzere grup adma söz almak ve 
konuşmak zaruretini hissettik. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir arkada
şımız Anayasanın 30 ncu maddesi gereğince, bu 
maddede tedvin edilen hususlar dışındaki kimsele
re tazminat verilmesine Anayasanın 30 ncu mad
desi mucibince imkân ve cevaz olmadığını söyle
diler. Kendileri, zannediyorum, bu hususu bura
da büyük bir belagat ve ilmî üstünlükte izah 
eden Nihat Erim Beyefendinin izahlarını din
lememiş olsalar gerektir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Dinliyordu, ön 
sırada idi. 

ÎSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Devamlı) 
Burada bahsedilen husus, Anayasanın 30 ncu 
maddesinin son fıkrasında olmıyan daha ileri 
i ir görüşün bu kanun ile kabul edilmesidir. Ay
rıca bendeniz buradaki konuşmalarında Anaya
sanın son fıkrasında ki, metne olmamakla bera
ber; Bu fıkranın Kurucu Mecliste eklenmesine 
dair Emin Soysal tarafından verilen takriri bir 
kere okumuştum. Bu takriri tekrar okumak isti
yorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Âmme menfaatleri namı altında haksız yere. 

yakalanan ve tutuklanan ve netice de beraet eden 
vatandaşların maddi mânevi zararlarının tazmin 
ve telâfi edilmesi bakımından 30 ncu maddeye 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 
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Ve bu teklif üzerine bugün Anayasamızdaki 

fıkra eklenmiştir. Talât Oğuz arkadaşımız, bu gö
rüşte olanların delillerini ortaya koymaları lâ-
zımgeldiği yolunda konuştular. Bu kendilerine 
göre delil değilse, bu "elimizde bulunan kanun ta
sarısının, Hükümete aidolan gerekçesinde aynen 
şöyle denmektedir : 

Tazminat müessesesinin, hukukî dayanağı ola
rak adalet duygusu ve hukuk devleti kavramının 
esas oluşu vıe 30 ncu maddenin müzakeresine dair 
tutanaklarda ceza soruşturulması veya kovuştu
rulması sırasında tutuklanıp veya yakalanıp da 
bilâhara suçluluğu sabit olmıyan kimselerin de» 
cıiye devam ettiğine göre Hükümet de bu görü
şe iştirak etmiş bulunmaktadır. O halde, grupu-
muz delillerini ortaya koymuştur. 

Komisyon Sözcüsü arkadaşımız buradaki be
yanlarında Hükümete mensup üyelerin içimizden 
seçilip gittiklerini, dolayısiyle komisyonda bulu
nan arkadaşların da bu Meclis içinden seçildikle
ri için onlar kadar bütçe imkânlarını, bu kanun 
tasarısının kanunlaştığı takdirde Devlete tahmil 
edeceği malî yükü bileceklerini söylediler. Elbet
te onlar bir milletvekili olarak bakanlar kadar 
bilirler ama bir bakanın başında bulunduğu ba
kanlıktaki bütün istatistik kayıtlara ve elindeki 
elemanlarla hakikaten en yakın olan rakamları 
bulmak ve tahmin etmek bakımından burada bu
lunan biz milletvekillerinden çok üstün imkânla
rı vardır. 

Yine Sayın Nihat Beyefendiden özür dilerim, 
kifayet takriri verilmiş olduğu için, kendileri ta
rafından ileri sürülen bir mütalâaya, komisyon
ca verilen cevabına cevap vermek isterim. Sayın 
Nihat Beyefendi, burada âmme selâmeti bakımın
dan bir kişinin uğrıyacağı zararın yine âmme se
lâmeti bakımından zarara uğrıyan kimseye veri
lecek tazminatın 30 milyon tarafından paylaşıl
masının doğru olacağını ifade buyurmuşlardır. 
Aynı şekilde ifade edemedim ama, özür dilerini, 
Komisyon Başkanı, «Bu, bir kişi olsa idi bumun 
30 milyon tarafından paylaşılması mümkündü 
ama, bir kişi değil, 300 - 3 000» diye rakamlarla 
ifade etti. Arkadaşlar suç bir, fiil birdir. Bir ki
şi âmme mülâhazasiyle tevkif edilir, buna icabın
da tazminat verilirse bunu 30 milyon karşılar, 
O halde bir kişinin âmme mülâhazasiyle tutuklu
luk haline getirilmesi ve o zararın paylaşılması
dır burda mesele olan ne kadar çok vatandaş 
âmme mülâhazasına mağdur edilirse 30 milyon o 
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kadar çok da hissesine d üyen parayı ödemekle mü
kellef olacaktır. Hürmetlerimle. 

SADIK TEKlN MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) 
—- Usul hakkında, 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
Siz Sayın Ülker, kifayet aleyhinde mi söz is

tiyorsunuz?. Kifayet aleyhinde daha önce Sayın 
Alicanoğlu söz istedi. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlarım, hepinizin ma
lûmudur: İçtüzük hükümlerine göre son söz mil
let vekilinindir. Yine malûmunuzdur ki, gruplar 
milletvekillerine takaddüm eder. Ne zaman ta
kaddüm eder veya ne zaman takaddüm etmesi 
lâzım gelir. Eğer müzakeresi yapılan mevzu üze
rinde millet ve memleket menfaatleri bakımından 
grupunun hayırlı bir görüşü, bir fikri varsa onu 
söylemek için tekaddüm etmesi lâzım gelir. Fa
kat müzakere yapılmıştır, grup sözünü söylemiş
tir. Bundan sonra bir arkadaş çıkmış müdafaa 
eder veya fikrini söylerken falan grupa bir tariz
de bulunmuştur. İşte o zaman grup sözcüsü çı
kar da benim tekaddüm hakkım vardır diyerek 
grupunun müdafaasını yapmaya kalkışırsa bu su
reti mutlakada (bir hakkın suiistimali) dir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, usul hakkında ko
nuşmalar sadece Riyasetin takibettiği usulün ha
tası zımnında mevzuubahsolur. Riyaset dışında 
milletvekillerinin, grupların hataları usule aykı
rı hareket telâkki edilmez ve burada mevzuubahs 
da olamaz. Usule uygun hareket edilmiştir. 

Şimdi verilmiş olan kifayet önergesini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Madde hakkında yapılan görüşmelerle vaziyet 

kâfi derecede aydınlanmıştır. Müzakerelerin ye
terliğini teklif ederim. 

Zeyyat Kocamemi 
Tokat 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Alican
oğlu, buyurunuz. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, Türk Ceza Hukuku tarihin
de ileride kabulü halinde övüneceğimiz bir kanun 
tasarısının müzakeresi sırasında her arkadaşımı
zın, bu kanunun hazırlanması ve kabulünde bir 
fikir beyan etmesiyle yapacağı hizmetin mu- i 
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hakkak ki büyük bir ehemmiyeti olacaktır. Bu 
itibarla her arkadaşımızın konuşmasına imkân 
vermek ve ileride kanunun tatbiki sırasında il
tibaslara ve ihtilâtlara meydan vermemek bakı
mından üzerinde iyice müzakere yapmamız şart
tır. Hepinizce malûmdur ki, bugünkü tatbikatta 
olan kanunlarımızın tatbikatında senelerce yetiş
miş elemanların dahi verdikleri kararların ka
nunlardaki boşluklar sebebiyle bozukluklar tev-
lidettiği ve buna dair olan Temyiz Mahkemesinin 
gerek heyet daire kararları gerekse Genel 
Kurul kararları, gerekse içtihadı birleştirme ka
rarları bir misaldir. İşte bu sebepledir ki, çok 
mühim olan bu kanunun üzerinde arkadaşlarımız 
enine boyuna konuşsunlar, görüşsünler, fikirleri
ni serdetsinler ve kanunda mümkün mertebe bir 
noksanlık bırakmadan müzakeresini yapıp mey
dana getirelim. 

Bu itibarla arkadaşımızın teklif ettiği kifa
yet önergesinin aleyhinde oy kullanmanızı bil
hassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Okunmuş olan 
kifayet önergesini kabul edenlerin oylarını izhar 
etmelerini rica ediyorum. Kabul etmiyenler... 
Vuzuh hâsıl olmamıştır, yeniden oyunuza sunu
yorum. 

Kifayet önergesini ve kifayet teklifini, kabul 
edenler... Etmiyenler... 26 ya karşı 34 oyla kifa
yet önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi madde ile ilgili verilmiş tadilnameler 
vardır, sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 1 olarak Hükümet tasarısındaki 1 nci 

maddenin görüşmeye esas alınmasını teklif ede
rim. 

Kocaeli 
Nihat Erilm 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — önergemi izah 
için söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Bütün önergeleri okuttuktan 
sonra söz veririm. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
457 sıra sayısında kayıtlı (Kanun dışı yaka

lanan veya tutuklanan kimselere tazminat veril
mesi hakkında kanun) tasarısının birinci madde 
sinin, 
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Hükümet tasarısının, birinci madde olarak 

sevk ettiği metin halinde oya konmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
'Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan "nâ

zı kimselere tazminat verilmesi (hakkındaki ta
sarının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi hususunun oylanmasını sayigı ile 
teklif ederim. 

Ankara 
İbrahim! îmirzalıoğlu 

'Madde 1. — Kanunlarda gösterilen (hal 
ve şartlar dışında yakalanan veya 'tutuklanan 
veya (tutukluluklarının devamına karar veri
len veya kanunlara ıgöre yakalaıma ıveya tutuk
lamayı haklı gösterecek 'hal ve şartlar altında 
yakalanıp veya tutuklanıp da yakalama veya 
tutuklama sebepleri veya haklarındaki iddia
lar kendilerine yazılı olarak kısmen bildiril-
miyen veya kanuni süre içinde ihâkilm önüne 
çıkarılmayan.-veya 'hâkimin (önlüne çıkarılmala
rı için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra 
hâkim kararı 'olmaksızın 'hürriyetlerinden yok
sun kılman veya yakalanıp 'veya tutuklanıp da 
bu durumları yakınlarına 'htamıen bildirilmiyen 
veya yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra 
haklarında kavuşturma yapılmasına veya son 
soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ve
yahut îberaetlerine karar verilen veya mahkûm 
olup da tutuklu kaldığı süre, hükümlülük sü
resinden fazla olan veya tutuklandıktan sonra 
sadece para cezasına mahkûm edilen kimsele
rin uğrayacakları her türlü zararlar Ibu kanun 
(hükümleri dairesinde Devletçe Ödenir. 

Delil yetmezliği sebebiyle be'raet edenlerle 
sırf hu tazminattan veya yakalama veya tu
tuklamanın sağlıyacağı imkânlardan faydalan
mak amacı ve kendi kusur veya 'hilesi sonucu 
yakalanan veya tutuklananlar Ibu kanunun 
verdiği haklardan faydalanamazlar, 

Yüksek 'Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin sonuna aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. P. Grupul adına 
Yozgat 

îsmaİl Hakkı ' Akd'.oğan 

2.10.1963 0 : 1 
Fıkra 6. — Tutuklandıktan veya yakalan

dıktan sonra İnaklarında kovuşturma yapıl
masına veya son soruşturmanın açılmasına yer 
olmadığına veyahut beraetlerine karar verilen, 
mahkûm 'Oİupta tutuklu kaldığı süre hükümlü
lük süresinden fazla olan veya tutuklandıktan 
sonra sadece para cezasına mahkûm (edilen 
kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar bu 
kanun hükümleri dairesinde Devletçe ödenir. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini, 

sözlü olarak arz ettiğim gerekçeye müsteniden 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Madde 1. — 1. Anayasa ve diğer kanun
larda 'gösterilen hal ve şartlar dışında yakala
nan veya tutuklanan veyahut tutukluklarının 
devamına karar verilen, 

2. Yakalanma veya tutuklanma sebepleri 
ve haklarındaki iddialar kendilerine yazılı 
•olarak hemen bildirilmeyen, 

3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni 
süre içinde hâkim önüne çıkarılmıyan, 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları i'çin kanun
da 'belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı 
olmaksızın hürriyetlerinden yoksun kılman, 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu du
rumları yakınlarına hemen bildİrilmiyen, 

6. "Tutuklandıktan veya yakalandıktan 
sonra haklarında kovuşturma yapılmasına ve
ya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı
na veyahut 'beraetlerine karar verilen, mahkûm 
olup da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süre
sinden fazla olan veya tutuklandıktan sonra 
sadece para cezasına ımahkûm edilen kimsele
rin uğradıkları her türlü-zararlar, hu kanun 
'hükümleri dairesinde Hazinece ödenir. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

«Kanun dışı yakalanan Veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun» tasarının birinci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini sözlü açıklamalarım
da ileri sürdüğüm gerekçelerle arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 
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'Madde 1. —• Kanunda gösterilen hal ve 

şartlar dışında yakalanan 'veya tutuklanan ve
yahut tutukluluk! arının devamına karar veri
len, yakalanma veya tutuklanma sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı (olarak 
hemen bildirümiyen, yakalanıp 'veya tultukla-
nıpta kanuni süre içinde 'hâkim, ününe çıkarıl-
'imyan veya. hâkim önüne çıkarılmaları [için 
kanunda belirtilen süre geçtikten s'onra [hâ
kim kararı olmaksiizın 'hürriyetlerinden yok
sun kılınan, yakalanıp veya tutuklanıp İta bu 
durumları hemen yakınlarına hildirilımliyen, 
tutuklandıktan sonra su'çu 'işlemiediği veya 
kendisine isnadedilen fiilin suç teşkil etmedi
ği ıgerekçesi ile (haklarında kovuşturma yapıl
masına veya son soruşturmanın açılmasına yer 
almadığına veyahut fberaetlerine karar verilen, 
malıkûm olupta tutuklu kaldığı süre (hüküm
lülük süresinden fazla 'olan 'veya tutuklandık
tan sonra sadece para cezasına mahkûm, edi
len, iadei muıhake'mie ile 'haklarında iberaelt ka
rarı verilen, kimselerin uğrayacakları Iher tür
lü zararlar hu kanun hükümleri dairesinde 
Devletçe ödenir. 

Yüksele Başkan!iğn 
Tasarının birinci maddesinin 1 nci fıkrası

nın aşağıda yazılı olduğu şekilde tad'ilen kalbu-
1 ünü arz ve teklif ederim. 

İSinop 
Ma'kmut Alilcamoğlu! 

Madde 1. — 'J, Anayasa ve diğer kanun 
larda gösterilen h-si ve şartlar dışında ıjakaia-
nan 'veya tutuklanan veya tutukluluklarının 
devamına karar verilen kişiler (lıakkmda son
radan verilen kararla tamamen suçsuz 'olduk
ları anlaşıldığı takdirde. 

Yüksek 'Başkanlığa 
1 nci maddeye aşağıdaki bendin ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 

«Tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunla 
gösterilen hallerin zail olmasına rağmen hâ
kim kararı ile de olsa hürriyetinden yoksun 
kılman kimselerin uğradıkları her türlü za
rarlar hu kanun hükümleri dairesinde Hazine
ce 'ödenir.»' 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Okunan önergeler içinde öner
ge sahibi arkadaşlarımızdan önergelerinden sar
fınazar edip bii' başka, önergeye iltihak edecek 
olan var m i l 

• İSMAİL IIAKICI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, ben önergemi zaten öyle vermiştim. 
Yeni komisyon metnine göre, fıkra olarak yaz
mıştım. Hükümet tasarısının kabulü yolundaki 
Sayın Nihat Erim'in önergesine grup olarak il
tihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Akdoğan 
önergesinden sarfınazar etmiş, Sayın Nihat 
Erim'in önergesine iltihak etmiştir. Şimdi, öner
ge hakkında buyurun, Sayın Nihat Erim. 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Efendim, 
bendeniz müzakereye esas olarak tasarının Hü
kümet tasarısı olması yolundaki Sayın Nihat 
Erim'in önergesine iltihak ediyorum. Hükümet 
tasarısı kaıbul edildiği takdirde, önergemin oya 
konmasını istirham ediyorum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar, önergemin mahiyetini arz edersem, belki 
diğer önerge sahibi arkadaşlarımla bu noktada 
birleş ehiliriz. 

Ben, Hükümet tasarısındaki birinci madde
nin aynen kabulünü teklif etmiyorum. Hükümet 
tasarısındaki birinci maddenin 'müzakerelerimi
ze esas yapılmasını yani komisyon maddesi üze
rinde değil, Hükümet maddesi üzerinde görüş
meye devam etmemizi teklif ediyorum. Çünkü, 
Hükümet maddesi ile komisyon maddesi arasın
da •mahiyet farkı vardır. Komisyon, Anayasanın 
30 nen maddesindeki şekle ait hususları zikret
miş ve onunla iktifa etmiş. Hükümet, Anayasa
nın vermiş olduğu bu işareti göz önünde tuta
rak adalet duygusunu tatmin etmek için daha 
ileri gitmiş ve birinci maddesinde tevkif edilip, 
muhakeme sonunda masumiyeti anlaşılanlar, be-
raet edenlere de tazminat verilmesini derpiş ey
lemiştir, Onun için o maddeyi esas olarak alır
sak, maddenin metin olarak İslahına devam ede
biliriz. Bu izahatımın ışığında belki diğer öner
ge sahibi arkadaşlardan da bu fikre iltihak ede
cekler bulun a'bilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Nihat Erim'in önergesi, birinci maddenin Hükü
met tasarısındaki metne göre esas alınıp, mü
zakeresinin o yolda yapılması hakkındadır. 

Halbuki, birinci madde hakkında müzake-
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reler tamamlandı. Kifayet kararı verilmiştir. 
Şimdi Sayın Erim'in önergesi, komisyon met
nine göre müzakeresi yapılmış olan binrinci 
madde hakkında verilmiş bir tadilname şeklin
de muamele görecektir. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Saym Başkan, 
önergemi daha dün Ibu tasarının başlığı müza
kereleri yapılırken Başkanlığa vermiştim. Eğer 
bunda bir zühul olmuş ise bu zühul bende de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Erim, bu önergeyi gön
derdiğiniz zaman Riyasete intikal etmiştir. Bu 
gecikme sebebinden dolayı değil, sadece madde
lerin müzakereye esas alınması değil, metin
lerin müzakereye esas alınması teamülü mev-
cudolduğunda'n; siz Hükümet metninin tama
mının müzakereye esas alınmasını teklif etmi
yor, bir maddesinin müzakereye esas alınma
sını teklif ediyorsunuz. Bu sebeple önerge mua
melesine tabi tutulmuştur. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar, tadikıamenin müdafaasına geçiyorum, 
değiştirgenin müdafaasına geçiyorum. Çok esaslı 
bir noktanın aydınlanması lâzımdır. Anayasa
nın 30 ncu maddesini Saym Göker1 ve Sayın 
Talât Oğuz benim anlayışıma göre yanlış yo
rumlamışlardır. Anayasanın 30 ncu maddesi 
asgari şu hallerde bir tazminat verme mükelle
fiyetini biz kanun koyucuya yülkl emiştir : Mu
ayyen zaman zarfında ama bu kanun' koyucu
yu daha fazlasını vermekten yasaklayıcı bir 
madde değildir. Eğer Anayasayı başka türlü 
tefsir etme yolunu benimiserselk stonra işin için
den çıkamayız. Çünkü 'hukuk kaideleri arasın
daki münasebetler ve Anayasanın Devlet kuru
luşundaki rolü bakımından Anayasayı ancak 
bu suretle tefsir edebiliriz. Nitdkim. Hükümet 
şüpihesiz ince tetkiklerden ısonra, tasarısını ha
zırlayıp huzurumuza Anayasanın maddesini bi
zim gibi anlıyarak gelmiştir ve nitekim zanne
diyorum ki, komisyon da ıgeretoçesinde madde
nin (genişletilmesinin Anayasaya aykırı lolacağı 
yolunda bir mütalâa dermeyan etmemiştir ve 
isabet de etmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı 
arkadaşımdan bir noktayı aydınlatmasını istir
ham .etmiştim. Bunu tekrar edeceğim. Şu maddi 
külfet meselesini bir aydınlığa çıkaralım, ne 
yaptığımızı bilerek yapalım. Yani, Türkiye'de 
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!bir yılda kaç kişi yakalanıyor, . tutuklanıyor. 
Bu IhaLde mahkemesi devam ediyor, bu şekilde 
tutu'klu olarak ve sonunda beraet ediyor. Bun
lar kaç 'kişidir. Bugüne kadar tutuklananlar 
hakkında elbette ki Hükümetin elinde istatis
tikleri vardır. Elbette ki Hükümet kendi tasa
rısını hazırlayıp Meclisin 'huzuruna gelirken 
bu noikta üzerinde durmuş olması lâzımdır. Ve 
bunda büyük bir külfet ve mahzur ıgönmedi ki, 
Hükümet huzurunuza bu tasarı ile geldi ve şu 
anda Hükümet tasarısının birinci maddesinin 
esprisine uygun bir yola gidilmek bahis konu
su olduğuna 'göre, ıSayın Adalet Bakanından 
Hükümet tasarısının birinci maddesindeki o 
mânayı derpiş ederken, neyi düşündüklerini 
ive ne maksatla Büyük Meclise sundulklaruıı 
bir kere daha burada izah etmelerini istirham 
edeceğim. 

Bir noktayı daha arz etmek istiyorum : 
Arlkadaşlar, biz bunu kabul etmekle öyle ken-

ki bakımımızdaın (bundan 41 sene evvel kabul 
edilen 1922 tarihli ve 306 sayılı bu Kanunu oku
muştum.) Büyük bir yenilik yapmıyoruz, ama 
dana derli toplu bir hale ıgetirerek güzel bir 
adım atıyoruz. Dünyadaki tatbikatı bakımın
dan da öncü değiliz, Bizden çok daha evvel bu 
yola girmiş olan, «hattâ 19 ncu asrın sonların
da bu yola girmiş olan bâzı memleketlerin 
isimlerini sayacağım : 

Portekiz 1884 te, Norveç 1887' de, Avustur
ya 18'9i2 de, Almanya 1898 de ve İÖ04 ite, İsveç 
1896 da, Danimarka 1888 de, İrlanda 1893 te, 
-Fransa 189İ5 te. 

19 ncu asrın sonundayız arkadaşlar. 20 nci 
asrın da, hele İkinci Dünya Harbinden sonra 
buyolda o kadar ileri gidilmiştir ki, biz ancak 
onlara yetişeceğiz. 

Bakın bir noktayı daha arz edeyim: İngilte
re'de (kıral bata yapmaz) kaidesi caridir. Kıral 
hatâ yapmıyacağı için de kıral namına hareket 
eden memur da devlet ajanı olarak hata yap
maz. Memur yanlış bir iş yapacağı zaman ne 
olacak? İngiliz, pratik zekâsiyle bulmuş çare
sini. Tazminat dâvası yolu açık. Mister X i dâ
va ediyorsunuz, fert olarak memuru mahkûm 
oluyor. Eğer hata vazifeden dolayı ise hazine 
ödüyor. Tersine çevirmiş, ama ödüyor. Şimdi, 
milletlerarası bizim giriştiğimiz taahhütlerden, 
insan halkları Avrupa sözleşmesinin bir 5 nci 
maddesi vardır, 6 neı maddesi vardır, 7 nci 
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maddesi vardır, bu kanunu, zannediyorum ki, 
Hükümet hazırlarken Ibütün bunları göz önün
de tutarak geniş tuttu ve böylece hem o taah
hütlerimizi tamamen karşılamış oldu, hem de 
40 yılda bir defa şöyle insan haklarına taal
lûk eden ferdin hukukuna taallûk eden bir iş-
de, beynelmilel bir vecibe yokken, kimse bizi 
zorlamıyorken, kendi irademizle, kendi arzu
muzla biraz da biz başkalarına örnek olalım. 
Çünkü, itiraz olarak, zikredilen şey hep maddî 
külfet, Maddi külfetin ne olduğunu da Sayın 
Adalet Bakanı arkadaşım işaret ediyor. Büyük 
bir şey değil, diyor. 

Şu halde niçin çekiniyoruz. 
Maruzatım bundan ibaret. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, teklifimi, Nihat Erim Beyin teklifi 
(Hükümet tasarısında olduğu gibi kabul edil
sin) olarak anladığım için geri almıştım. O hal
de Nihat Erim Beyiriki o şekilde tashih edil
miş ise ben teklifimi geri alıyorum. Hükümet 
tasarısındaki maddenin aynen kabulü değilse 
teklifim bakidir. 

BAŞKAN — Grup adına mı söz istiyorsu
nuz Saym Göker? 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Bir de
fa grup adına diye çıktık. Ondan sonra yap
tığım konuşmalar da grup adına oluyor. 

BAŞKAN — Hayır, siz şimdi ne adına ko
nuşmak istiyorsunuz? 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Aslında 
şahsım adına konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Adalet Balka
nı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — ıSaym Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım, 

Muhterem Nihat Erim Beyin vâki bir sualine 
cevap vermek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Hükümet teklifinin komisyonda uğramış 
olduğu tadilâttan sonra, bendeniz Hükümet 
noktai nazari olarak yeni bir noktai nazar or
taya koymayı doğru bulmamıştım. Fakat şim
di muhterem üstadın sualine cevap vermeden 
evvel ufacık bir mâruzât olmak üzere şunu söy-
liyeyim ki; biz Anayasanın 30 ncu maddesi hük
münü tahdidi değil, tâdâdi mahiyette kabul et
tik. Binaenaleyh, kıyas yoliyle orada olan huşu-
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sata muadil veyahut ondan daha ağır olan va
ziyetlerde, daha hafif olan vaziyette kalbul edil
miş olan tazminatın kabul edilmesini adaleti 
tatmin hissinin bir icabı addettik. (Alkışlar) 
bu noktayı bu şekilde arz ettikten sonra, in
san heı* hangi bir mesuliyet hissiyle hareket 
ederken bu işin ne kadar malî kudrete müteham
mil olduğunu düşünmez. Hak ya vardır ya yok
tur; hak varsa bu hak yerine getirilir, yoksa 
bir şey verilmez. 

Takati maliye mevcut mu değil mi? Bizim 
Devletimizin bir şiarı var. Bu Devlet bütün 
borçlarını, ama geç, ödemiştir. Geçirmiş oldu
ğumuz mütaaddit harblere rağmen mâruz kal
dığı malî felâketlerin neticesinde meteliksiz 
kalmış bulunduğu hallerde dahi, para yavaş 
yavaş eline geçtikçe, yıkmış olduğu bir rejimin 
borçlarını dahi ödemiştir. Cumhuriyet devrin
de eski devrin borçlarının ödendiğini hepimiz 
biliyoruz. Yani Devlet er geç. haklı olanın, ilâ
ma bağlanmış ve hakkı sabit olanın alacağını 
öder. Devlet, bizde çok namuskâr bir borçlu
dur. Binaenaleyh, biz artık burada, acaba gibi 
meselelerde tazminat talep etme hakkını haiz 
olarak Devletin karşısına çıkacak kaç kişidir 
diye bunun hesabını yapmadık. Hesabetmemi-
zo de zaten imkân yoktur. Çünkü 1959 senesi
ne kadar ancak elimize istatistikî malûmat gel
miştir. Doksan bin mevkuf vardır, ama bunun 
ne miktarı mahkûm olmuştur, ne miktarı be-
ract etmiştir, bunu söylememize imkân yok-
tui'. Belki 1959 senesinde mevkuf bulunanlar
dan hâlâ dâvaları edilenler vardır. Hakkında 
ağır cezadan veya adliyeden beraet kararı çı
kar, fakat Temyiz Mahkemesi bozar yeni baş
tan gelir. Tekrar gider, tekrar gelebilir. Mah
kûmiyet kararı çıkar, Temyiz Mahkemesi bu
nu beraet verilmek lâzımgelirdi mânâsına almaz 
gerisin geriye gider. Yine geriye roket gibi gidip 
gelebilir. Bunun takdiri tahdidi mümkün değil
dir. O itibarladır ki, bendenizin adet bakı
mından üstadın sualine itminan - bahş bir ce
vap veremiyeceğim. Daha fazla bu mesele üze
rinde durmak istemiyorum. Hürmetlerimi arz 
ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önerge hakkında Saym Ta
lât Oğuz. 

TALÂT O (i UZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, aksi tezi savunan arkadaşımızın 
iddialarının Anayasanın 30 ncu maddesine vo 
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diğer hususlara temas etmediğini Anayasamı
zın 30 neu maddesinde yazılı bulunan bir fık
rayla.. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, verilmiş 
ulan önergelere münhasır konuşacaksınız, mad-
do hakkında değil. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Konuşmam, 
verilmiş önergelere münhasırdır, Sayın Başka
nım. önerge münderecatı üzerinde konuşaca
ğım. 

Bâzı arkadaşlarımız, 1 nci maddeye, beraet, 
meni muhakeme ve ademitakip kararı netice
sinde temyize çıkan şahısların tazminat tale-
betmek hakkının mahfuz tutulmasını Hükümet 
teklifinde ileri sürüldüğü veçhile, arzu ediyor
lar. Şimdi, Anayasanın 30 ncu maddesinin son 
fıkrası; «Bu esaslar dışında işleme tabi tutu
lan kimselerin uğrayacakları her türlü za
rarlar...» Biz her türlü zararlardan şunu anlı
yoruz; bu zararlara maddi zararlar da dâhil, 
mânevi zararlar da dâhildir. Yani, zarar sa
hibi Ihem maddi tazminatı ihtiva ediyor, hem 
mânevi tazminatı ihtiva ediyor. Şu halde maddi 
ve mânevi tazminatın ihtiva ettiği bir hu
susu, im muamelelere mâruz kalan arkadaşlar 
mahkemeden talebedebileceklerdir. Churchil'in 
dediği gibi, hürriyetin ve medeniyetin temeli 
olan ingiltere'de ilk olarak ittihaz edilen bu 
kanunun İngiltere'de matlabı şu; «haksız tev
kifleri önliyen ve tazminata bağlıyan 1679 ta
rihli Hafoeas Corpus Kanunu.» 

Şu halde bu kanunun başlığı, haksız tev
kifleri önliyen ve tazminata bağlıyan bir ka
nun olduğuna göre, beraetlerin, meni muhake
melerin ve "ademitakip kararlarının bu kanu

nun birinci maddesine girmemesi iktiza eder. 
Muhterem arkadaşlarım, biz eğer beraetleri, 

meni muhakemeleri, ademitakip kararlarını bu 
maddeye koyduğumuz takdirde hâkimi çok zor 
ve güç şartlara mâruz bırakmış oluruz. İzah 
edeyim; hâkim hangi hallerde beraet kararı 
verir, Usul Kanunu 'bunu tasrih etmiştir. Ya 
suç unsurunun tekevvün etmemesi halinde 
veya delil kifayetsizliği sebebiyle beraet kararı 
verir. Şu halde her beraet eden şahsa, biz bu 
memlekette bu kanunla tazminat verdiğimiz 
takdirde, herkes tazminat talebinde buluna
cak ve Devlet Hazinesini külfetten, bu yük
ten kurtarmış olmıyacağız. Diğer taraftan, 
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hâkimlerin, adliyelerin bunun altından kalk
malarına imkân yoktur. 

Bir misalle izah .edeyim; ağırcezaya sevk 
edilen bir suçlu tasavvur edelim. Hazırlık 
tahkikatında aleyhine kuvvetli deliller mev
cuttur. Hâkim onu tevkif ediyor, muayyen 
bir müddet mevkuf tutuyor, fakat bilâhara ilk 
tahkikatta ,son tahkikatta ve hazırlık tahki
katında maznunun aleyhinde şahadette bulu
nan şahitler şahadetlerini değiştiriyorlar ve 
maznunun lehinde şahadette bulunuyorlar. Ne
ticede maznun beraet ediyor. Hâkim hu dâvada 
delil kifayetsizliği sebebiyle beraet kararı ver
miştir, suçlu olmadığı için değil. 

Yine, meniımuhak^me kararına bir misal 
vereyim; menimuhakeme kararlarını tatbi
katta sorgu hâkimleri verirler. Songu hâ
kimi iki sebepten dolayı menimuhakeme kararı 
verir : Ya suçun anasırı tekevvün etmemiştir, 
yahut da mahkemeye gitmesine sebebolabilecek 
bir delil yoktur. Şu halde 'bu meniımıhakeraıeye 
mâruz kaldı, yahutta beraet etti diye buna 
tazminat verdiğimiz takdirde hem (kanun dışı 
yakalanan ve tutuklanan kimselere tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun) un bu başlığına, 
gayesine aykırı hareket etmiş oluruz ve hem 
de hâkimlerimizi güç durumdan kurtarmamıza 
imkân yoktur. Bu, büyük ihtilâflara sebebiyet 
verir. Bu teklifin kabul edilmemesini istirham 
ediyorum. 

Kurucu Meclis müzakerelerine gelince; şim
di muhterem arkadaşlarım, bir müzakereyi, bir 
münakaşayı ifade eden bir fikrin doğrudan 
doğruya kanunun maddesine geçmesi ieabe-
der, Anayasamızın 30 ncu maddesinde yerini 
bulması iktiza eder. Anayasamızın 30 ncu mad
desi yegân yegân tadadedmiştir 'bunu. Ve son 
fıkrada da bunu bir âmir hükme bağlamıştır. 
Yani Anayasamızın 30 ncu maddesinin her 
bendi bir âmir hükümdür, son bendi de âmir 
hükümdür. Bu âmir hükümlerin dışında aykırı 
bir davranış ve hareket takibetmek hem ada
letin gayesine aykırıdır, hem hukukun umumi 
prensipleirne aykırıdır. Ben muhterem hoca
nım fikirlerine hürmet ediyorum ama huzu- ' 
runuzda bulunan mevzuat bu. İngiltere'nin te
in ol ittihaz ettiği kanunun matlabı, başlığı 
budur. Buna aykırı hareket etmemize imkân I 
yoktur. Tatbikatta hâkimleri zor bir durum-
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da bırakmamak için Yüksek 'Heyetinizden İm 
takrirlerin reddedilmesini istirham 'ediyorum. 
Zira Anayasa Mahkemesi vasıtasiylc bu ka
nunun iptali cihetine gidilebilir. Yüksek He
yetinizden istirham ediyorum, takrirlerin reddi 
cihetin o gidilsin. 

Saygılarımla. 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Müzakere usulü hakkında mı ? 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakereler başlarken 1 nci 
madde üzerinde kimlerin söz aldıklarını sıra-
'Sİyle liste olarak Sayın Başkan okudular. Bu 
liste bitmeden, yani konuşacak olanların hepsi 
konuşmadan kifayet önergesi geldi, muhterem. 
oylarınızla kabul, edildi ve 1 nci madde üzerinde 
müzakereler bitmiş oldu. Fakat bilâhara Sayın 
Nihat Erim Beye, arkasından Talât Oğuz Beye 
ve bu arada Nihat Erim Beyin bir sual sorması 
hasebiyle Sayın Bakana söz verildi. Bu sözler 
artık birinci madde üzerinde değil de önergeler 
üzerinde olarak veriliyor. Şimdi, Sayın Başkan
lıktan bir istirhamda bulunacağım. Bu önergeler 
üzerinde söz verilirken, hiç olmazsa daha evvel 
birinci madde üzerinde söz alıp da konuşamıyan 
arkadaşları burada söz almış gibi, yani bu arka
daşları sırada başa dâhil etmek suretiyle, sıranın 
devam etmesinin daha muvafık olacağını mütalâa 
ettiğim için Sayın Başkanlıktan, bunu istirham 
etmek maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sayın 
arkadaşımızın konuşması usul hakkında değildir. 
Fakat usul hakkında söz istemişti. Sıra Sayın Re
şit Ülker'de. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, sunduğum önerge üzerinde filhakika 
evvelce düşünüp de yeterlik önergesi dolayısiyle 
beyan edemediğimiz birkaç noktayı beyan etmek 
istiyorum. 

1953 te, «yani bir porte çizmek lâzım.» ade
mi takip kararı ve üç şeyi iddia ediyoruz Bir: 
Ademi takip, men'i muhakeme, beraet. Ademi 
takibe ait elimizde rakam var. Rahmetli hoca
mız Or. Prof. Tahir Taner'in 1956 da yazdığı bir 
makaleden, Adalet Komisyonundaki, Hükümet 
temsilcilerinin verdiği rakamlar var, ademi takip 
yekûnlarım veriyor. 1953 te 192. Şu korkunç 
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denen rakam ki, bunların 192 sine de 3 ay zarfın
da delilleriyle dâva açacağı ve bu dâvayı kaza 
nacağı önceden belli değildir. 192 kişi! 1954 te 
471 kişi, 1955 te 381 kişi tevkifle yakalandığı 
halde ademi takip kararı almış. Binaenaleyh... 

NİHAT ERİM (Kocali) — (Oturduğu yer
den) Bütün Türkiye çapında mı? 

BAŞKAN — Efendim oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Türkiye ça
pında, aynen okuyorum. Diğer taraftan Adliye 
Vekâleti sözcüsü tarafından, Meclis komisyonu
na verildiği yukarıda beyan olunan rakamları 
müfredatına göre, ademi takip kararı ile netice
de serbest bırakılmış olan mevkufların sayısı 
mühim yekûnları tutmaktadır. 1953 te 192, 1954 
te 471, 1955 te 381. 

Arkadaşlar, bu kanun süratle geldiği vakit 
yetmediği için araştırmalarımız nakıs olmuştur, 
bunu ifadeyi borç biliyorum. Adalet istatistik
leri çıkarıyor bu Devlet. Yani bugünlerde kul
lanmak için, muazzam paralar vererek, birinci 
hamur kâğıt üzerine adalet istatistikleri, hüküm
ler istatistikleri ve saire var. Ben bir yıllıktan 
çıkarabildim 59 ncu sayfasında Aralık 1960 ta 
girenlerin toplamı, tevkifhaneye girenlerin top
lamı 20 540, tevkif edilenlerin toplamı 18 785, 
1 755 i de nakil; başka ceza evinden gelmek su
retiyle olmuş. Aynı anda çıkanları vermiş, ista
tistik. Toplam çıkanlar 23 378, salıverme 
19 759, ölüm 12, mahkûm veya başka ceza evi
ne gidenler 3 578, firar 29... Şimdi gözüküyor 
ki, arkadaşlar aradaki giren, çıkan rakamlar ara
sında bin küsur üzerinde aylık oynuyor. Bina
enaleyh, tabiî kesin söylenemez. Ancak bunlar 
kesindir, Devletin çıkardığı resmî istatistik bül
tenlerinden aldım. (Ortadan müdahaleler) Kız
mayın saym arkadaşlarım. Şimdi bendenizin, 
çıkardığım bunlar.. Şu iki malûmattan kesin ol
mamakla beraber, çıkan netice vahîm bir hâdise 
karşısında olmadığımızı ortaya çıkarıyor. Biraz 
önce huzurunuzda konuşan Sayın Hukuk Felse
fesi Hocamız; kendilerine yakışır şekilde büyük 
İtalyan Hukuk Filozofu Delvccio'nun Hukuk 
Felsefesi kitabında zikri geçen esas espriyi bu
rada ifade ettiler. Devlet hakkı ödemekten âciz 
olamaz, acz gösteremez. Biz hocamızı hem al
kışladık, hem yürekten inanıyoruz ve hem de il
min sesini getirdiler. Belki biz ilim adamı de
ğiliz, hayatın içinden gelmiş insanlarız. Filvaki 
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bâzı arkadaşlarımız, «Biz avukatlık yaptık» de
diler. Biz de o meslekten geldik, babamız da o 
meslekten idi. Bütün hayatımız çocukluğumuz, 
her şeyimiz, bunun içinde geçti. Bizim de inti
halarımız bu yolda bir metnin çikmasıdır. Şim
di, aynen aynı şekilde Hükümet tasarısındaki bi
rinci maddeye bendenizin iki tane satır ilâvesini 
uygun bulan teklifim var. Yani Hükümet tasa
rısındaki birinci maddeyi diğer arkadaşlar gi
bi aynen aldık. 

Yalnız şu komisyon metnine geçirilen kısım 
var ya Habeas Corpus'un metnidir o. O metin
den sonra gelen ademi takip, men'i muhakeme 
ve beraet kısmı için. Yani beraet hallerinin 
önüne şu şartı 'koyduk. Birçok arkadaşlar aynı
sını teklif ediyorlar. «Suçu işlemediği veya 
kendisine isnadedilen fiilin suç teşkil etmediği 
gerekçesi ile haklarında âdemi, men'i muhake
me ve beraet kararı verilenler». Böyle olunca 
istenilen, şikâyet edilen bilâ istisna delil yeter
sizliğinden dolayı dahi sevk edilmiş olanlara 
tazminat verilmesi keyfiyeti tamamen ortadan 
kalkmış oluyor. Bu metin bendenizin icadettiği 
bir şey değil. Kendimi 'bu noktada o kadar 
yetkili bulmuyorum. Bu metin İtalyan Kanu
nunun metnidir, italyan Ceza Usulü Mahkeme
lerinde tasrih edilen metindir. Orada Ceza 
Mahkemeleri, kararlarını verirken mecburdur 
tasrih etmeye hangi şekilde bir karar tesis etti
ğini. Beraetin delil yetersizliğinden mi oldu
ğunu, yoksa suçu işlemediğinden mi olduğunu, 
yoksa fiilin suç teşkil etmediğinden dolayı mı 
olduğunu, tasrih etmeye mecburdur İtalya'da 
C4üzel bir metot. Birçok arkadaşların teklifi do 
budur. Bunu getirdik, öne koyduk. Bu öne ka
nunca bütün arkadaşların endişeleri, - hattâ 
müzakerelerin ilk anında ifade etmişlerdir - kı
şın hapsaneye gitmek meylinde olan vatan
daşlar vardır. Sığınacak bir yeri olmadığı için 
uygun bir ısuç, üç beş aylık bir suç işleyip hap-
saneye girenler vardır. Bunun gibi insanlar 
vardır. Suiistimal edilir gibi ifade ettiler, son
ra vazgeçtiler, yavaş yavaş terk ettiler bunu, 
yapılan konuşmalar karşısında. Bunların hiç
birisinin şu metin kabul edildiği takdirde buna 
ithaline imkân yok. Ayrıca Borçlar Kanunu
nun umumi hükümleri de (Haksız fiillere ait) 
umumi hükümleri de kabul edilecek. Yani ile-
riki tekliflerimiz arasında bu bir küldür. Ay
rıca Hazine Vekilinin dâvaya dâhil olması lâ-
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zımdır. Madem ki Hazine bir para ödiyeeek-
tir, bütün bu müesseselerle bir arada alındığı 
zaman bunun portesinin büyük olmıyacağı za
manla tatbikatta gözükecektir-. Muhterem Mec
listen istirham ediyorum, şu şekilde kabul 
edersek, hakikaten, iyi bir iş yapmış olacağız. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALlCİNOOLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, dün yine uzun uzadıya 
arz ve izah ettim. Tasarının birinci maddesinde 
Anayasa ve diğer kanunlarda gösterilen hal 
ve şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan 
veya tutukluluğunun devamına karar verilen 
deyip kesmektedir. Tutukluluk deyince, dün 
yine arz ettiğim gibi, hâkimin kararı ile ken
disine suç isnadedilen şahsın hareket serbesti
sinin ortadan kaldırılmasıdır. Hal böyle olunca, 
verilen bir tutukluluk kararının, verilen bir 
yakalama emrinin mutlak surette bir tahkikata 
müstedidolması lâzımgelir. Aksi- takdirde Ce
za Kanununun 179 ve müteakip maddesindeki 
şahsın hürriyetini hodbehod tahdit cihetine gi
der. Şimdi hal böyle olunca, elimizde muvcut 
tahkikat evrakına müsteniden verilecek olan 
bir tevkif kararının neticesi ne olacaktır? Mü
cerret kalacak mıdır? Bu tutuklu muhakkak 
ki tahliye edilecektir. Veyahutta mahkûm edi
lip mahkûmiyetinden sonra tahliye edilecektir. 
Şu halde tutukluluk sebebinin bidayette hâkim 
tarafından gösterilen mucip sebebin Anaya
sanın 30 ncu maddesindeki hal ve şartlara, yani 
tadadedîien şartlara uygun olup olmadığını, 
neticede daha kuvvetli anlaşmış olacağız. Çün
kü bu neden? Delillerle anlaşılacaktır, delil
lerle sabit olacaktır. Tahkikatın her safhasında, 
zaman zaman kuvvetli gördüğümüz daha, bida
yette kuvvetli gördüğümüz delillerin, zaman za
man şahıslar tarafından yapılan müdafaalar, id
dialar ve ikame edilen delillerle, evvelki delillerin 
aksine olarak çürütülmesi mümkündür. Şu hal
de, hâkimin evvelemirde gösterdiği tevkif sebep
lerinin bidayette kuvvetli görüldüğü halde, son
radan zayıflaması ve hattâ şu tadadettiğimiz se
beplerin dışına çıkması da mümkündür. Bu da ne 
ile olacaktır?. 

Tahkikatın neticeye ermesiyle. Şu halde evvel
emirde yakalanan veya hazırlık tahkikatı sırasın
da veya ilk tahkikat sırasında vereceğimiz, veril
miş olan tevkif kararlarının mucip sebeplerinin 
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haklı veya haksız oluşunun takdiri, tahkikat ne- j 
ticesinde verilecek karara bağlı olacaktır. Bu ne 
olacaktır?. Muhakeme süresinde malûmunuzdur ı 
ki, bir hâkim neticeyi karar olarak ki; Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 253 ncü maddesin-
dedir, hiçbir arkadaşımız temas etmediler. Verdik
leri önergelerde, önergede bendeniz temas ettim, 
göreceksiniz; muhakeme sırasında bir hâkim ni
hai karar olarak maznunun ya mahkûmiyetine ya 
beraetine veyahutta duruşmanın muvakkaten ta
diline veyahutta dâvanın düşmesine karar verir. 
Ceza Muhakemeleri Usulünün 253 ncü maddesi. 

Verilen beraet kararma gelince, dün arz ve 
izah ettiğim gibi sadece delil yokluğundan değil, ı 
delillerin kuvvetli derecede olmayışı, hâkime ka
naat batış bulunmayışı veyahutta takdir hakkım 
lehine kullanmış olması veyahutta suç unsurları- j 
mn tekemmül ve tekevvün etmemesi, veyahut da 
muhterem arkadaşlarım gerek hazırlık, gerek ilk 
tahkikatta ve gerekse son tahkikat sırasında hâdi
senin evvelemirde cezai bir hâdise olduğu man- I 
zarasmı verdiği halde, sonradan ikame edilen de- j 
1 i İler karşısında hâdise bakarsınız ki, bir hukukî 
mahiyet arz etmiştir. Hukukî mahiyet arz edince 
ne olacaktır? Meselâ hizmet sebebiyle emniyeti 
suiistimalin evvelemirde Ceza Kanunumuzun 510 
ncu maddesine uyduğu halde, bir seneden itiba
ren cezası başlar şartı, sonradan alelade bir ala
cak mahiyetine döner. Bu takdirde hukukî mahi
yet arz ettiği için hâkim cezai bakımdan mesul 
inlamaz. Ama şimdi hizmet sebebiyle, emniyeti 
suiistimal diye verdiğim misalde, şahsın, Anaya
sada kabul edilen şartlara göre, kaçmak ihtimali 
kuvvetli ise, hâkim tevkif edilmiştir. Ama hâdi
senin mahiyeti değiştiği arz ettiğim gibi, hukukî 
mahiyete döndüğü takdirde ne olacaktır?. Hâkim 
demek ki, cezai bakımdan mahkûm edemiyecek 
ve maznun da mahkûmiyet değil beraet kararı ile 
dışarı çıkacaktır. Demek ki, zaman zaman tahki- j 
kat safhasında hâdiselerin mahiyeti isnadolunan 
suçun vasfı daima değişebilir. Şu halde bir misal ı 
olarak katil hâdiselerini ele alalım, Türk Ceza 
Kanununun 49 ncu maddesine uygun bir misal 
vereyim : Bir şahıs diğer bir şahsı öldürdü, ha
zırlık tahkikatı, ilk tahkikat yapıldı ve netice
de de dâva ikame edildi. Hâdise katil hadisesi
dir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 
ncü maddesinde tadadedildiği veçhile ki ; «ağır 
cezalı maznun daima kaçar» der. Anayasanın 30 : 
î'CU maddesinde kaçması kuvvetli ihtimal dâhi- ! 
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| linde olan şahısların teklifi bir sebebolarak 

l.fcbul edilmiştir. Maznun tevkif edilmiştir, i'a-
ı ta t , mahkeme sırasında, son tahkikat sırasında, 

tarafların iddiaları ve ikame ettikleri yeni delil
ler karşısında bakarız ki ; hâdise bildiğimiz gibi 
doğrudan doğruya kastî veya tevili bir katil 
hâdisesi değildir. Ceza Kanunumuzun 49 ncu 
maddesindeki hüküm, kendisinin veya başkası
nın nefsine, ırzına, namusuna, inalına tecavüz 
edenleri öldürmenin suç olmadığını kabul eden 
49 ncu maddeye göre - ki, meşru müdafaadır. - bu 
takdirde ne yapacağız?. Maznuna ceza veremiye-
ceğiz. İşte bir misal. Hâdise yok mudur ki, arka
daşlar?. Mükemmel maddi hâdise vardır. Katil 
hâdisesi vardır ama bidayette meşru müdafaa 
manzarası arz etmiyen bu hâdisenin sonradan meş
ru müdafaa haline düştüğünü görürüz ve maznu-

j nu da ceza vermeden tahliye ederiz, beraet kararı 
veririz. Şimdi maznun mevkuf değildi, belki altı 
i y, belki bir sene tevkifhanede yattı. 

I Şimdi ne yapalım? Buna da mı ceza verelim? 
Tazminat verelim mi? Demekki bâzı arkadaşla
rımızın yaptıkları teklif veçhile Hükümet tasa
rısında da ikabul edilip ve ileri sürüldüğü veç
hile yapılan taJhkikat sırasında mutlaka ve mut
laka bir şahsa tazın in alt vermenin doğru olma
dığı kanaatindeyim... Bu takdirde cemiyetteki 
doğuracağı ihtilâfların zaman, zaman memleke
tin asayişini ihlâl edip Devlete karşı gelen şah
sın adalet duygusunu sarsacağı da muhakkak
tır. Biz 'bir ıkanun yapıyoruz, nasıl bir kanun 
yapıyoruz: Haksızlığa mâruz kalmış, mağdur 
olmuş bir kimsenin hakkını 'korumak için. Ama 
bu hak sadece ferdin hakkı değil. Bu hakkı 
bağışlarken âmmenin hukukunu da düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Çünikü kanunun tevlidede-
ceği ihtilâflar, cemiyette, efkârı umuımiyede 
şahsın Devlete kargı olan ikazai organlara karşı 

j adalet duygularını sarsar ve daha ileri giderse 
anarşi dahi doğar. Binaenaleyh, bir bir şahsın 

i hakkını korumayı düşünürken şu 'kanunla di
ğer taraftan da bunun karşı tarafını düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, hükmü vaz'-
edetfken, (bu maddeyi formüle ederken üzerinde 
çok durmamız lazımgelir. Şu halde bendeniz 
ne ika dar izah etsem azdır. Bir teklifte bulun
dum. teklifim şudur. 

Arkadaşlar, şu maddede sadece tutukluluk 
ve yakalama tâbirleri konmuş, mücerret halde 

i kalmış. Fakat, maalesef, bana göre, arkadaş-
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larımın fikirleri muhteremdir, fakat neticesi 
bağlanmamıştır. Askıda duran bir tâbir bir 
olay, as'kıda duruyor. Nedir? Tutukluk hali, ya
kalamak. Bunun müstenidi nedir? Elbetteki 
bir hâkim, bir savcı bir tahkikata (müsteniden 
bunu yakalamaya emir vermiş veya hâkim tev-
ıkitf kararı vermiştir. Elimizdeki tahkikat ev
rakı ne olacaktır. Bu muhakkak bir karara 
bağlanacaktır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu 
tahkikat sırasmdaJki evvelâ gösterilen sebeple
rin büâhara zayıflaması muhtemel veya sonra
dan daha kuvvetli olması da muhtemeldir. 

Binaenaleyh, Şu tahkikat neticesini tutuk
lamaya değil, bir neticeye bağlamak lâzımdır. 
Neye bağlamak Eâzfraı? 'Müstenidi tahkikatın . 
neticesine bağlamak lâzımdır. O da nedir? 
Hazırlık tahkikatında takipsizlik kararı almışsa; 
ilk tahkikat sırasında menimuhakeme kararı al
mışsa ki; bunlara da suç unsurlarının noksanlı
ğından ve delillerin zayıflığından veyahut da bi
raz evvelki hâdisenin, sonradan evvelâ ceza ma
hiyeti gösterirken, sonradan hukukî mahiyete 
tebeddül etmiş olmasındandır, ki 3 haldir bu. Ce
za mevzuatımız bu şekilde kabul etmiştir. Yine 
duruşma sırasında aynı şekillerdedir beraet, veri
len karar. Binaenaleyh; bunların hepsine tazmi
nat vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Biraz evvel arz ettiğim emniyeti suistimal, bir 
meşru müdafaa hali gibi... Bendeniz düşündüm, 
takdir sizlere aittir. Şu kelimeleri, «tutukluluk 
ve yakalama» kelimelerini biraz evvel arz etti
ğim esbabı mucibeye binaen şöyle bir formüle et
meye çalıştım. «Anayasa ve diğer kanunlarda 
gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan veya 
tutuklanan veyahut tutukluluklarının devamına 
karar verilen ve sonradan verilen kararla... Ya
ni hangi kararlarla?» Tahkikat neticesinde işte 
menimuhakeme, takibata mahal olmadığına ve
ya beraatine veya son tahkikat safhasında dâ
vanın düşmesine şeklinde olabilir. Bu gibi haller
de ve sonradan verilen şu gösterdiğim kararlar
la tamamen suçsuz oldukları anlaşılan kişilere 
tazminat verilir... Sondaki fıkrayı bağlamak iste
dim. 

Tekrar arz edeyim; Anayasa ve diğer kanun
larda gösterilen hal ve şartlar dışındaki birinci 
fıkrayı aynen aldım, komisyonun fıkrasıdır, 
Hükümet tasarısındaki aynı metindir; yakalanan 
veya tutuklanan veya tutukluluğunun devamına 
karar verilen ve sonra verilen kararla tamamen 
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suçsuz oldukları anlaşılan kişilere tazminat veri
lir. 

Bendenizin teklifi bundan ibarettir. Birçok 
arkadaşlarımın teklifleri aşağı yukarı bu mahi
yettedir. Fakat bendeniz biraz daha telhis etme
ye çalıştım. Bu suretle de, sonradan suçsuz ol
dukları anlaşılır,) dersek hem elimizdeki tahki
katın neticesi belli olmuş olur. Hem de yapılan 
tahkikat neticesinde şahsın tamamen suçsuz ol
duğu takdirde bir mağduriyetine sebebiyet veril
miştir, adlî bir muamele, bir işlem dolayısiyle 
kararlarına müeddi bir harekette bulunulmuş
tur. Şu halde şahsın hukukunu korumak bakı
mından tazminat verilmesini haklı görüyorum. 
Aksi takdirde bunun doğru olmadığı kanaatinde
yim. Daha uzağa gidersek Hükümet tasarısının 
sonuncu fıkrasını da tecviz etmiyorum. Zira bu
nun da muhtelif sebepleri vardır. Ancak bende
niz kendi önergem hakkında konuştuğumdan 
maruzatını bundan ibarettir. 

Hürmetlerimi arz eder, teklifin kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar, çok kıymetli hocamız Sayın Nihat 
Erim Bey, Anayasanın 30 ncu maddesini yanlış 
yorumladığımız şeklinde bana ve Talât Oğuz ar
kadaşımıza müteveccih bir beyanda bulundular. 
Hocamızın kıymetini biliyoruz, kendisinden fe
yiz aldık. Yalnız kürsüde bize öğrettikleri za
man bir kanunun metnini anlamak için evvele
mirde lâfzına bakardık. Burada da Anayasa
nın 30 ncu maddesinin lâfzı eğer bizim izah et
tiğimiz gibi değilse - ki kendilerinin izahları da, 
Anayasanın 30 ncu maddesi bunu vaz'etmiştir. -
ama bundan biraz daha ileri gitmek, iyimser ol
mak, insanlara hak tanımak şeklinde bilâhara 
konuşmalarının sonunda söylemeleri de bizim id
dialarımızı teyit ediyor, iddiamız ve Komisyo
nun getirdiği metin tamamiyle Anayasanın met
nine uygundur. Bunun dışında Hükümet tara
fından ilâve edilen fıkra Anayasa ile tevkif se
bebiyle tadat edilen hususlara da tazminat veri
lecektir. Meselâ -suçluluğu hakkında kuvvetli de
lilden mütevellit tevkif yapılmış, fakat bilâhara 
tahkikat safhasında delillerin zayıflığı anlaşılmış. 
Şahıs bu sebepten tevkif edildiği için sonunda 
kuvvetli değilmi, beraat etmiş. O halde buna taz
minat vereceğiz, arkadaşlarımızın iddiasına gö
re. 
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Kaçma şüphesi altında tevkif edilmiş, deliller 

toplanmış, kaçırılmamış, tevkif edilmiş, sonunda 
beraet etmiş. Yine vereceğiz. Delilleri yok, şüp
he altında tevkif edilmiş, 'muhakemesi yapılmış, 
beraet etmiş, buna da vereceğiz. 

Mahkemesinin menine kararı verilmiş, vere
ceğiz, ademitakip kararı verilmiş, vereceğiz. Be
nim görüşüm burada Devlete her hangi bir malî 
külfet yükleneceği noktasında değildir, hiçbir 
zaman Devletin 'bu yüzden zarara gireceği, malî 
külfet yükleneceği şeklini bendeniz burada mü
dafaa etmedim. Müdafaam, Anayasanın ve diğer 
kanunların zikrettikleri tevkif sebepleri karşı
sında, âmme vicdanını tatmin edecek tedbirle
rin alınması, suçluların karşısında bulunan mağ
durların hakkını zamanında çıkarmak için mah
kemeleri de biraz takdir hudutları içerisinde 
oynıyacafc ve hâdiseleri, olayları, maznunları 
delilleriyle zamanında tesbit edecek imkânlara, 
geniş surette sahibolması lâzım. Bir hâkim muh
temel bir tazminat sebebiyle Devletten alınacak 
muhtemel bir tazminat sebebiyle maznunu tev
kif etmiyebilir. Bu maznun kaçabilir. Bu maz
nun delilleri yok edebilir. Bu maznun mahkeme
nin safahatına şu veya bu suretle dışardan te
sir edebilir. Binaenaleyh, bu şartlar altında hâ
kimleri ve mahkemeleri, tevkif müessesesini kul
lanmada, zaten delillerle bağlıyoruz. Şu şu şu 
haller varsa ve şu kanunda da gösterilmişse sen 
tevkif yetkini kullan diyorum.. O sırada hâkim 
kullanmalı ve bundan mütevellit de Devletin 
uğrıyacağı muhtemel zararlardan dolayı her 
hangi bir endişeye kapılmamalıdır. Bizim iddia
mız budur. Diğer taraftan, âmme namına yapı
lan takipler de 30 'milyon namına yapılan takip
lerde bir insanın haksız ve sebepsiz yere hürri
yeti tahdidedilmişse bunun karşılığını da 30 
milyon ödesin diyoruz. Ancak 30 milyon adına 
yapılan bu takiplerin hepsinde maznunlar mut
laka suçsuz oldukları için beraet etmezler. De
lil kifayetsizliği sebebiyle bir beraet her zaman 
mümkündür. 

Kaldı ki, Roına'da toplanan milletlerarası 
kongrede de haksızlığı sebebiyle (esaslı hatala
rın bulunması prensibi) başlık olarak alınmış
tır ve orada da tazminat verilmesini ihtiva eden, 
ve kongrede kabul edilen metinde esaslı tevki
fin de, haksız yere tevkif edilen kimsenin (esas
lı hatalar sebebiyle tevkif edilmesi) hususunu 
da başlık olarak kabul etmiştir. 
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Bu bakımdan, bizim burada müdafaa etmek 

istediğimiz, Devletin mutlak surette bir malî im
kânsızlık içerisine yahut parasızlık içine yahni 
fuzuli sarf noktasına gireceği noktasında değil
dir. Mahkemelere intikal eden hâdiselerde, maz
nun bulunuyoı<sa bunun karşısında bir de mağ
duru vardır. Hakkın tecellisi için hâkimi her 
hangi bir devletten tazminat ödenecektir şek
linde baskı altında tutmamak Anayasanın ve 
kanunların gösterdiği tevkif sebepleri içerisin
de yeteri delil bulunduğu zaman tevkif karan 
verildiği zaman, selâmetle tahkikatın yürümeli 
ve mağdur olanların hakları da salimen tahak
kuk etmelidir. Bu bakımdan komisyonun getir
miş olduğu metin bu endişe ile daha ziyade ka
lem altına alınmıştır ve hakkın tecellisi nokta
sından da serbest tahkikat yapması ve delillerin 
toplanması için bu maddenin bu şekilde kabul 
edilmesinde zaruret vardır. Arkadaşlarımı hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın îmirzalıoğlu. 
İBRAHİM ÎMÎRZALIOĞIiU (Ankara) — 

Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz, öner
geler üzerinde konuşmak istiyen, buyurun, ko
misyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASIBUZOĞLU (Eskişelhır) — Mu'hltereim arka
daşlar, önergeleri üzerinde konulma yapan ar
kadaşlara ayrıca cevap venmlilyeıoeğiim. Zira 
gerek tümü üzerinde gerek 1 nci maddenin 
müzakeresi sırasında ve (gerekse ıverdikleri 
önerge dolaıyısiyle yaptıkları konuşmalarda, 
arkadaş!animiz dünden -beri, ihaUgü iUkri (müda
faa etmii'şlerse onun haricinde iyeni Ibıir şey (ge
tirmedikleri için, ben de komisyon adına cevap 
'verirken, aynı şeyleri ıtekrarlıyarak 'huzurunu
zu işgal etmiiyedek, vaktimizi ısra'f eitJmiıyelceğıiım. 

Ancak önerge veren arkadaşlarımdan bir 
defa Anayasanın 30 ncu Imaddesin'i okumaları
nı rica edeceğim. 

1Bİ25 komisyon 'olarak, 30 ncu ınıaddenin 
ruhuna sadakat göstererek Ibu maddeyi ted
vin etmiş bulunuyoruz. Ama, ıgörüyoruim ki, 
arkadaşlariimız musirdirler iddialarında. Pek 
çok teklifleri de komisyonda otururken alıyo
ruz.. (tizin (verirseniz bu Yönergeleri Igeri alaca
ğım. Yarın 'bu arkadaşlarla birlikte Ibu mad
deyi yeniden tedvin edi*p k'cmisyon olarak ttıu-
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zurunııza getirm'ek istiyoruz. Hünnıetlerdınıle. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi, verilmiş 
olan önergelerle birlikte geri ısteııuektedir. 
önergeler komisyona verilmnış'tir, 

Maddenin konıisylona verilmesi kuzusunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiş ve madde Korniş-
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yona önergelerle 'birlikte ıveri'lmılilştir. Diğer 
maddeler bu 'maddenin halli ile ilgili bulun
duğundan ve vaki't de gecikmiş olduğundan 
3 Ekim 'Perşembe günü saat 15 dta toplanmak 
üzere birleşimi kapatıybrulrn. 

Kapanma saati : 18,15 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-

doğan'ın Adalet ve İçişleri komisyonlanndan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/258) 
B - İKİNOl DEFA OYA KONAOAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Gümüşhacıköy ve Göynticek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül-
dfl£üi*rdair: Adalet Batanından sözlü sorusu 
(6/Ö89) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen-
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve TfoareT Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri 
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için

de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

10. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedid bir hüküm 



olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tanm Bakanından sözlü • sorusu 
'6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in. pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tanm ve sanayi alan-
lannda ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
nm ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

23. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo Vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 

affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülktr'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özman'i», 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytînoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle üerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup ohnıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

31. — Eskişehir Milletvekili delâlettin Uzer*-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

32. — Kırşehir Milletvekili Halil örmeni*, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'ua, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

34. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

35. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

36. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol-
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madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/642) 

37. — Giresun Milletvekili tbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili tbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

89. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 

• tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

42. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun- f 
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine d*tir sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

45. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın Hân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle* 
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ* 
lu'nun, Avrupa'daM işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

51. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabu âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

56. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

57. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas-



raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

58. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

59. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik üi İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele «dillen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
rnın, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

66. — Kırşehir Milletvekili Halifl özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastaflığınm önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

67. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina vs yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
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i dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

69. — Niğde Milletvekilli Mehmet Altınsoy'* 
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satmalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

70. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

71. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirz&k-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

72. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu-
aun bütün yurda ivedililde duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 

I dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakarandan sözlü 
sorusu (6/682) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

76. —Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalman lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

77. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'ua, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'-
I un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı-
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lan kampların sayısına re açılış gayetine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

79. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
man hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siler usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü «onura (6/690) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

84. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

86. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Tkaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

87. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından 3özlü so
rusu (6/695) 

88.—Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de-umde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

89, — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ

de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve .iskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -



Elektrik santralinden eîektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
imar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözîü so
rusu. (6/708) 

101. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, . 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

102. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

103. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

104. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

106. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

107. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'- " 
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ye Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

111. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından söalü 
sorusu (6/719) 

112. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

114. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

115. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul Öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

116. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karannın kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

118. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki* yolların ne za
man karayolları programına alınacağına ,dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

119. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

120. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

121. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil-
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let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

122. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 

. hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

123. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla

nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/544) 
(S. Sayısı : 457) [Dağıtma tarihi: 27.9.1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili FaMh özfakih ve Edirne Milletvekili 11-
hami Ertem'in,-4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmeğine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komdayon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarsı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine* 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo

nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963 ] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân ^komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 
4. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 



ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 . 9 . 1963] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesin» dair kanun teklif i ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi: 5.9 .1963] 

7. — Temsilciler Meclisi eski Üvesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı: 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 .1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa, bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

' 10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak-
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i kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı* 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

14. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, .0434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 

I Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili^Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kumlunun 



31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali thsan Göğüs ye Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 .1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı: 405) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 , 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/43) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi: 
18.9.1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair, öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı 
sı :408) [Dağıtma tarihi : 18.9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ye Gazi
antep Milletvekili Ali thsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 .1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki, 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül -
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
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4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarih'i : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen-ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık . Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 

(Yüz larkyedinci Birleşim) 
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Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırcı'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 j 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ! 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] i 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan- j 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe j 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli. Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] * 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/46;.C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1863] 

43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçt 



- 11 
Karma Komisyonu Genel Kumlunun 3 1 . 5 . J 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

45. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5 .1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve* Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9.. 1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ına Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

48. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

49. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar- | 

ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54)' (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

52. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 

-Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu (Şenel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu. Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka-
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nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında1 kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı ; 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 . 1963] 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

59. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

60. — Giresun Milletvekili Ali Cüeeoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 

ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1063] 

63. Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 .9 .1963] 

64. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1968 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 

I Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
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önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, 0. Senatosu 4/53) (S. Sa
yısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24.9.1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A . İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan-

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 8 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmadıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl-
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 82, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S! Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1988 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi: 27. ö. 1963] 

7. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1989 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1968] 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane.32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10-. 1 . 1938 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'um ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osma/ioğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karanan'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/582) (S. Sayışı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Kan gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasana: ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 18. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1968] 
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14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat I 

okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . I 
9 . 19te] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ] 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

6. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi-
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] I 

7. — Emırum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

8. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'unölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) "(S. Sayısı : 26Ş) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 264) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısi : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 2T1) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 
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15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 

Ttknik öğretini Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasansı v-e Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporları (1/262) ,(S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6.1963] 

16. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalaaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6.1963] 

17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1968] 

X 18. — Harçlar kanunu tasansı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 19. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı. 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

2İ. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili tlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli .Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

22. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

23. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 24. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına, dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan ra 
porlan (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

26. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz-ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonlan raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

27. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykm hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Oeza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
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teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav* 
ait teati olunan mektuplann onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonlan raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 

belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

37. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

42. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Patime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet .Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

X 43. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

44. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (Â) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 



45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

46. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 47. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu 'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi: 

.20.8.1963] 
X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye

si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi : 3 .9 .1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi : 5 .9 .1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 

(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9 .1963] 
53. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 

iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi : 17.9 .1963] 

58. —. Kurumlar Vergisi Kanununun 40 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17.9,1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

X 60. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
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Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, P eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 

(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 
62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 

ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
Üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 65. —- Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 .9 .1963] 

(Yüz kırkyedinci Birleşim) 




