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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

101 nci Birleşim 

12 . S . 1967 Cuma 

İçindekiler 

rük ve Tekel ve Plân komisyonlaruı rapo
ru (1/263) (S. Sayısı : 184) 105,141:144 

Svyfa 
1. — Geçen tutanak özeti 100:101 

2. — Gelen kâğıtlar 101:102 

3. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 102 

1. — Bolu Milletvekili Hasan özcan'ın 
Bolu, Kocaeli ve Bursa illerindeki tütün 
üreticilerinin ellerinde bol miktarda tütün 
kaldığına, fiyatların açılan piyasa fiyatla
rının çok altına düştüğüne, bu konularda 
tedbir alınması gerektiğine dair demeci 102: 

103 
2. — Mardin Milletvekili İbrahim Ay-

soy'un Lübnan'da çalışan Türk işçilerinin 
karşılaştıkları güçlüklere ve Hükümet ta
rafından gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair demeci 103:104 

3. —-Samsun Milletvekili Yaşar AkaT-
m, hazırlanmakta olan Orman kanunu taş
lığına dair gündem demeci 104:105 

4. — Görüşülen işfler 105 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 

sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıka
rılması hakkında kanun tasarısı ve Güm-

2. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik 
geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporu (1/258) 
(S. Sayısı : 224) ' 105,137:140 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhurjyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Adalet Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/268; Cumhuriyet Se
natosu 1/741) (Millet Meclisi S. Sayısı : ' 
157 ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 906K 105:106 

4. —' Uşak Milletvekili Fahri Uğrasız-
oğlu'nün, 27 . 5 4 1935 tarih ve 2739 sayı-
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lı Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve 
(E) fıkralarının değiştirilmesine da:** ka
nun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/258) (S. Sayısı : 178) 106 

5. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 
647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Ka
nunun 7 nci maddesinin (B) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklif ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/116) (S. Sayısı : 
191) 106:113 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner, Or
man Kanununtla yapılması istenen değişiklik 
hakkında daha önce yapmış olduğu konuşma
nın Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin tara
fından yanlış akscttirildiğine ve, 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu, 
Sivasa bağlı Ulaş bucak merkezinde vukua ge
len sel felâketi dolayısiyle gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair gündem dışı demeçte bulun
dular. 

Balıkesir Milletvekil Mcvlût Yılmaz'm, son 
günlerde hazırlanmakta olduğu ileri sürülen 
Orman kanunu tasarısı üzerinde yersiz pole
mikler yapıldığı, orman - halk münasebetlerini 
düzenliyen ve mevzuattaki boşlukları gideren 
bir tasarının Meclise getirilmesi gerektiği ko
nularındaki demecine Tarım Bakanı Bahri Bağ
daş cevap verdi. 

istanbul Milletvekili Ali Fuat Baggil'in ve
fatına dair Başbakanlık tezkeresi okunarak 
merhumun hatırasını tazizen b> dakika saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
«olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkında ka
nun tasarısı yeniden açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımı sonunda yeter çoğunluk sağla-

6. — Cumhuriyet Senatosu Dolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli' Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna 
bir made eklenmesine dair kanun teklifi 
vo Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/349) 
(S. Sayısı : 176) 113 

7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Mali
ye ve Plân komisyonlarından 5 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/234) (S. Sayısı : 156) 113:136 

namadığı, gelecek birleşimde oylamanın tekrar
lanacağı bildirildi. 

Y. T. P. Grupu Başkanvckilliğinin, önceki 
birleşimde Erzurum Milletvekili Nihat Diler'e 
verilen «İki birleşim Meclisten çıkarma» ceza
sının İçtüzüğe ve teamüle aykın olduğuna dair 
okunan önergesinin İçtüzüğün ilgili maddesi 
karşısında muameleye konulamıyacağı bildi
rildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1967 tarjlı ve 1739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin ilgili komis
yonun ve; 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 2 
arkadaşının, 13 . 7 . 1905 tarih ve 647 sayılı Ce
zaların İnfazı hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin (B) bendinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin de ilgili Bakanın Genel Kurulda 
hazır bulunmaması se'be'biyle görüşülmelerinin 
gelecek birleşime bırakıldığı açıklandı. 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 2C'2 sayıl Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül-

• ı mim »a 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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mesi onaylanarak maddeleri kabul olundu ve 
tümü açık oya sunuldu ise de oyların ayırımı 
sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi). 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü. 

12 . 5 . İS67 Cuma günü saat 15,00 te top-

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ege bölgesindeki tütün satışlarına dair yazılı 
soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 

İsınılmak üzere Birleşime 19,05 te son verildi. 

Başkan 
Başkanveklli 
Ahmet Bi&gin 

Kâtip 
Tokat 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Bedrettin Karaerkek 

gönderilmiştir. (7/376) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Rize adliyesinde kaybolan mahkû
miyet dosyasına ve bu yer adalet mensupları
nın mâruz kaldığı tehdit ve tecavüzlere dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri ve Adalet bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/377) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak

kında kanun tasarısı. (1/359) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı. (1/360) (Ba
yındırlık, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına). 

3. — Devlet memurları "aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesi
ne dair kanun tasarısı. (1/361) (Adalet ve 
Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
4. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-

oğlu'nun, Abdurrahmanoğlu 1315 doğumlu 
Ömer Lütfü Uludağ'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi. (2/506) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Radyo ve gazetelerin köy muhtar 
ve odaları emrine tahsisini öngören kanun tek
lifi. (2/5C'6) (Köy İşleri, İçişleri ve Plân komis
yonlarına.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/507) (Maliye ve Plân komisyonla
rına). 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının Cumhuriyet 
Senatosu memur ve îçhizmetler Teşkilâtı ka
nunu teklifi. (2/508) (Plân Komisyonuna). 

RAPORLAR 
8. Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 

ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 280) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Mecl'si Adalet 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/268; Cum
huriyet Senatosu 1/741) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 157 ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 903) (Gündeme) 

10. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzi-
oğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu 
Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276) (Gün
deme) 

11. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
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(özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) (Gündeme) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşının Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 
5434 sayılı Kanunun 41 nei maddesinin 3 neü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(2/189, 2/185) (S. Sayısı : 278) (Gündeme) 

13. — Erzurum Milletvekili Gıyascttiıı Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şonkaya 
eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
böceel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kamınım 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkında 
Millî Eğitim. Bakanlığınca verilen disiplin ce
zasının kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 

Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yıcı : 282) (Gündeme) 

14. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Canga ve 
10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/8) (Sıra Sayısı : 275) 
(Gündeme) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
15. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

41 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı. (1/110) (Millî Savunma Komisyonu
na) 

16. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve İh
tiyat Askerî Memurları Kanununun 14 neü 

••maddesinin dcğiştia'ilrnesi hakkında kanun tasa
rısı. (1/77) (Millî Savunma Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — İSa^kanvekili Ahmet Bilgin. 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

'BAŞKAN — Muhtienran aıfoacliaşlaraım, MilJ-
let Mıacıliıslinıin 101 nei birleşimini açıyorum. 

Y'Cİber çoğuıııluğuııımz va.ndîr, görLhm'eler e 
bağlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bolu Milletvekili Hasan Özcan\n, Bolu, 
Kocaeli ve Bursa illerindeki tütün üreticileri
nin elerinde bol miktarda tütün kaldığına, fi
yatların açılan piyasa fiyatlarının çok altına düş
tüğüne, bu konularda tedbir alınması gerektiği
ne, dair demeci. 

.,- BAŞKAN — Aldıana Milfobvdkili Krımal Sa-
rıijbrahim'oğlu... Yiclk mu efendim? («Ydk» ses
leri) "• (ünürıitlem dışı SÖK aisibcıınâıglor̂ lSi. 

Sayın Halsan Özaa-n; Tütün piyasası mıevızuu 
hakkımda beş 'dıaldlkaıyı geçmelini: l!t üzere gün
dem dışı kcınuışimaik üzere buyurun efendim. 

HASAN OZCAN (Boılu) — Sayım Balkan, 
sayın miTlıotvelk'.ill'cıVı; 

•Son g'üriılerıdıdkıi bir haftalık yurt g-c'zMn'i'zıde 
Dü/.&o, Hendek, G-cyve ilonlernyb Kocaeli ve 
Bnr&a illerim ziyaret fıımtım buJr.lulk. T.ü'Lün pi
yasası hakkımda üıvibbi köylü ile yapağımız to
ra a s hırda tütünün 330 kuruca kaılai'r di üş bil günü 
t:..vv;ür]e öğnomd'lk. Halibdki Saıym Tctkel Ba
kanı, Bura a vllûyetind'O 18 lira 60 kura-;, Kooa-
eli vilâyc^liıulo İÖO 18 lana 40 .kuru^tam türlün 
piyasasını açtığını radyo ile vo basımla möllcto 
âlin cün/şltir. İlân böylıe yapıldığı halde haki
katte Buroa'da 14 milyon kilo tüibünden yalınız 
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biır zıirıaatçilmln tütünü 18 lira 60 kurara acıtıl
mış, milyonlarca kilo tültün 9 Liırıadam haltta 7 
veya G liradan muamele görünüş, mıütcıbalkâd de 
3 liraya 'karlar dü'imıüşltür. Mayıs ayının oltala
rına geldiğimiz ve sıcaiklıar da başlamaık üz er/c 
olduğu halde tütünü muhafaiz imkânlarından 
mahrum köylümüz elinde, Bureia'da 9 milyon, 
Kocaclimdc 3 milyon, Saikarya^da 1,5 milyon, 
Bıolu'da 700 bin İdlıo tütün kalımı?!tır. TıLiıtıiln bu 
durumda % 20 fiıre vıerırneikte ve bu suretle 
'köylü hergün daha büyük zararlara - uğramak
tadır. Sayım Hülkümıâtıben ııicaimıız, ilgili makatm-
lara emir vererek: tütün nakliyeler'kü hor muh
tar/İlk için hantalda 3 - 5 naikliyeden 20 - 25 nak
liyeye çıkarmak ve muhafaza imlkânmı bulaima-
dılklaırı tütünlerini biran evvel köylünün ellin
den abınım aısımı ve alldınmasını sağlamıaiktır. 

On döıjt ay üreitliei köylü, çoıluğu ile çocuğu 
iîıe çalışa.;.1 alk büyük cim.dklie.rlc meydana geıtiıdi-
ği tüitünıünıii, 330 kuruşa satmak zorunda kal
dığı içindir ki, % 20 faizle v.e kooperatif va-
ö-Jtaısiyle Ziraat Bankasimdan aldığı parayı da
hi ödıiycımclden eli boış evine dömımcik rneeburi-
yotinde kaülmaikitadır. % 20 faiiızlc para ve 110 
kuruşa simli gübre allan ür.etied köylümüz ya-
'karcida ifaldc .ett'iğiımiz üzere 14 ay çoluğu ile, 
çocuğu ile ve büyülk cımlcklerlie yetiştirdiği tü
tünümü 330 kuram saltimak zorunda kaldığı 
içimdir ki, tütün tarıkisunlda çabşaın bir köylü
nün yevmiiycDİ 56 kuruşa gıeılımicıkitlcdıir. Bu çok 
acı gerçoğli Yüce Mecliıain değe;;.ili iiye'lier'ine 
ve efkârı uımuımi'ıyoyc bildhfmcyi vazife bildliın. 
Haya'ti buna bağlı olan köylümüzün, bu kütü 
duroınıdan kur'tanllmasını iktidar pıartbinin 
sayım Hülküıme'binıcbn isttkıhaım ediyo.rum. 

Bu g'ıdlıdc âcili tedbir bulunmaızsa Türk Dev
letimin cin büyük ihraç ımetaı ve döviz kaynağı 
olan tü'üL'jıııü, ÜL'eıiı'ıci köy llü bumdan sDiına e.k-
ıırJlyeoc'k ve bu surdtle Dovlcıtimıiz büyülk ziyan-
laıra uğnıyaıcalkitır. 

Benıl dinlcmıcık lûitfumda bulunan sayın ve 
değer,1,! .mllfebviLİkillsci: üne; töşdldküır eder, hopirikıo 
hürımcibkrrimi sunarım. (Alkımlar.) 

2. •— Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'un, 
Lübnan'da çalışan Türk işçilerinin karşılaştıkla
rı güçlüklere ve Hükümet tarafından gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Arif Ertunga? -Arkadaşımız 
yok mu efendim ? Gündem dışı söz istemişler. 
Yoklar. 

İbrahim Aysoy? Buyurunuz. 
Lübnan'daki Türk işçileri hakkındaki gün

dem dışı konuşmanızı beş dakikada bitirmeni
zi rica edeceğim. ., ':•'•••••• 

İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, senede döviz bakımın
dan asgarî 40 - 50 milyon doların kaybına se-
bcbolan bir gerçeği dile getirmek ve ilgililerin 
dikkatini çekmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

İktisaden geri kalmış ve bugüne kadar hiçbir 
iktidardan nasibini alamamış seçim bölgem olan 
Mardin ilinde işsizliğin mevcudoluşu acı bir ger
çektir. Bu üzücü durum muvacehesinde geçim
lerini sağlamak zorunda kalan ve hiçbir is saha-, 
sı bulamıyan binlerce vatandaş gerek iş sahası 
bulma imkânları bakımından ve gerekse sene
lerdir Beyrutta yerleşen yakınları dolayısiyle 
Lübnana giderek orada çalışmaktadırlar. Ha
len Lübnan da 40 binin üstünde Türk vatanda
şının işçi olarak çalışmakta olduğu bir hakikat
tir. Bu-vatandaşlar birtakım iş komisyoncula
rı vasıtasiyle yer yurt ve iş bulabiliyorlar. An
cak senede şahıs olarak asgarî 15 - 20 bin Türk 
lirası kazanan bu yurttaşlar paralarının yansını 
komisyonculara rahatsız edilmeme payı olarak' 
vermek zorunda kaldıkları, bunlardan bir kıs
mının akla, hayale gelecek hertürlü işkenceye. 
mâruz bırakıldıkları hattâ, paraları alınarak 
hudut dışı edildiği gibi, birçok Türk vatandaş
ları da tutuklu olarak maalesef bulunmaktadır. 
İddiaya göre orada bulunan Elçiliğimiz bu tip 
hadiselerde seyirci kalmaktadır. 

Durumun kısa bir izahını arz ettikten sonra-, 
Çalışma ve Dışişleri Sayın bakanlarından aşa
ğıda arz edeceğim hususlara hassasiyet göster
melerini bilhassa rica edeceğim. 

1. — Lübnan Hükümeti ile karşılıklı bir iş ' 
mukavelesi akdedilmesinin mümkün olup, olma
dığı, 

2. — Ziyan olan, senede takribi 40 ,? 50 mil
yon doları memlekete kazandırmak için her han
gi bir çare düşünürler mi? 

3. — Almanyaya giden işçilere pasaport ba* 
kınımdan tanınan hakların tanınması. 

http://cim.dklie.rlc
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4. — Lübnan Elçiliğimizin bu durumla ilgili 
herhangi bir demarşı, bir gayreti olmuş mudur ? 

Saygılarımla 

3. — Samsun Milletvekili Yasar Akal'ın, ha
zırlanmakta olan Orman kanunu iaslağına dair 
gündem dışı demeci 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 6138 sayılı Kanunla ilgili 
olarak Hükümetçe hazırlanan taslak veya tasarı 
haren günün konusu olmakta devam etmektedir. 
Konu gündem dışı bir konuşmayla Meclise geti
rilmiş daha sonra da Meclislerimizde muhtelif 
vesilelerle söz konusu edilmiş ve son olarak da 
Sayın Bakan izahlarda bulunmuştur. 

Konu gerçekten üzerinde hassasiyetle durul
masını gerektirecek kadar hayati önem taşımak
tadır ve Meclislere tasarı sevk edildiği zaman 
gerekli ehemmiyetle tetkik edilecektir. Burada 
birkaç noktayı kısaca belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bugün yurdumuzda iki büyük gerçek karşı 
karşıyadır. 

1. Halkın yaşantısı ve istikbali, 
2. Yurdumuzun hali ve istikbali, 

Gerçekten; yurtaş bugün büyük ıstırap için
dedir. Toprak sıkıntısı gün be gün artmaktadır, 
vatandaş çoğunluğu geçiminden âcizdir. Top
rak günden güne verimsizleşmektedir. Plânlama 
Başmüşaviri Prof. Tinbcrgen'in dediği gibi aç
lığa mahkûm ülkeler arasında Hindistan ve Pa
kistan'dan sonra üçüncü gelmekteyiz. Toprakla
rımızın yüzde 66 smda erozyon vardır. Her yıl 
yerinden kopan toprak kütlelerinin önüne geç
mek, arazilerin her yıl azalan verimini sabit tu
tabilmek, hattâ artırmak zorunluğundayız. Bu
nun için gerekli çalışmalar şarttır. Bu korkunç 
durumdan ancak ormanlarımızı korumakla kur
tulabiliriz. Ormanların korunması için yurttaşın 
hassasiyetini sadece şükranla karşılıyor .ve bası
nın ve aydın çevrelerin ikazlarını bir kısım in
sanlar gibi içi dışarda tahrikler olarak almıyo-
yorum, olumlu karşılıyorum. 

Ancak bunun yanında yurtaş da büyük ıstı
rap içindedir. Binlerce vatandaşımız orman suç
lusu olarak adliye kapılarında tâbir gerekse sü
rünmektedir. Yüzlerce yıla yakın bir zamandan 
beri ektiği biçtiği arazinin Ziraat Bankalığınm 

bir yazısiylc orman diye elinden alındığı ve aç
lıkla karşı karşıya bırakıldığı bir vakıadır. Or
mandan bırakınız geçimini hattâ kışlık yakacak 
odununu bulamadığı bir vakıadır. Yıllardır 
ekip biçtiği ve artık kültür arazisi sıfatını ik-
tisabetmiş arazisinden dolayı orman bakım me
muru bİF zabıt tutup mahkeme kapılarında uğ
raştığı ve çok kere mahkûm olduğu bir vakıadır. 

Bunlar için Hükümetin getireceği gerçekçi 
tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, 
bu tedbirler günlük ve geçici tedbirler olma
malıdır. Toprak reformu ile adlandırdığımız 
ve ayraca bu orman köylerimin içerisinde yaşı-
yan insanların bir başka yere nakli düşünülen 
tedbirlerin arasında sayılabilir. 

Yukarda arz ettiğim gibi yeri geldiğinde ve 
kanun geldiğinde bu kcmuda'ki gerçek görüşle
rimizi grupumuza mensup arkadaşlarımız ay
rıca anlatacaklardır. Ben bir konuya değinmek 
istiyorum, henüz taslak halinde bulunan bir 
düşüncenin, tasarı dahi olmıyan bir düşünce
nin, Meclis kürsüsünde polemik konusu yapıl
ması hatalıdır. Sayın Bakanın dünkü hareketi, 
bilhassa kongrelerdeki gibi el sallıyarak bula
da alkış toplıyacak şekilde halen taslak halin
de bulunan bir konuyu (Gürültüler) buraya ge
tirerek polemik konusu yapması hatalıdır. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, sizin konuş
manızı keserim sonra, lütfen sadet dışına çık
mayın. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Arkadaşla
rım, orman yüzünden, orman derdinden vatan
daşımızın ıstırabı hepimizin yüreğini kanatmak
tadır. Bu anlattığım hâdiseler, binlerce dert 
köylünün amuzlarindadır. Bütün bunlar göz 
önüne almanak daha 1961 yılında 6138 sayılı 
Kanuna geçici bir altıncı madde eki iy er ek du
ruma hal çaresi bulunması çabalarına girişil
miştir. Ancak bâzı bilinen nedenlerle bu müm
kün olamamştır. 

Şimdi, Anayasanın 131 nci maddesinde ön
görüldüğü esaslardan tek bir tâviz verilmek
sizin (Esasen Anayasa Mahkemesi muvacehe
sinde de bu mümkün değiıldir.) ormanlarımızın 
tahribine veya türlü oyunlarla sömürülmesine 
imkân vermeksizin ve yurdumuzu ikinci bir 
Orta - Asya'ya çevirmeyi her türlü tedbirlerle 
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onliyerek, yurtdaşın derdine de çare bulucu" 
topraklardan âzami istifadeyi temin edecek 
bir çalışmayı gerek yurdumuz ve gerekse ıstı
raplı yurtdaşlarımız bakımından olumlu karşı
lıyorum. Aydınlarımızın basının ve bilginleri-
miniz beğeneceği ve yurtdaşın ıstırabını din-

direceik her türlü olumlu çalışmaya şevkle yar
dımcı olduğumu da arz ederim. 

Saygılarımla. 
'Sayım Başkan, size de teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün

deme giriyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermaye
sinin (1 750 000 OOO) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) 

BAŞKAN — Tasarının açık oylaması yapıla
caktır. Kutular sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

2. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunen 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiztirilmesi% hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) 

BAŞKAN — Tasarının açık oylaması yapıla
caktır. Kutular sıralar arasında gezdirilecektir. 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/268; Cumhu
riyet Senatosu 1/741) (Millet Meclisi S. Saysı: 
157 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ada
let Bakanlığından bir önerge gelmiştir, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 4 . 1967 tarihli Birleşimde Millet Mec

lisince öncelik ve ivedilikle, görüşülerek kabul 
edilmiş bulunan «45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değişti-

(1) 157 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu 
Birleşim tutanağına bağlıdır. 

rilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı» Cumhuriyet Senatosunca sadece 
geçici 2 nci maddede ufak bir değişiklik yapıla
rak aynen kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılmış olan değişiklik Millet Meclisi Ada
let Komisyonunca benimsenmiş bulunmaktadır. 

Seçilmiş bulunıan Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri halen görevlerine başlıyamamış bulun
duklarından, görevlerime biran evvel başlıya-
bilmelerini sağlamak üzere, bugünkü gelen kâ
ğıtlar arasında bulunan adı geçen tasarının 
gündeme .alınarak diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini saygiyle arz ve 
teklif ederim. 

Hasan Dinç er 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Lütfen komisyon ve Hükümet 
yerini alsın. 

Muhterem arkadaşlar, bu önergeye göre ka
nunun gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dağıtılmasından sonra 48 saat geçmemiştir. 
Derhal görüşülebilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu.) {1) 
BAŞKAN — Senatodan gelen metni okutu

yorum: 

43 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 

fıkralar cf-denmesine dair Kanun 
G'3çLc'i madde 2 . - 2 2 . 12 . 1962 tarihin

de göreve başlamış olup, iki yıllık görev sü-

(1) Rapor 157 ye 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazının içindedir. 

— 105 —" 
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releri bittiğinden dolayı adçekme ile tşeçimlerü 
yenilenmişi olanların yerine seçilerek henüz 
göreve başlatılamamış olan üyeleri, görev süre
leri 22 . 12 . 1966 tarihinde sona eren üyelerin 
yerine ıscçileceık iolan -asıl ve yedek' üyeler ile 
birlikte göreve başlarlar. 

Bu suretle göreve ıbaşlıyacak olan asıl ve 
yedek üyelerin ilk toplanma, tarihinden bağlı
yarak iki yılın bitmesinden ibeş ıay önce, üçü 
Yargıtay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerce ve üçü de Yasama Mec
lislerince seçilmiş üyelerden olmak üzere do
kuz asıl üye ve 'biri Yargıtay Genel Kurulunca, 
ıbiri birindi sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasama 
Meclisleri tarafından seçilmişi yedelk üyelerden 
olmak üzere iki yedek üye içim adçekmeye. 
başvurulur. 

Yüksek Hakemler Kurulu Başkam hakkında 
adçelune işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 ncü mad
de gereğince işleim yapılmak üzere Yükselle Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz istiyen 
arkadaş var mı efendim? Yok. Kam'iısyonun! be
nimsemiş olduğu bu değişik maddenin benim
senmesini oylarınıza arz ediyorpm. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmig ve tasarı ka
nunlaşmıştır. 

4. — Uşak Milletvekili Fahri UğrttMZoğlu'* 
nün, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/258) (S. Sayısı: 178) 

BAŞKAN — Görüşülmesine 'başlıyoruz. Önee-
lük listüyen bir önerge vardır. Onu okutuyorum. 

YAŞAR AKAL (Saımsun) 
hinde jsöz işitiyorum. 

Önergenm 'aley-

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendilm. Ko
misyon burada mı Yok. Hükümet ? Yoık. Bunu 
geçiyoruz. 

5. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 
2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı 
Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci mad

desinin (B) bendinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/116) 

(S. Sayısı: 191) (1) 

BAŞKAN — Teklifin görüşülmesine geçiyo
ruz. Adalet Komisyonu burada, Hükümet bu
rada. Bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün 2 ndi sırasında bulunan 
«Riize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 2 ar
kadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı ce
zaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin (B) bendinin dcğiç|tirilmeaine dair ka
nun 'tekliflerinin «Genel Kurulun 31 . 3 . 1967 
<tarlihli 'birleşiminde ıtasvibedilen Grup teımıs'il'ci-
leri önergesi muvacehesinde öncelik ve ivedi
likle görüşülmesinli arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstan'bul 

1. Halkla Tekinel 

BAŞKAN -— Önceliği oylarımıza arız ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelik ka
bul eld'illlmiştir. Tümü üzerinde sıöız iöfciıyaıı var 
ımı arıkadaşlar ? 

MEHMET ATAGÜN (KıırMarcIli) — Kolmiıs-
yoın afdma siöız iısitnıyoıruım. 

BAŞKAN — Koımfeıyoın üyeai nıMnila? 
MEHMET ATAGÜN (Kıılklairel-i) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, rmıh-
iterleim mıiıllc(hve(killeri; 

16 Tenumuz 1965 tariininide yürürlüğe gi>ren 
-647 sayınlı Kamunun 7 nci ımaddısöiltıin değır-ıtMl-
ımıcdi halkkııiida Enol'Yıllmaz Akçaıl ve arlkaldaş-
üjaranın verimiş oılduğu kanun tekliSi Koımiıs-

"yionda müzakere eldıilllmiıgtir. Kanun teiklifinin 
Ifcaıdilinde 7 ndi maldldenıin, (karar verıeeeik ma-
ikamın ve taıtJblik ediilleeetk uisıuliüın n/cIksam olımıası 
Sltıilbarfiyle bir fıkra elklenımieisiini taklbeder nıalhi-
'yleltlte bulunımuış ve bu gor'ûkçe ile kanun mad
desi tadil e/dilımişltd. 

(1) 191 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna bağlıdır. 
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. Bu . taldıildıcn sonra yapılan inee'kıme nelbiee-
ısiıııde sözü edilen maldldıondn taitlbüki ve utsulıi 
oıuamelle haikkınıdaki olan noksanlıktan. banka 
ayrıca toaıılç jmcımliİkSbUvıdc de bu novi eezıala-
ırı.n aldlî sicilden snlinıırueRİnin, yalınız hnlkLka ta
rihinden itibaren değıil, hükmün infaz edildiği 
•veya Af Kanuınıyle dıâ tLlg-Li veya cezainin 
ıci'telonımesine kaı>ar verildi'ği veyahuıt cezanın 
çdldbirilmeıylndıen vaiz goçilmcüine 'dair mıiiıjteki 
itartafmldan dilcikçe verildikten soaıra ancak, bu 
cıozıanıın adlî .siciliden silinmıctslne dair hükmün 
bıukınımaısı iıeabıcderıkcn, yani cezanın zaıman 
aşımı içerisinde- eletil, »aıman afiiımma uğradık
tan sıonıra veyahut infaz edilımılş cezanın e&za&mı 
çciktlkten sonra 5 sene geçince bfuzı santiar dâ
hilimde ccızanın adlî .siciliden silinmesi icaibcıder-
iken, sehven bükümde, maddede hükiilm tari-
fhlnlden i)tlbar.cn 5 sone gorımerji ile ccızıanın sili-
niocieğinıc dair kayıt ımevculttur. Şaıyıclt nıaldıde 
eski §/Ek:lii ile kalbini edilecek olursa aleilııtlâk ce
zalarda müruru zaıman 7,5 sene olduğuna göre 
(Hüküm tavûkim len itibaren beş sene içerisinde 
cezia infa,z eıdilraicirnlrao bu cezanın infazından 
önce ksıyıdmm s:iliııım.ei-;i) gilbli bir husus yaratı
lıyor ki, bu da hııkruka aykırıdır. 

Bu balkııımdaın sfeü geçen maddede hükiiım 
tariki y.e'Jİnc cezanın infaz edildiği veyahultta 
zaiman. adımına uğradığı, vcyulhrilita genel af La 
artadıan kalktığı vıoya vaızigceilmıcLdndien sonra 
5 sene geçinde coşanın silinımıpısine dair hülküım 
(kiaylına ziaii.Tir.clti ouLlayia çıkmıştır. Bendeniz 
bu bumıtta bir dığk'ikliik önerıgıesi verdim, ikııi-
dcljiyoııun ki, adkaıdaglarıım buna ilitifait edecek
leridir. Sanliye.n Yl'lkaoik Bakanlığın da iıîıüifat 
Gideceğini taılrmıı cLİiyoruım. 

HLiıiiTj:|'de;;!ı:nıi sunarını. 
BAŞKAN — Telifin Argun C. II. P. Gnupu 

aıclı.na buyurun etendim. 

C. H. P. GHUPU ADINA TAHSİN AUGUN 
(İsıpaılta) — Sayın Bar/tan, sıaıyın mdloıtı vekiller i, 
647 saydı, cezaların in nazı hakkıımdaiki kanumun 
7 mer mıalddcrJkJin (A) ve (B) benldiiri değktinen 
Ibir .banıiın taı'iarımnı müzakere cıcVıyormz. Bu ka
nunun 7 nıci maddcnindc aynen şöyle bir hııiküm 
varıdır. 

«Adlî. sicil hlikümlGlök kaydının s'ilinaıııcsi: 
ıa) Kaibaılıaıt ile mahkûm olan kimse, hü-

dolam tıarıikirjdıcn.iijiıbaren bir sene içimde bir cü

rüm veya evvelki hükmün verildiği mahallideki 
•asiliyle ım;ahikeım!esinin kazası daireKİnıde diğer 
bir .kabıahalttıen dolayı aynı ciinıstcm vıoya daha 
ağır bir cezayla. 

b) Zûmımıet, ihtilas, iıltilkâp, rüşvet, hırsız
lık, dolıanıdııriıcılılk, saıhltecıilük, inancı kötüye kul
lanımla, doılaınlı iflâs gibi yüz kıızıaritıeı suçlarla 
iağır ıhap'iıs voya bö§ yıldan f azla hapis 
'daaaismı miilstıolzıiım .suçlar haınicinde kalan bir 
ısıuçlban dolayı mlaıhkûım o'lan bir kimı-:ıe hülküım 
ftıanilhünlden itilbarien beş seme içiıiudo işkıdiği bir 
ısraçitan dolayı. 

lEvveılcıe verilen ceza çinisinden bir cezaya 
yahult haıpiıs yah'Uıt ağır parıa cıeızamna m,aihkû;m 
lollmaıdıği talkdirldıe ilgjlinıin vcıyaıhuit Cunhııır'iıyıo't 
isaıveiısmın voya Adlî Sicili MüidıÜMİliğünün ta.le-
ıbi üzıerâne adlî sicildeki! hükümlülük kaydının 
ımaıhikeım'ocıe siillnonıeıs'jnıe kanar 'Merllir. 

Sayın malleltvclkilllerli, R'iz-e Milılc'tıvcı̂ jili Erol 
Yıllmıaız Alkçıaıl ve iki aılkıaıdaçr.ınıın hn^ırlaıdık-
ları dcğli/Milk ımclfcnlinid'e 647 sıaıyılı Kamıımn 
7 n'ci madıdeısinin (a) benldli olduğu gibi mu
hafaza ediilmiiş, dleğişGbKIk teklifi bu nııaıdldonin 
(Ib) benıdlnıe haaricidiilmiışitür. Aıdaleıt Komlifây^nu-

flnuızıuTi tedvin ctiıtiğ'i nueıtinıdıe ise bu maddenin 
her iki bendini de kapsamı içime aılmıçıtır. 

647 sayılı Kanunun 7 nci maıddeısd metnini 
•ayrılan n/aklieıtıtılm. Aldalelt Kı::i!niByıo:nun.n!n haizinia-
dığı mıelt'n mıer'ıi mıeıtnin hiMiiıcn hemen aynıdır. 
Hükümlülük kaydının silinmesine karar verecek 
merci hakkında mer'i metne vuzuh getirildiği 
ileri sürülmektedir. Bu da mer'i metindeki (Hü
kümlerin kaydının mahkemece silinmesine karar 
•verilir.) cümlesi yerine (Bulunduğu yer asliye ce
za mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî si
cildeki hükümlülük kaydının silinmesine karar 
verilir.) cümlesinin ikamesinden ibarettir. Tasa
rının sevk selbeJbi olarak da, metne vuzuh ver
mek amacının güdüldüğü gerekçede belli edilmek
tedir. 

Erol Yılmaz alkçal ve iki arkadaşının hazırla
dıkları metindeki kararların haredan muafiyeti 
ve kararların görevli mahkemece kesin olarak ve
rileceği yolundaki teklif Adalet Komisyonunun 
tedvin ettiği metne alınmamıştır. 

Kararların haredan muafiyeti konusuna ko
misyon şu seibeple iltifadetmediğini gerekçede 
belirtiyor: «Harçlar Kanununda değişiklik yap
mak lâzım.» deniyor. Diğer kararların kesin ola-

http://ar.cn
http://ziaii.Tir.clti


M. Meclisi B : 1Ö1 lâ . 5 .1967 0 : 1 

rak verilmesi konusu hakkında komisyon gerek
çesinde bir kayıt yok. Teklifin ret sebebi hak
kında bir şey denmiyor. Bu nokta Komisyon ra
porunda sakıt kalıyor. 

Sayın Milletvekilleri, şu izahatımdan sonra 
d II. P. Grupunun tasarı hakkındaki görüşleri
ni arz etmeliyim. Gmpumuz tasarıyı şu sebepler
le tasvibetmemektedir : 

1. 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinde bahis mevzuu edilen 
adlî s'cildeki hükümlülük kaydının silinmesi hük
mü TiHc Ceza Kanununun 121 - 124 ncü mad
delerinde bahis konusu edilen ve Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 416 - 420 nci madde
lerinde zikredilen memnu hakların iadesi hüküm
lerinden başka birsey delildir. Bu madde^rde 
boTı ed'len usullerle hükümlülerin adlî sicildeki 
hükümlülük kavıtları silinir. Memnu hakların ia
desi, bâzı şartlar altında âmme hizmetlerinden 
memnuivet ve eo?a mahkûmivetlerinden doğan 
diğer ohliyetsizliklerin kaldırılması gayesi ile ce
za h-nVCrumın hükümlü lohine olarak vazetmiş 
olduğu bir usuldür. 

R ımm da sarfları anausul kanunu olan Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 416 - 420 
nci m-'ddelernrle belli cdilm'ştir. Bulada tasarıyı 
Meclisinize teklif eden arkadaşlarımızın tered
düdünü izale etmek isterim. 647 sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkındaki Kanun da, şüphesiz bir usul 
kanunudur. Ancak, bu konuda esas usul kanunu 
Ceza Muhakemeleri Usu1!! Kanunudur. Ge^ek 
tasarıyı, teklif eden arkadaşlarımız, gerek Adalet 
Komisvonumuz hacce t noktası olacak 647 savıh 
Kanunun 7 nci maddesindeki vazifeli mahkeme-
n'n tâyin'nde tereddüde düzüldü™ noktasını ele 
akmışlardır. Ha^uki Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunumuzun 416 nci maddesinde, bu konuda 
karar verecek görevli mahkemeyi görüyoruz : 

a) Ağır cezalı olmıyan mevadda hükümlü
nün ikametgâhının dairei kazasındaki ağır veza 
mahkemesi, 

b) Ağır cezalı mevadda da Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesi, 

Bu izahatımla teklif sahibi arkadaşlarımla ko
misyonumuzu tatmin ettiğimi sanıyorum. . 

2. Buna karşılık tasarı şu yeniliği getiriyor: 
Hükümlünün işlediği suçun mahiyetine bakıl
maksızın memnu hakların iadesine karar verecek 
merci olarak asliye ceza mahkemelerini görevli 

kılmaktadır. Bu teklifin getirdiği değişikliklerin 
mahzuru şunlardır : 

a) Hükümlü tabiî hâkiminden başka bir hâ-
I kimden memnu haklarının iadesini talebetmeye 

mecbur bırakılıyor. Bu Anayasaya aykırı bir tek
liftir. 

b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
hükümlüler lehine konmuş bulunan birtakım ad
lî teminattan hükümlü mahrum ediliyor. 

I Hükümlü toplu mahkemelerin teminatından 
yoksun kalıyor 3 ağır ceza hâkimi yerine bir tek 
asliye ceza hâkiminden bu haklarını istiyor. Hü
kümlünün cemiyette bir nevi iadei itibar etmesi 
anlamına gelen bu kararın resmî gazete ile ilânı 
T'bi hükümlüler lehine vaz'edilen teminattan hü
kümlüler yoksun bırakılıyor. 

Bir de ağır cezalı mevaddan mahkûm edilen 
bükümlüler bu mahkemenin dûnunda bulunan 
b 'r mrıhkemeden memnu haklarının iadesini iste-

I mek giıbi b ;r duruma düşürülüyorlar . 
Savın Milletvekilleri, tasarıya karşı muhale

fetimizin bir başka sebebi şudur: 

I 2. Meclisimizin gündenvnde 135 nci sırada 
bir başka tasarı bulunmaktadır. Cezaların infazı 
arasında ve infazdan sonraki korunmaya ait hü
kümler başlığını taşıyan, hepimizin ilgisini çeke-
".ek bir tasarı. Hükümlünün infaz sırasında ol
duğu kadar infazdan sonraki tutumu da şüphe
siz Meclisimizi yakından ilgilendirir. Erol Yıl
maz Akeal ve arkadaşlarının hazırladıkları ta
sarı şüphesiz iyi bir niyetin, hükümlülere karşı 
şefkat ve ilginin bir eseridir. Ancak bize yeni 
bir şey getirmiyor, aksine hükümlüler lehine ka
nunlarımızda mevcut teminatı zedelyor. Bu ta
sarının 135 sıra numaralı tasarı ile tevhiden ve 
beraberce mütalâası yerinde olur. Arkadaşlarım
dan da Komisyondan da bu tasarının 135 sıra 
numaralı tasarı ile tevhiden müzakeresi için geri 
almalarını temenni ederim. Arz ettiğim sebepler
le grupumuz tasarıyı tasvibetmemektedir. Say
gı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilme
sine dair okn bu kanutn teklifinde yaptığımız 

| tetkikte gördük ki, tekliften sonra komisyo-
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nun değiştirge şekli daha münasip, daha açık 
olmasına nağmem, bizim görüşümüze göre nok
sandır. Hâkimlik zamanımızda tatbikatta gör
dük ki, maznunun ikametgâhı başka bir yer
dir, oturduğu yer bir başka yer olabilir, suç 
işlediği mahal başka olabilir. Yapılan teklif
te ele almam fıkra mazmunun lehine kolaylık 
getirmek ve hükümlülük kaydının silinmesin
de hükümlüye bir kolaylık tanınmasını derpiş 
etmiş olmasına rağmen diğer yönden sabıkalı
mın haddizatında bir başka suç işlemiş olması
na rağmen şu veya bu sebeple beş seneye ya
kın bir zaman zarfımda diğer bir suç işleyip 
henüz adlî sicile intikal etmediği bir sırada 
muhtelif mercileri göstermiş olması hasebiyle 
bunlardan birisine müracaat ile yeni bir suç 
işlemiş kimse durumunda iken hükümlülük 
kaydını sildirmesi mümkün haldedir, bu ta
sarıya göre. Diyor ki : «İlgilinin veyahut Cum
huriyet savcılığının» güzel, ilgili talebedecek 
veya adlî sicil müdürlüğü talebedecek. Nere
den? Hükmü veren mahkemeden veya ilgili
nin bulunduğu yerim asliye ceza mahkemesin
den. 

Muhterem arkadaşlar; takdir edersiniz ki, 
bu «ilgÜLin'ın bulunduğu yer» tâbiri bizim Mede
ni Kanunumuzdaki ikametgâh mânasını tazam
mum etmez. Ne demektir ilgilinin bulunduğu 
yer? İkametgâh mı kasdediliyor bundan, yok
sa ilgilinin şu veya bu sebeple muvakkat bir 
zıam'an veya memuriyeti hasebiyle veya işi 
sebebiyle gittiği ve muvakkaten oturduğu yer 
mi kasdediliyor? Bu itibarla bunun daha 
sarih hale getirilmesi lâzım. Bu sebeple ben 
bir önerge de hazırlamış bulunuyorum, tak
dim edeceğim. «İlgilimin ikametgâhı, ya
hut da doğum yeri, oturduğu yer ve su
çun işlenmiş olduğu mahal mahkemelerin
den birine» şeklinde bu (B) fıkrasının sonunun 
açıklanması lâzım. Aksi halde hâkimliğimiz 
sırasında da gördüğümüz üzere, adam İzmir
lidir, ikametgâhı İzmir'dedir, Ankara'da ça
lışır, fakat bu sırada gitmiştir, hüküm Anka
ra'da verildiği halde Kars'ta bir suç işlemiştir. 
Bunlar birbiriyle bir zaman sonra, hüküm kay
dı katiyet kesbettiği zaman adlî sicile gelir ama 
çok zaman da hatalar oluyor. Bunları birçok 
misallerle biliyoruz. Bu itibarla tasarımın sonu
ma şöyle bir fıkranın ilâvesi zaruridir : «Du

ruşma yapılmaksızın» kelimelerinden sonra, 
«doğum yeri, oturduğu mahal ve adlî sicilden 
kayıtları sorularak» cümlesinin ekLonmesi fay
da getirir. Bu cümlenin bu küçük birkaç ke
limenin ilâvesi suretiyle hükümle bu arada, 
beş sene içinde diğer bir suç işlemişse ya do
ğum yerinde, ikametgâhımda bunun sicili var
dır, veya adlî sicile gönderilmişle zaten me
sele yok. Veyahut suçun işlendiği mahal mah-
k em esimdeki savcılık siciline kayıtlıdır. Bu 
itibarla mademki müracaat ettiği mahkeme du
ruşma yapılmaksızın mahkûmiyet kaydının, 
hükümlünün kaydının siHnmesine karar vere
cektir, bu yerlerden ikametgâhından, ı oturdu
ğu yerden veya suçun işlendiği mahallin mah
kemesinden sorması zaruridir. 

Bir de, demin arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi, tasarının 7 nci maddesinin (b) bendi di
yor ki : «Hüküm tarihinde..» Arkadaşımız ga
yet yerinde işaret etti, «Hüküm tarihi» olmaz. 
Hudut boylarında, bilhassa hudut kısımların
daki kazalarımızda öyle suçlar işleniyor ki, 
fiili işi i yen hududu aşıp öbür tarafa geçiyor 
veya Türkiye'nin içinde yerini kaybettiriyor 
ve zamanaşımına kadar da bulunmuyor. Şimdi 

bu hüküm tarihinden, kelimesi burada kaldığı 
takdirde, demin arkadaşımızın işaret ettiği gi
bi, ceza zamanaşımı içinde hükümlülükten kur
tulmuş oluyor ki, bu sakattır. Bu itibarla 
benden evvel konuşan arkadaşımın sözlerine 
iştirak ediyorum. Bu 7 nci maddenin komis
yonca geri alınması biraz daha üzerinde işlen
mesi, noksansız olarak Yüce Meclise getirilme
sini istirham ediyorum ve bu hususta da bir 
önerge takdim ediyorum, kabulünü istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ABRAŞ 

ALI ÇETİN (Kars) — Muhterem Başkan, sev
gili arkadaşlarım; Halk Partisi Grupu adma 
konudan arkadanım, bu kanunun memnu hak
ların iadesi maddeleri ile bir nevi tevem oldu
ğunu, onun aynı olduğunu ifado buyurdular. 
Biz komisyon olarak bu ıgörüşte değiliz, bu 
^.cnnu haki a r n iadesi tamamiyle ayrı bir mü
essesedir. Bir kimse hüküm giydiği vakit, hü
kümle beraber âmme hizmetlerinden madudolan 
birçok hususlar da memnu olur, ya hükümde 
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bunlar dercedilir, veyahut da hükmün tabiî ne
ticesi olarak kanun icabı ondan memnu olur. 
Mahkeme iadesine karar vermedikçe, bu mem-
nuiyet beş sene geçse de kendiliğinden ortadan 
'kalkmaz, mahlkemc karar verirse ortadan kal
kar. Bu ayrı bir müessesedir, ceza hukukunda, 
G47 sayılı Kanunun 7 nci maddesi memnu hak
ların iadesine aidolan müessese ile değil, Ceza 
Kanununun 89 ncu maddesinden baslıyan ceza
ların 'tecili hakkındaki müessese ile ilgilidir. 
Maddesini okuyacağım. Ceza Kanununun 95 nci 
maddesi: (Kabahat ile mahkûm olan kimse hü
küm tarihinden itibaren beş sone içinde işledi
ği diğer bir cürümden veya evvelki hükmün ve
rildiği mahaldeki asliye ceza mahkemesinin ka
zası dairesinde diğer bir kabahatten dolayı ay
nı cinsten veya daha ağır bir cezaya, 

2. Oürüm ile mahkûm olan kimse hüküm ta
rihinden itibaren 'bej sene içinde işlediği diğer 
cürümden dolayı evcice verilen ceza cinsiaıden 
bir cezaya yahut, hapis veya ağır hapis ce
zasına mahkûm olursa cezası tecil edilmiş olan 
mahkûmiyeti esasen vâki olmamış sayılır.) 

Şimdi bu madde kaibahatlerde şu kadar 
müddet sonra, cürümde de şu kadar müddet 
sonra tecil edilen bir suç yok ıolur diyor. Yok 
olur da ne olur"? Mahkûm olduğu zaman adlî 
s idile yazılmıştı. Şimdi bunları kanun vâki ol
mamış addediyor. Vâki olmamış olur da ne 
olur? Adam adlî sicilde suçlu olarak ilânihayc 
görülecek midir Bizim getirdiğimiz kanun 
Anakanunım yok olur dediği bu hali sicilden 
de .kaldırmaktan ibarettir. Yoksa memnu hak
ların. iadeni müessesesi tamamiyle ayrı bir mü
essesedir. Onun mevzuu ayrıdır, kararının mev
zuu ayr-du*. Bunun onunla birgûna ilgisi yok
tur. Sadece kanunda yok olur tabirinin yeri
ne siliniri ilâve ediyoruz. Bunun Heyeti Umu-
miyedeki çıkacak mânası budur. Yok olur da 
nn olur? Kanun diyor ki, «Yolo. Yok^.a ondan 
sonra yapılacak muamele ne? Takdir buyurur
sunuz ki, adlî m ua m el e1 er, hele cezai adlî mua
meleler çok sarih hükümlere istin ad etmelidir. 
Yok olur diye kestikken sonra hiçbir adlî mer
ci bir muamele yapamam. Çünkü o muameleyi 
gösteren bir kanun hükmü yoktur, işte bu ka
nuni.0, bu hüküm ^••t.'İT'ilivor. Nodivor «Silinir» di
yor. Anakanun (yok olur) diyor. Biz de usul ola
rak (silinir) diyoruz. O itibarla biz iştirak etmiyo

ruz, bunu memnu hakların iadesine benzetmeye 
iştirak etmiyoruz. Bu -ondan tamamiyle ayrı bir 
'müessesedir ve cezaların tecili müessesesini 
usul 'bakımından tamamlıyoruz. Bu itibarla ge
tirdiğimiz tasarı yerindedir. 

Sonra arkadaşım diyor ki : Asliye Ceza 
Maihkeınesi tarafından karara bağlanır» deni
yor ama kesin olduğunu söylemiyor Sevgili ar
kadaşlarım, 'bilhassa hukuikçu arkadaşlarım; 
duruşmasız verilen bir karar bu. Asliye Ceza 
Malh'kemesi duruşmasız bir karar verecek, hata 
eddbilir; hâkim hata edebilir, müracaat edenler 
bakimi hataya düşürebilir, karar birçok se
bepten malûl olabilir. Buna nasıl kesin deriz. 
Duruşmasız verilen her adlî karar gibi bu da 
itiraza tabi olacaktır ve 'bir sakat tarafı varsa 
itiraz yolu ile düzeltilecektir. Yani kcain de
memiş olması bir zühule müstenit değil, tama
men düşünülerek yani usûl kanunlarının umu
mi mânası içerisinde değerlendirilerek «kesin:> 
tâbirini koyma mışız'dır. Kabili itiraz olduğunu 
ima için «kesin» tâbirini koymamışızdır, olma
malıdır. 

Tek hâkim duruşmasız karar verecek, kesin 
olacak... Olmaz böyle şey... 

'Sonra asliye ceza hâkimine gelince, bu, mem
nu hakların iadesinden tamamen ayrı bir şey. 
Ve anakanunun getirdiği cezaların tecili mües
sesesini usûl bakımından tamamlanması mahi
yetinde olduğu için, memnu hakların iadesi' 
halkkındaki teminatlar olduğu gibi duruyor, 
silinmesine mütedair cezaların bir nevi tecilinin 
tamamlanmasına mütedairdir. Bir afla ve sair 
suretle ortadan kalkmada, tecille ortadan kalk
mış gibi olmaktadır. Bu itibarla usulü bir mua
meledir, memnu hakların iadesi ile alâkası yok
tur. Bir suhulet olsun için tek hakimli mah
kemede, asliye ceza hakimli mahkemede du
ruşmasız olarak karar vermesini münasip gör
müşüzdür. Komisyon öyle takdir etmiştir, Ada
let Bakanlığı öyle münasip görmüştür, iştirak 
etmiştir. Bu bir usûldür. Daha büyük mah
keme de heyet halinde olsun 'denilebilir ama 
lüzum görmüyoruz. Hâdisenin mahiyeti itiba
riyle bir silinmeden ibarettir. 

Bu itibarla biz gelmiş bulunan tasarıyı ta
mamiyle yerinde görüyoruz. Sucun işlendiği 
yer veya suçlunun bulunduğu yer tâbirleri de 
doğrudur. Ceza Kanunumuzda ve usûl kanun-
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larımızda İm tâbirler vardır, yeniden getiril
miş, "icadedilmiş değildir. Suçlunun ikamet
gâhı mı, muvakkaten bulunduğu yer mi diye 
münakaşaya 'da mahal görmüyoruz. Suçlu her 
hangi bir yerde silinmeyi istemişse, silinmesine 
müstenidolan' hâdiseler maddi hâdiseler ola
caktır, zaman ölçüsüdür, suçun malhiyetidir. 
Bunu silecek 'olan mahkeme elbette hükmü ve
ren mahkemeden cclbcdccck, anlıyacak, ondan 
sonra bilecektir. Bir günlük turistik seyahat 
için bulunduğu yerden istemiyeceği tabiîdir. 
Eğer isterse istesin. Çünkü karara mesne't teş
kil edecek bir husus var : Celibedilip görülme
dikçe karar vcrilmiyecektir. Bu suçlunun le
hine bir hükümdür. 

Arkadaşımın kürsüden izah ettiği ve takriri
ni verdiği husus da çak ciddî bir husustur. 
Evvelce züıhulen «hülküm tarihinden 5 sene 
geçtiği takdirde silinir» denmiştir. Bilhassa 
•cürümlerde mürürü zaman 7,5 seneden az de
ğildir. Eğer eski hüküm baki kalırsa hüküm 
.tarihinden 5 sene geçecektir. Suçlu maıhkûmii-
yetinin silinımeslni istiyeeciktir.. Halbuki savcı 
daha 2,5 seme onu yakalayıp cezasını infaz et-
imesi için kovalıyaeaiktır. Gayet sarih bir fceda-
ıhül husule gelecektir. Bu tedahülü ortadan 
kaldırmak için hülküm tarihini kaldırmış Ceza 
Kanununun cezaların tesciline aidolan anahü-
kümlıerine mütenazır olarak cezanın infaz edil
miş olmasını, düşmesini veya her hangi bir su
retle sükût etmiş olması tarihinden itibaren za
man almıştır. Fevkalâde mühim bir noktayı'ar-
ıkadaşıımız görmüş, bir takrirle dile getirmiştir. 
Kendisine ben kamisyou adına ve şahısıım adı
na teşekkür ederim. Fevkalâde ince bir yeri 
görmüş ve dile getirmiştir. Onun için getirdi
ğimiz kanunda, arkadaşımızın verdiği takrir 
ıbize göre çak uygundur. Değiştirilmesine hiç 
ımahal ve sebep yoktur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamaya katılmamış arkadaşlar varsa lütfen oy
larını kullansınlar. 

Sayın Akçal buyurun. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Fera

gat ettim, teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Buyurun ozanda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bu madde, üzerinde 
uzun boylu görüşmeye mahal olmıyacağı kadar 

açık ve vazıhtır. Mevcut kanunda ve tatbikat
ta karşılaşılan bir güçlüğü telâfi ebmelk mak-
sadiyle iküçük bir değişiklik yapılmış, kanun
da yeni bir hüküm yoktur. Bir- suçu işliyen 
şahsın suçun nevine göne muayyen bir süre 
geçtikten sonra adlî sicilden bu suç silinir ve 
o insan artık ondan sonra suçsuz bir insan, sa
bıkasız bir insan gibi tekrar cemiyete âmmo 
haklarının iadesi ve türlü haklarda-n faydalan
mak gibi bir mazhariyete nail olur. 

Şimdi burada kanunun getirdiği değişükliık 
gayet basittir. Evvelce mevcut kanunda şu 
•kadar süne geçtikten sonra sabıka kaydı sili
nir, der. Ama bu silinme hangi mahkemece ya-
pılacaık, bu hususta sarahat yoktu. Zaman za
man tebellür eden içtihatlara göre bir mahke
me tâyin edilir ve umumiyetle bu kanarı 
veren, cezayı venen mahkeme olanak kabul edi
lirdi. Şimdi burada vatandaşa sağlanan kolay
lık şudur: «Müddeti geldiği zaman ilgili Cum
huriyet Savcısının veya Adlî Sicil Müdürlüğü
nün talobcıtmıesi üzerine hülküm veren mahke
mece veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza 
Mah'kemıesince durulma yapılmaksızın adlî si
cil müdürlük kaydının sil inmesine karar veri
lir.» Ş'ımdi burada getirilen yenilik, mahkûm 
faraıza Artvinlidir, orada bir suç işlemiştir, 
ama zamanda kalkmış Tüıikiye'nin başka bir 
yerine, Edirne'nin bir kazasına gitmiş, yerleş
miş, önada iş sahibi olmuştur. Müddeti gelmiş
tir, sicil kaydını si ki i un nesi lâzımıdır. Ta Ediıv 
ne'nin bir kazasından kalkıp Artvin'e kadar gi
dip orada mahkemeye müracaat; edip kaydını 
sildirmek gibi bir külfetten kurtarmak için 
vatandaşın halen yerleşmiş, çalışmakta olduğu 
yer mahkemesine müracaat ederek adlî sicil
den sabıka kaydını silmesine imkân vermekte
dir. 

Şimdi burada bâzı ankadaşlarumm sorduk
ları bir sual var: Niçin asliye ceza mahkemesi 
bu kaydı silsin'? Bir ağır ceza mahkemesince 
verilmiş bulunan bir sabıka kaydını adlî sicil
den silme yetkisi niçin asliye ceza mahkemesi
ne verilsin? Şimdi her vatandaş ağır ceza mah
kemesinin bulunduğu yerde oturmaz. Bir kaza
da oturur ve orada ağır ceza mahkemesi bu
lunmaz. Oradan kalkıp bir ağır ceza mahkcme : 

si olan yene gidip oraya müracaat etmesine 
lüzum yoktur. Nihayet asliye ceza mahkeme-
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sinin de yapacağı nedir? Vatandaşın müraca
atı üzerine adlî sicilden soracak, kaydı getiri
lecek, bakılacak kanuna uygun olduğu takdir
de silinmesine karar verilecek. Mesele gayet 
'basittir. Bu bakımdan kanunun tasvibini arz 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yoik. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler... Maddelere gcçilmıe-
si kabul edilmiştir. 

İvedilik isteği vardır. İvediliği oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İvedilik kabul edilmiştir. 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 13 . 7 . 1%5 tarih ve 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde dcğiştiril-
miştir. 

Madde 7. — A) Kabahat ile mahkûm 
olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene 
içinde bir cürüm veya evvelki hükmün verildi
ği mahaldeki Asliye Mahkemesinin kazası dai
resinde diğer bir kabahatten dolayı aynı cins
ten veya daha ağır bir cefaya, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
larla ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis 
cezasını müotelzim suçlar haricinde kalan bir 
suçtan dolayı mahkûm olan bir kimse, hüküm 
tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği bü
cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsin
den bir cezaya veyahut hapis yahut ağır hapis 
cezasına mahkûm olmadığı takdirde, ilgilinin 
veyahut Cumhuriyet Savcısının veya Adlî Si
cil Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren 
mahkemece veya ilgilinin bulunduğu yer Asli
ye Ceza Mahkemesince duruşma yapılmaksızın 
adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi
ne karar verilir. 

BAŞKAN — İki değiştirge önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

I Madde 7. — A) Kabahat ile mahkûm 
olan kimse eczasını çektiği veya genel af, za
manaşımı veya şikâyetin geri alınması gibi se
beplerle cezanın ortadan kalktığı veya düştü
ğü tarihten itibaren bir sene içinde bir cürüm 
vfya evvelki hükmün verildiği Asliye M<ahıke-
i'asinin kazası dairesinde diğer bir kabahat
imi dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir ce-
7ay? mahkûm olmadığı veya ertelenmiş olan 
hükümlülüklerı'ın esasen vâki olmamış sayıldığı 
hailende bu tarihten sonra; 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
larla ağır hapis veya 5 seneden fazla hapis ce
zasını müştekim suçlar haricinde kalan bir 

I (ür umden dolayı mahkûm olan kims'e, cezası
nı çektiği veya genel af, zamanaşımı veya şi
kâyetin geri alınması gibi sebeplerle cezıanın 
eri ad an kalktığı veya düştüğü tarihten itiba
ren beş sene içinde işlediği bir cürümden dola
yı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya 
\('j£ hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm 
olmadığı veya ertelenmiş olan hükümlülüklerin 
esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu ta
rihten sonra; 

İlgilinin veya Cumhuriyet Savcısının yahut 
Adlı Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine hük-
PLÜ YGVGin mahkemece veya talebeden/m bulun
duğu yer Asliye Ceza Maıbkcımesinee, duruş
ma yapılmaksızın, adlî sicildcıki hükümlülük 
kaydının silinmesine karar verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. — Tasarının 7 nci maddesinin (B) ben-

I dindeki (hüküm 'tarihinden) cümleleri yerine 
(infaz tarihinden veya zamanaşımından itiba
ren) cümleoinin eklenmesini. 

2. — (B) bendinin (duruşma yapılmaksı
zın) cümlesinden sonra (doğum yeri oturduğu 
mahal ve adlî sicilden kayıtları sorularak) 

I cüm leşinin okl enim esini arz ve tclklif ederim. 

Afyon 
I Mustafa Akalm 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oyu^ 
I miza sunacağım. 

(Birinci Mehmet Atagün'ün önergesi tek-
| rar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AB-

BAS ÇETİN (Kars) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl

maktadır. önergeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. Bir önerge daha/ 
vardır, okutuyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş bulunan önerge 
istikametinde tadil edilmek üzıere maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyen-
ler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etaıiyenlor... İkin
ci mıadde kabul edilmiştir.. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
Bakanı vürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etaıiyenler... Kanunun tümü 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Milli Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) 

BAŞKAN — Efendim tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işler bölümüne geçiyoruz. 

Birinci maddenin görüşülmesi için Millî 
EğJtJm Komisyonu burada mı? Mehmet Yar-
di'mcı arkadaşımız yok mu? Yak. Komisyon 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakıyo
ruz efendim. 

7. — Türk ' Silâhlı Kuvvetleri' Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayı
sı : 156) 

BAŞKAN — Daha evvel görüşmekte oldu
ğumuz Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanu
nunun görüşmesine devam edeceğiz. Söz sıra
sı 39 ncu madde üzerinde Sayın İrfan Solma* 
zer'indir. 
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Sayın İrfan Solmazer buyurun. 
lUFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş-

kan, sayın milletvekilleri; 39 ncu madde ile ge
tirilmekte olan yeni terfi sistemi geçmişteki bâ
zı haksızlıkları, adaletsizlikleri önleyici nite
likte görünmektedir. Fakat A fıkrasının ikin
ci paragrafında, «sicil raporlarının şekli ve 
muhtevası ne suretle ve kimler tarafından ve 
hangi zamanlarda doldurulacağı, Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir» kaydı konulmuştur. 
Bundan evvel gene Silâhlı Kuvvetler tarafın
dan terfi bir Sicil Yönetmeliği esasına göre 
yapılırdı. Sicil Yönetmeliği esasına göre yapı
lan terfilerde birçok hallerde haksızlıklar mey
dana çıkmış ve bu yüzden birçok ordu men
subu Danıştayda dâva açmak zorunda kalmış
tır. Hattâ Orduda ekserisi alby rütbesinden 
general sınıfına nakledilen .subaylar arasında 
««Danıştay generali» diye bir haksız ve tatlı ol-
*navan hava da yaratmıştır Ordu i'einde. Müba
lâğasız söyl iyeyim, bugün «Danıştay generali» 
olan çok general Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
hizmet etmiştir, etmektedir ve emekli olan bir
çok albay Danıştay karariyle general rütbe
sine ulaşmıştır ve kendilerine «Danıştay gene
rali'» denir. Sebebi Sicil Yönetmeliğinin tanzi
minde fazla titiz olunamaması ve dolayrsiyle 
Sicil Yönetmeliğinin kumandanlara tanıdığı 
bazı haklar yüzünden olmuştur. Meselâ, - mi-
nal de vereyim - Bu sene terfi sırasında olan al
baylar arasında 100 albay müspet sicil alsa. öy
le müsbet sicil alsa ki, 100 ünün de sicili gene
ral olmıya lâyıktır ve bütün haneleri «çok iyi» 
sıfatiyle doldurulsa, Sicil Yönetmeliğinde bir 
hüküm vardır, yüz tanesi general oiamıyaca-
ğına göre, kadro mülâhazalariyle, bir seçim 
yapma durumu vardır. Sicil Yönetmeliğindelri 
hükümde terfie hak kazanmış generaller ara
sından seçmeyi Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isi yapar. Bu seçim ne kadar haklı olursa olsun 
ne kadar tarafsız olursa olsun, dolayrsiyle bir 
seçimdir. Kendisine hoş görünenleri seçme du
rumu muhakkak meydana gelir. Bu yüzden 
müsbet sicil almış albay terfi sırası geldiği hal
de terfi edemez ve Danıştay'a müracaat ettiği 
anda Millî Savunmanın Danıştay'a vereceği ce
vabı yoktur. Sicil Yönetmeliğinin o maddesini 
göstererek «kumandan seçme hakkını kullan
mıştır» der ve dolayıısiyle Danıştay bu se'çme 
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hakkının hangi şartlara göre kullanıldığını hiç- I 
bir zaman düşünmez ve bir mahkeme karariyle 
generallik tevdi edilmiş olunur. Bu bakımdan 
Sicil Yönetmeliği birtakım mahzurlar meyda
na getiriyor. Bunun daha iyi esaslara bağlan
ması için buradaki Sicil Yönetmeliğinin tüzük 
şeklinde değiştirilmesi, tüzüğün da Danıştay-
dan tasdikten çıkacağına göre daha objektif 
esaslara göre hazırlanacağı muhakkaktır. 

A fıkrası hakkında mütalâalarımı böylece 
söyledikten sonra B fıkrası' hakkındaki müta

lâalarıma geleceğim. 

Üsteğmen - Albay dahil rütbedeki subaylar 
terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılla
rında o rütbelerde haklarında her yıl düzenle
nen sicil raporlarının not ortalamasının ve de
ğerlendirme kurulunca verilecek değerlendir
me notuna göre sıralanır ve beş yeterlik gru
buna ayrılır. Asteğmenler ve teğmenler i'çin bu 
sıralama yapılmıyor, Subay Sicil Yönetmeliği
ne göre aldıkları sicil ve engelleri olmadığı 
kaydiyle terfi ettiriliyor. Orduda asteğmenin 
kadro karşılığı takım kumandanıdır. Teğmen 
de takım kumandanıdır, üsteğmen de takım 
kumandanıdır, şimdi, bu takım kumandanları 
bu üç rütbede toplanıyor. Daha Orduya yeni 
atılmış genç bir üsteğmenin bu şekilde sıra!an
dırmaya girerek bir haksızlığa mâruz kalma
ması için üsteğmenlerin de sâdece Sicil Yönet
meliğin deki esaslara göre terfi ettirilmesini ve 
değerlendirme kurullarınca tesbite tabi tutul
maması hakkında bir önerge verdim. O öner
geye iltifat buyurmanızı istirham ederim ve 
dolayısiyle burada geçen asteğmen, teğmen ve 
ilâve ediyorum üsteğmenler yeterlik grupları
na ayrılmazlar şeklinde düzeltilmesini rica 
ediyorum çünki bu da bir nevi haksızlık mey
dana getirecektir. 

Şimdi benim bir do E fıkrasında takıldığım 
nokta vardır. «Normal bekleme süreleri sonun
da yapılan değerlendirmede terfi için yeterlik 
gruplarına giremeyen üsteğmen ve yüzbaşılar» 
- Eğer önergemiz kabul edilirse üstteğmeni çı
karıyoruz - «Yüzbaşılar mütaakıp iki yıl, binba
şı, yarbay ve albaylar birer yıl daha değerlendir
meye tabi tutulur. Bunlardan yeterli not alan
lar normal bekleme süresi sonunda değerlendir
meye giren v terfi eden subayların aldığı yeterli 
notlarına eşit ve daha yukarı olanlar bu grupa | 
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girmiş addolunur ve haklarında ona göre işlem 
yapılır.» 

ıŞimdi bir yüzbaşı birinci sene değerlendir
meye tabi tutuldu ve bu değerlendirme sonunda 
bir üst rütbeye terfi edememe durumuna girdi, 
mütaakıp iki yıl içinde aynı işlemi yapacağız bu 
yüzbaşı için. Kendisiyle aynı nasıplı olan Yüz
başılar normal bekleme süresinin sonunda değer
lendirmeye tabi tutuldu ve terfi etti. Terfi du
rumuna giromiyen diğer yünbaşı iki yıl daha de
ğerlendirme durumuna sokulacak. İkinci yılın 
sonunda bu yüzbaşı da değerlendirme durumuy
la bir terfi sırasına girdi. Ondan sonra kendisi
nin emsali olan, yani kendisinden iki yıl evvel 
başarısından mütevellit 55 nci maddede yazılı 
şartları ondan daha iyi ihraz ettiği için terfi et
miş kişiler arasında son yıl aldığı değerlendirme 
notuna göre tekrar sıraya sokulacak. Bunun böy
le olmaması gerekir, çünkü, aynı nasıplı ve ay
nı normal bekleme süresine girmiş olan subay
lar arasında ilk sene terfi edemiyen iki sene son
ra aynı notla terfi edecek bir kişinin aynı sınıf
ta mütalâa edil memesi gerekir. Bu noktayı da 
tashih etmek hak icabıdır. 

Şimdi bir de (F) fıkrası vardır. (Yeterlik 
grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve 
rütbelerde terfi sırasında bulunan subayların ye
terlik derecelerini tâyin eden not, kendi kuvvet
lerinde o yıl terfi sırp.sma giren ve yeterlik grup
larına ayrılabilen diğer sınıflardan aynı yeterlik 
grupları arasında yeterlik derecesi notu en dü
şük olan sınıfın en düşük ehliyet derecesi notu
na eşit veya daha yukarı yeterlik grupuna gir
miş addedilir ve haklarında buna göre işlem ya
pılır.) Sayın Ferda G-ülcy'm birkaç oturum ev
vel ısrarla üzerinde durduğu bir maliye sınıfı 
ihdas edilmek üzere, Sayın Komisyon Başkanına 
izafeten Hükümet adına burada izahat veren 
hâkim albay arkadaşımız bunların mevcudunun 
Türk Ordusunda 15 i geçmediğini ifade etti. Bu 
müesseseden gelmiş bir insan olarak öyle sanıyo
rum ki, bu sınıftan gayri yeterlik gurupları te
şekkül etmiyecek kadar az mevcutlu sınıf yok
tur. Belki varsa bir sınıf daha olabilir. Zaten 
movcudu 15 i bulmıyan bu subaylar kadroları
na göre şöyle bir hakka sahip. - Söz alamadığım 
için o maddede konuşamadım, yeterlik kabul edil
mişti - Şöyle bir hakka sahip:-Bu 15 subayın yeri 
emekli olana kadar Ankara'dır. En kötü ihtimal-
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le bu subaylar belki ordu merkezlerinde kadro
ları sebebiyle kullanılabilirler. Ordu merkepleri 
de İstanbul, Konya ve Erzurum'dur. Yani bu 
•sınıfa mensup bu subaylar, diğer ordu mensup
ları gibi ne Dommun karlı tepelerinde, ne ITr-
fa'nm kızgın ikliminde hizmet görmek durumun
da dep-illerdir; dalha başka deyimle, ne hudut ka
rakollarında tezek yakmak durumundadırlar. 
Oocufhından ayrı bulunabilecektir, ne de büyük 
şehirlerin okul, hastane ve diğer medeni ihtiyaç
larından mahrum kalacaktır. Böyle bir hak za
ten kendisine tanınır. Terfi sırası geldiğinde de
ğerlendirme grupu en düşük not alan sınıfa gö
re avarl anması da bunlar lehine yapılmış büyük 
bir haksızlık ve lehe yapılmış bir haksızlık olur. 
Bunun da tashihi gerekir. 

Sözlerimi toparlamadan evvel bir noktaya da
ha dikkatinizi çekmek istiyeceğim: Değerlendir
me, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her bölgesinde 
çalışan aynı nasıplı ve normal bekleme süresini 
arızasız doldurmuş olan subaylar arasında yapı
lır. Bu değerlendirmeye esas olan hususlar da 
55 nci maddede sıralanmış olan hususlardır. Şim
di bir subaya kumandanı sicil notu verirken o 
subayın her türlü davranışlarını, hizmet şartla
rını, durumunu, eğitim halini tetkik etmek du
rumdadır. 

Yine yüzbaşılardan misal vereyim: Aynı na
sıplı vütfbaşılardan tümü Şarka gitmiyeceğine 
göre bir kısmı Şarka gitti ve hudut boylarında
ki hizmete atandılar. Aynı durumda olan kendi 
emsallerinden bir yüzbaşı Ankaranın bir piyade 
alavında, üç tanesi Ankara'nın Muhafız Alayın
da, beş tanesi Birinci. Orduda Selimiye'de, gibi. 
Şimdi bunların son üç seneden evvel mübadil ol
madığına göre ordu mensubu Doğudan, aynı 
değerlendirme kurullarınca not ortalamaları alı
nacak, Doğudaki bir subayın durumu, erinin 
giyiminden, erinin yatma yerine kadar çeşitli 
mahrumiyetler içindedir. Hattâ bir hudut bölük 
kumandanı, bir tabur kumandanı erlerini toplu 
bir halde görmek imkânından da mahrumdur. 
Bir tabur kumandanının Doğudaki hudut mın-
takasmda en toplu haldeki birliği 50 - 100 kilo
metreden fazladır çok zaman. Halbuki Ankara 
Muhafız Alayında bir yüzbaşının bölüğü öyle 
değildir. Bölük kaloriferli koğuşta yatar, ranza
da değil, karyolada yatarlar, hem çift katlı de
ğil tek katlıda yatarlar, muhafız birliğinde, göz 

önündeki birliklerde. Bu bir realitedir, pikesi var
dır, yün veya pamuk yatağı vardır, yemek şart
ları, beslenme şartları iyi, mutfakları sayesinde 
daha mükemmeldir. Dolayısiyle erleri daha sıh
hatli görünür, doktoru ayağının dibindedir ve 
her türlü avantajlara sahiptir. Mahrumiyet 
mmtakasmda hizmet gören bir-subaym erlerinin 
beslenme şartları, kontrol şartları, giyim şart
ları hattâ ve hattâ koğuşl ardaki durumu aynı de
ğildir. Şimdi bir kumandan burada notu veriyor 
bu subaya. Kaloriferli koğuşta yatıyor erleri, ba
canın .isi yok, sobanın külü yok, koğuş tertemiz. 
Doğu'daki üç eri burada, beş eri orada, on tanesi 
öbür tarafta olan bir yüzbaşı da her gün bunları 
kontrol etse yine pisinden, pisliğinden muhak
kak şikâyet edilir ve muhakkak kumandanın gö
züne batar, alacağı not çok iyi olmaz. Belki bü
tün bu imkânsızlıkları düşünen kumanda mevkii
ne gelmiş bir subay eli varmaz, çok iyi demeye, 
«iyi» der. Fakat buradaki ferahlılıkla «çok iyi» 
yazabilir, çünkü her şeyi mükemmeldir. Bu ba
kımdan hizmet bölgeleri ve şartları ayrı olan su
baylar için de değerlendirme kurullarınca hazır
lanacak yönetmelikte bâzı hususların bulunması
nı, Meclis kayıtlarına geçmek üzere arz ettim. 

Saygılar, sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, 

buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Çok muhterem arkadaşlarım, madde 
görüşüldüğü zaman ilk söz alıp bu hususta öner
ge veren Sayın Güley arkadaşımıza hak verme
mek mümkün değildir. Zira hakikaten bu 39 ncu 
madde Orduda hizmet gören subayları en fazla 
meşgul eden, üzerinde titizlikle durulması ica-
"beden bir maddedir. 

Sicil meselesi : 
Muhterem arkadaşlarım, gerçeği olduğu gibi 

bu kürsüden konuşmamız icabeder. Hiçbir insan 
hislerinden tecerrüt etmiş değildir. Vazife mü
nasebetlerinde az - çok kumandanla, sicil amiriy
le hizmet gören subay arasında cereyan eden bir 
tatsızlık o subayın siciline tesir edebilir. Bu sicil 
meselesi o kadar mühim bir meseledir ki, iyi ile 
kötüyü bu tefrik edecektir. Aşk ile vazife yapan 
bir subayı bu sicil değerlendirecektir. Okuldan 
birincilikle çıkmış gençler vardır ki, kıta haya
tında daha fazla başarı gösterenler o okulda en 
çok başarı gösterenin önüne geçebilir. Ancak 
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sicil müessesesini sağlam, teminatlı, güvenilir bir 
şekle sokabilirsek. Şimdi dünkü oturumda bâzı 
arkadaşlarımız bahusus Sayın üzoğul arkadaşı
mız, «30 - 40 senedir Türk Ordusunda hiç kimse 
haksızlığa uğramamıştır, sicil haksız yolda veril
memiştir.» dediler. Arkadaşlar bu beyanlar ger
çeğe uyan beyanlar değildir. 

Şimdi benden önce konuşan arkadaşım İrfan 
Bey, Danıştay kararı ile haklarını geri alan Al
bay ve generallerden bahsettiler. Bu bir vakıa
dır. Hakikaten bâzı sicil âmirleri bâzı subaylara 
hakkı olduğu halde iyi sicil vermemiş ve Danış
tay kararı ile bu tesbit edilmiştir, Gerçek bu iken, 
bunları bir tarafa itip, «Bugünkü sicil müessesesi 
güvenilir vaziyettedir, adaletle bütün hislerden, 
tesirlerden uzak bir şekilde bu müesoseye hizmet 
eden subaylar değerlendirilebilir» denemez. Gö
nül arzu ederdi ki, Türk Silâhlı Kuvvetler Perso
nel Kanunu hakikaten güvenilir bir müessese ge
tirsin; bütün bu sicil işini subayları en iyi şekilde 
değerlendirecek hale getirsin. Bu olmadığına gö
re bunu yönetmeliğe bırakmak hiç doğru değildir 
arkadaşlar. Şimdi bu kanunda öyle şeyler var
dır ki, terfileri ne zaman yapılacak, hangi ayda 
yapılacak tasrih edilmiştir, tesbit edilmiştir, mâ
kuldür. Kıdem sırası tafsil en tesbit edilmiştir, 
subayların kadrolarının bildirileceği ay dahi ya
zılmıştır. Askerî öğrencilerin yani-bu yönetme
likle olabilir, kabul şartlan, çıkarılma sebepleri 
yazılmıştır ve bu sicil raporuna bir nevi hazırlık 
vazifesi gören ve 52 nci maddede yazılı Değer
lendirme Kurulu dahi kimlerden teşekkül edecek
tir. Bu dahi tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, değerlendirme teknik bir iştir. 
Bu sicil raporunun muhtevası ne suretle ve kim
le v tarafından doldurulacağı ve hangi zamanlar
da doldurulacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir denmiş. Değerlendirme Kurulu
nun teşekkül edeceğini kanun ile tesbit ediyoruz, 
ve fakat, sicil raporunun kimler tarafından, 
ne şekilde doldurulacağını tesbit etmiyoruz. Ni
haî tesbit sicil raporudur. Farz edelim ki de
ğerlendirme kurulu hakikaten titizlikle bir su
bayın sicilini tesbit etti, değerlendirdi. Rapor 
şimdi şu yönetmelikteki bir şahsa verilirse ve 
bu değerlendirme yanlış geçerse o subay na
sıl hakkını arıyacaktır Sayın Güley'in hakh 
olarak işaret ettiği giıbi, eğer bu tüzük olursa 
Danıştaydan geçecektir ve daha güvenilir bir 

müessese haline getirecektir bu sicil meselesi
ni. Bence Değerlendirme Kurulu meselâ, yö
netmelikle tesbit edilebJlir değerlendirmeyi 
kimlerin yapacağı. Ve .fakat bu sicil raporu
nun dolduruluşu, şu fıkra şekil ve muhtevası
nın no suretle ve kimler tarafından doldurula
cağının kanunda belirtilmesi lâzımdır. Madem
ki, belirtilmemiş, Hükümet ve komisyon buna 
lüzum görmcmİR, hiçolmazsa bu yönetmelik ye
rine tüzüğün ikâme edilmesi lâzımdır, zaruri
dir. Bu kabul edildiği takdirde kısmen bu mah
zurlar ortadan kalkacaktır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, geçen otu
rumda yine bir arkadaşı muz hatırlattı, yani 
kanunda mütemadiyen işi yönetmeliğe havale 
etmek doğru değiıldir ve İm Anayasanın ruhu
na da aykırı düşer. Zira Anayasanın 112 ncü 
maddesi diyor ki : «Bakanlıklar ve kamu tüzel 
kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka
nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aylorı olmamak şartiyle yö
netmelikler çıkarabilirler. Yönetmelikler Res
mî Gazete ile yayınlanır». Ş'mdi bu kanunda 
geçen - bir arkadaşımın da söylediği gibi - 14 ta
ne yönetmelik vardır ve bâzı hakikaten kanu
na geçmesi tüzükle tesbit edilmesi lâzımgelen 
esaslarda yönetmelik kabul edilmiştir ki, bu 
doğru değildir. («Neden değil?» sorusu) bil
hassa subay]an en fazla ilgilendiren bu müesse
seyi tüzükle tesbit etmemiz faydalı olur kanaa
tindeyim. 

. Nasıl doğru olmadığını izah ettim beyefen
di, dinleseydiniz bu. suali sormak lüzumunu gör
mezdin )c. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 39 

ncu madde üzerinde şimdiye kadar altı ar
kadaş konuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi 
gelmiştir, önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Milletvekili 

Süreyya Uluçay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de Sayın Kılıç, buyurun. 
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İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 39 ncu madde ve bilhassa 
yönetmelik üzerinde arkadaşların endişesi ol
duğu konuşmalardan anlaşılmaktadır. Eğer ar
kadaşımız önergesini geri alması hususunda 
yaptığımız ricayı kabul etmezse, biz diğer ar
kadaşlarımızdan istirham ederiz ki yönetme
liğin ve tüzüğün idareye sağlıyabileceği ko
laylıklar veya mâniler etraflıca anlatılacak, 
tüzüğe nelerin konduğu, muhtevası hususun
da arkadaşların fikirlerini aydınlatıcı mahi
yette tüzükten parçalar okumak suretiyle daha 
nelerin konması lâzıımgeldiğkıi ve düşünüldü
ğünü arkadaşlara bildirmek suretiyle daha sa
lim bir yola kendilerini yöneltebileceğimizi tah
min ediyoruz. Bu maksatla arkadaşlarımızdan 
istJi'hrım ederiz ki, bu önerge kabul edilmesin. 
Kifayet kabul edilmediği takdirde huzurları
nızda izah edeceğimiz hususlarda yönetmelik 
mi, yoksa tüzük mü idarenin bu kanunun tat
bikatında daha iyi bir şekilde hareket etmesi
ni sağlıyacak ve binneticc yönetmeliğin mi, 
tüzüğün mü kanuna konmasının daha faydalı 
olabileceğini, tatbikatçılara hangisinin daha 
faydalı neticeler sağlıyablleceğini izah ve da
ha salim bir yola sevk edilmemiz sadedinde, 
aydınlatıcı bilgiler vereceğimizden, lütfediniz, 
bu önergeyi kabul etmeyiniz. Söyleyecekleri
miz vardır, faydalı olacaktır zannediyoruz. 
Lütfediniz önergeyi kabul etmeyiniz, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım öner
geyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Samsun Milletvekili Süreyya Uluçay'ın 
yeterlik önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
le:1... Kabul etmiyenlcr... Yeterlik önergesi ka
bul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
T. S. K. Kanun tasarısının 39 ncu maddesi

nin (C) fıkrasının 1 numaralı bendinin tasarı
dan çıkarıılmasmı, 2 nci bendinin 1 nci, 3 ncü 
bendinin 2 nci bend olarak değiştirilmesini, 

Ayni: maddenin (d) fıkrasına (Üsteğmenler) 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Yüksek Başkanlığa 
1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde küçük rüt

bedeki subayların büyük ihtiyaçolduğu gerçeği 
muvacehesinde, 39 ncu maddede yeterlik gru-
puna ayrılmaları öngörülen üsteğmenlerin de 
asteğmen ve teğmenler gibi bu zorunluk dı
şında bırakılmalarını, 

2. Bu madde ile ilk defa gelmekte ve da
ha sonraki maddelerde sık sık geçecek olan 
(Subay Sicil Yönetmeliği) nin kanunda zikre-
dilmiyen geniş özlük ve meslek haklarını kap-
sıyacağı ir>in (Subay Sicil Tüzüğü) şeklinde 
değiştirilmesini, 

3. (b) bendindeki «notuna» kelimesinin 
«notu toplamma» yapılmasını, 

4. (d) bendinin 2 nci satırındaki «normal» 
kelimesinin kaldırılmasını, 

5. Bu maddede geçen «netice» nin «sonuç» 
«ehliyet» in «yeterlik» addedilir ve addolu
nur» un «sayılır» şeklinde türkçelcştiril meşini 
ve rakamla (5) in yaziyle (beş) yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta

sarısının 39 ncu maddesinin (a) bendinde 
«Subay Sicil Yönetmeliğinde» ibaresinin 
«Subay Sicil Tüzüğünde» şeklinde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
T. S. Kuvvetleri Personel Kanununun 39 ncu 

maddenin (a) bendinin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

a) Yönetmelik, şahısları değerlendirmeye 
esas olacak sicil raporlarınım muhtevasını, her' 
meslek ve sınıfın özelliklerine uyan objektif öl
çülere yer verecek şekilde tesbit eder.» 

Balıkesir 
Mesut Ozansü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 39 ncu maddesindeki fıkraların 

harfle, bendlerin rakamla gösterilmesi şeklî 
yönden hatalıdır. 
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Alışılan kanun tekniğine göre fıkralar ra
kamla, bendler harfle gösterilir. 

Bu itibarla: 
Maddedeki, a, b, c, d, e, f, harfleri yerine 

1, 2, 3, 4, 5, 6, rakamlarının yazılmasını, 
(c) fıkrasındaki 1, 2, 3 bendlerinin a, b, c 

harfleri ile gösterilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, öner
geleri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Tokat Milletvekili trfan Solmazer'im öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 

katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'iıı önerge
si tekrar okundu, 

FEHDA GÜLEY (Ordu) — Kısa bir maru
zatım var. 

BAŞKAN — Önergeyi tavzih sadedinde mi? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Kısa bir maru

zatımı var, ' 
BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar ; önergem birbirinden farklı sebeple
re bağlı olarak, birbirinden farklı 3 - 5 unsu
ru ihtiva ediyor. Toptan oya konduğu takdirde 
komisyonun iştirak etmediği bir husus için top
tan reddedilmesi cihetine gidilmiş olur. 

Sayın Başkanlıktan, önergemde olduğu gibi 
ilk fıkrayı okutup komisyonun iştirak edip et
mediğini sorduktan sonra, oylama cihetine git
melerini ve bu suretle önergenin hangi hu
suslarına komisyonun katılıp, hangi hususla
rına katılmadığını hem Riyaset Divanının, hem 
de Yüce Heyetin kesin olarak ve açık olarak 
bilmesini sağlamalarını kendilerinden rica et
mekteyim. 

BAŞKAN —•. Muhterem arkadaşlar, bu şe
kilde bir önergenin muhtelif paragraflarda 
kabul edilmesini oylayabilmek için bu hususu 
Umumi Heyetim tasvibine sunmamız icabeder. 
Şimdi Sayın Ferda Güley'in talebi üzerine, öner
gesindeki muhtelif paragrafların ayrı ayrı oku-
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nup oylanmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Paragraf paragraf okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önerge
sinin birinci paragrafı tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ. KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Komisyonun verdiği de
ğiştirge önergesinde mevcuttur, katılmıyoruz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ne demek? 
Mevcutsa katılıyorum deyin, muhalif olmayın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bizim önergemiz oylan-
dıığı zaman halledilecek. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmakla bu iş 
halledilmez sayın arkadaşlarım: 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, Ferda Güley Beyefendi zaten komisyonun 
üyesidir. Zatiâliniız komisyonun kararını so
ruyorsunuz, zaten komisyon üyesi beyefendi. 
Binaenaleyh, ben anlamıyorum... 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, yeri
nizden konuşmakla mesele halledilemez. Usul 
müzakeresi de açmamışımdır. 

Şimdi ben komisyondan soracağını, komis
yon başkanı veya sözcüsü iltihak eder, etmez 
ona karışmam, ona göre oylarım. Komisyon iş
tirak ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — «Katılmıyoruz» 
derseniz sizinkinde de var aynı şey. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, komisyon bu 
paragrafa iştirak ediyor mu, etmiyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmemekte
dir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) — Sayın Başkanım, aynı mealdeki 
önergeler birleştirilir. Böyle ayrı ayrı oylanır 
mı? 

BAŞKAN — Rica ederim, usul müzakere
si açmadım- efendim. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
iri emiştir. 

Muhterem arkadaşlar; müsaade buyurun, 
bir defa yerinde lâzımgelen işlemi yapıyo-
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ruz. Buna itiraz etmek mahalsizdir. Paragraf 
paragraf oylanmasını Heyeti Umumiye kabul 
ettikten sonra,, efendim bunu birleştireceksiniz, 
bunu birleştirmiyeceksiniz gibi daimi tazyik al
tında bulundurmanın mânası yoktur arkadaş
lar. Biraz da vazifemizi suhuletle yapmamı
za yardım ediniz, lütfen. 

(Ferda Gülcy'in önergesinin ikinci pragra-
fı tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

HASAN LÂTİF S ARI YÜCE (Çorum) — İti
razımız var, Sayın Başkanım şimdi Sayın Ko
misyon Başkanı önergelere katılmamakta, bi
zim de aynı mahiyette önergemiz vardır, de
mektedir, Meclis menfi oy vermektedir. Ko
misyonun aynı mahiyetteki önergesi geldiği 
zaman ne olacak? 

BAŞKAN — Başkanlığın bu husustaki fik
rini arz ettim. Evvelce paragraf paragraf oy
lanması hususunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Ben Heyeti Umumiyenin bu kararını yerine ge
tiriyorum. Buna böyle devamlı itiraz olmaz, 
bu böyle devam edemez. Bundan sonra gelen 
önergelere ister menfi, ister müspet oy verir
siniz. Boşuna bizi işgal etmeyiniz. 

(Ferda Güley'in önergesinin 3 ncü pragra-
fı tekrar okundu), 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Bizim de önergemiz var, 
katılıyoruz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — öbürü de öyle 
Sayın Başkanım, komisyon şimdi doğru yola 
geldi. 

BAŞKAN — Okunan pragrafa komisyon ka
tılıyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Ferda Güley'in, önergesinin 4 ncü parag
rafı tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ferda Güley'in önergesinin 5 nci parag
rafı tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu) * 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kısaca öner

gemi açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Mümkün olduğu kadar kısa ol

mak kaydiyle, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, dün arz etmiştim. Burada objek
tif esasları göstermek lâzıımgelir. Zaten bütün 
bu terfiler, terfi esasları Subay Sicil Yönetme
liğine bırakılmaktadır. Tüzük şeklindeki tadi-
'lâtı Yüce Meclis kabul etmemiştir. Şimdi bu
rada bir objektif usullere göre dediğimiz za
man «değişik rütbe görevlerdeki yeterlikleri 
objektif usullere göre sicil raporlarının not 
ortalamaları» yani bu yönetmelik yapılırken 
yönetmeliği yapacak makamın mümkün oldu
ğu kadar objektif davranması, kişisel görüşler
den, kişisel ölçülerden uzaklaşmasının temin 
için bir ölçüdür bu. Yani maddeye çok büyük 
bir yenilik getirmemekte, fakat maddeye sağ
lamlık vermektedir. Bu bakımdan iltifatınızı is
tirham edeceğim. İyi bir şey yapmış olacağız 
yani objektif yönetmelik objektif ölçüler ko
yacaktır. Objektif ölçüler koymadığı zaman 
bu yönetmelik kanuna aykırı olacaktır. Zan
nediyorum ki, komisyon, biz burada bu kanun
da objektif ölçülerin dışyıda ölçülerin de ko-
uulacağmı kabul ederiz demesi mümkün olma
dığına göre bunun buraya konmasında büyük 
faydalar hâsılolacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komsiyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Okuduğumuz önergeye komis

yon katılmamaktadır. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Reşit Ülker'in ikinci önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) —- Bu önerge oylanamaz Sa-
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ym Başkanımı, az evvel bu husus oylandı, red
dedildi. Subay sicili hususu Sayın Ferda Güley'-
iîi önergesinde vardı ve oylandı kabul edilmedi. 
Bu itibarla bu önerge oylanamaz. 

BAŞKAN — Evvelce reddedilmiş olduğun
dan oya sunmuyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün 
önergesi tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Ilize)v — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ka

tılmamaktadır. önergeyi kabul edenler... Et-
miyonler,,. Efendim tereddüt hâsıl olmuştur, 
ayakta sayacağız, önergeyi kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

(Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm öner
gesi tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Bundan evvelki maddede 
buna aykırı bir usul kabul edildiği için katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır. önergeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, kabul edi
len önergelerle birlikte komisyonun önerge
sinin do komisyona iadesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Peki, tamam. Kabul edilen 
önergelere muvazi olarak komisyon, kendi öner
gesini redakte etmek üzere 'geri istemektedir. 
Komisyona iade edilmiştir. 

İSMAİL HAKKis YILANLIOĞLU (Kasta
monu) —• Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Usul hakkında kısa bir maruzatta 
bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, neyin usu
lü İsmail Bey 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Başkanlığın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, şu 39 ncu 
madde hakkında vıerilen tadil önergelerinin 
oylamasında tatbik edilen usul gibi bir usule 

şimdiye kadar .rastlamadım. Bir madde hak
kında muhtelif önergeler verilir. Başkanlıkça 
bu önerıgeıler tasnif edilir, uygunluk derecesine 
göre, aykırılık derecesine göre tasnif edilir, 
ondan sonra oya konur. 

Şimdi, Başkanlık bunu yapmadan muhtelif 
önıer<geleri oya koymuş, hattâ tadil önergesi 
sahibi Sayın Ferda Güley'le bâzı hususlarda 
komisyon beraber olduğu halde ikisini birbiri
ne düşürmüştür. Halbuki aynı mealde olan 
önergeler tevhldcdilir, iştirak halinde ilse, Yü
ce Heyetin oyuna sunulur, bu şekilde mesele 
hallolur. 

Şimdi, karmakarışık oldu Başkanlığım; bu 
hatası yüzünden, komisyon mecbur oldu öner
geleri geri almaya... Benim, usul hakkında söz 
alışımın sebebi, muhterem Başkanlığın bu gibi 
hatalara düşmemesini hatırlatmak içimdir. 

Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usulî 
bir şey konuşacak zannettim bizim Sayın is
mail Hakkı Yılaınlıoğlu. «Şimdiye kadar böyle 
paragraf, paragraf yapılmış bir oylama yok
tur.» diyor. Halbuki emsali çoktur. Kendileri 
sıkı devam etseydi bu Meclise elbette öğre
nirlerdi. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — öğrenmeme lüzum yok ve Meclisin 
em devamlı üyesiyim. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, bilmedikleri için 
hiç kusuruna bakmıyorum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Biliyorum ve devam ediyorum. 

BAŞKAN — Devam etseydiniz görürdünüz 
efendim ve iddia 'etmeyiniz. Devam etseydiniz 
öğrenirdiniz efendim. Ben, sizin şeyinize bak
mıyorum. 

I I - Yeterlik grupları 
Madde 40. — Yeterlik grupları ile bunların 

yüzde oranları aşağıda gösterilmiştir : 

1 mci grup % 5 
2 nci » % 20 
3 ncü » % 50 
4 ncü * % 20 
5 nci » '% 15 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 120 
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III - Yeterlik gruplarımın hesaplanması 
Madde 41. — Yeterlik gruplarına girecekle

rin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı ol
mak üzere normal bekleme süreleri sonunda 
terfi sırasına ginem subay mevcudunun yeter
lik grupu yüzdeleri iLe çarpılması suretiyle el
de edilir. Yeterlik gruplarımı/n hesaplanması sı
navında 0,5 ten (dâhil) daha yukarı kesirlerin 
noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. 
0,5 ten aşağı kesirler bir alt grupa eklenir. Bu 
hesaplama birinci yeterlik grupundan başla
narak elde edilen neticelere göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Kadroların bildirilmesi 
Madde 42. — Kara, Deniz ve Hava Kuvvet

leri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kad
rolar her yılın Mayıs ayımda sınıf ve rütbe be
lirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlı
ğı vasıtasiyle değerlendirme kurullarına bildi
rilir. 

BAŞKAN — Bu maıdldıe üzerıjnide Sayın Me
sut O.zanûü sıüız B'tcımlribir, buyurun efendim. 

MESUT OZANSÜ ('Balıkesir) — Sayın Baş-
(kan, 'OTulhlbcıreım mlMetvelldlleri, 42 nci «naddeye 
bir fıkra ilâvtedjni iıh'Jiva elden önergeımin ge-
rldkçıetiinii arız etımcik üıaero hunarunuıza gelmiş 
bulunuyorum. DevılcıtJn Personeli poliltiıkaisma 
ihıâlküım prienısiip eşit ücret prensibidir. Tasarıda 
(kadroları haızınbıyacaık kuvvıetlerıe hiçbir pren
sip dlkcIklTufii verilımıcıdiğli için kuvvetler islterılıer-
sıe bâzı hizıınetlere diğer hizımieıblerle bu muvaze
ne düşıürJmıeıden isıtadükleri yülkaek rütbe kadro
larına talhi3İt3 edelbilecıeikılıerldir. Tasarı bu halliyle 
ikalbul edildiği talkldlirlde. Meselâ, bugıün Albay 
riüitlbedi bir kobrldunun ikurımiay balkanına ve
rildiği gClbi bâr allayım kıcımuitanma da aynı rüt
be verilmıclkıbedir, bir Gülhanıe Hastanesinin 
pnoıfesorüıme de aynı rüitlbe ver ilmektedir. Bu
nunla beralbcr küçülk bir ikaz anın askerlik şube
si başkanına da aynı rütbe veriıimekbadir. Eşit 
ücret prensibi - ki Anayasanın 45 nci maddesi 
de bunu âmirdir. Bu nazarı itibara alınmadığı 
takdirde, o halde diğer rütbeler 'kadrolarının 
daha çolk antiirıılıması iktiza öder. Bununla bera-
iber sivil sdktöndle de meselâ bir vilâyetin valisi 
100 lira aslî maaş abrlken jıanıdıanmıa (komutanı 

ve haltta muavini janldaımıa müfıötıtigiine ve su
lbe reisinle 125 - 1'50 asllî maaşlı bir kiadra ve-
nildiğii takdimde bir denlgesizılik, bahis konudur 
İki, bu elan mevautibur. Binaenıalleyh orduda hiz
met kadrolarına rütbe talhaisleri yapılırken tefk-
IM'imizlde hem orldu içlerlisıinldeki çeşüfcli hizımet 
dalları ve üniteleri arasında bir işbirliğini sağ-
]iaımak, hem dıe subaylarla sivil mıeımurlarla ara
sında hizmetin önem ve müeıssiriyıeltinıe göre bir 
denge sağllamayı hedef tıutonaik'taldır. Teklifi
min bir başka yönü de yülksielk rıültlhe enflıâtsyon-
laırı üst kaidem elerde bahisle konu olduğuna göre, 
ıgeçıici bir intikal dıervneisli içinde bu rütbe enf
lâsyonları önlendiği gibi rütbenin de bu şelkil-
ıdi3 itibarı Ikorunmuış dlur, sağlanmış c.luır. Bu 
f'Jkra ilâvesi bu mıalksadı matuftur. Bu hur/asla 
jlglli bir önerge de ver imiş bulunuyorum. Ilür-
meûleıljmle. 

BAŞKAN — Bıaşıka söz idtiiyeın? Yok. De
ğimi llirmıe önengeleri vandıır, okrJtuyoraiim ef-en
letin : 

ıSayım Başkanlığa 
Tasarımnı 42 ncli mıalddcsinin aşağıldalki şekil

de değişlbirilmeBİini arz ve teklif edeıtinı. 

Ondu Millcfbvdkiili 
Gerda Güley 

IV - Kadroların bildirilmesi 
Maldlde 42. — Kara, Demiz ve Hava Kuvvet

lerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ak, 
kadrolar her yılın Mayııs ayınlda sınıf ve rütbe 
helirttlilericlk Genellkıunmay Başkanlığınca değer-
llendirmıe Kurulla rınaa tesvidi edilmek: üz,ere kuv
vet komutanlıkları ile Jandarma Genel Koaııu-
ıtanlığına bildirilir. 

Y u t a k (Başîkanıhğa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

nun 42 nci maddesine aşağıdaki şe'kilde bir 
fıkra ilâvesini arz ve teklif ederim. 

'«Kadroılarm yaprlmıasınlda hkımclt'iuı önemi 
ve 'müesserıiyet eşitliği nazara alınmak suıiotiyle 
kadrolarım rıüitbe hadleri teısibit olunur.» 

Balılkesir 
Mesut Ozlanlsü 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza suna-
oağıım eıfenldıim. (Ondu Milletvekilli Ferda Gü-
ıley'in önergesi tekrar akunidu.) 

121 — 
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BAŞKAN — Kolmisyom 'baltalıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

(SARIGÖZ (Rize) — Katılıyaruız. 
BAŞKAN — Koımiısıyioın katılmalkıtadır. Öncr-

ıgqyıi o'ydarımızıa sumuyor'um. Kabul ödemler... Ka
bul eıtımly enler... Kafbful edilmiştir. 

(Balükeisiir Mlitlldbvıeikıilıi Mıeısuit Gziansü'nün 
önergesi tıclkrar olkunıdu). 

BAŞKAN — Koimisyıon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Mae) — Efendim, bu maddedeki 
huısus kadrolarım tdslhîltl değildir, değer1! endir-
me kurullarıma boş kadrıoılıarın idarece bildirlil-
ımıetsfmıden ibarettir. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon kaitılnıaımıalkltadır. 

Öırueırıgeyıi oylarınıza aınz cıdiyoruım. Kaibul eden
ler.. Kaibul ötmiyenler... Önerge kıalbuıl edilme
miştir. 

Ka'bul edilen önerge iısitîMılrnietindıe. maddeyi 
aylarınıza aırz 'ediyorum. Kaibul edenler... Eltımi-
yenler... Kaibul cldilmlişltir. 

V - Ç/olk sınıflı kadrolar 
Madde 43. — Çeşitli sınıflarda yürütülebilen 

(ıçıolk sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda göyltorli-
len sınıflama; sınıflarım kadro mievcultları ora
nlında dağıitıılır. 

BAŞKAN —Maldlde üızıerinıde söz isltiyen? 
Y'olk. Maddeyi oylarınıza arız eldlyorutm. Kaibuıl 
edenler... E'tmliyenleır... 43 mcü madde kaibul 
lediLL'mişitir. 

VI - Rüıtibe terfii şartları 
.Madde 44. — Rültlbe tıerfikıkı eısas ve şarıt-

liarı şunlardır : 
ıa) Rütbeye miahsıus morimal beJkleımıe müd-

ıdeıtkn tamamlamış oilımıalk, 

b) Rütbeye mıahısus nıorimail bıcklcınıe süre
sinin 2/3 ü yari) ay ve .albay için 1/2 si kadar 
yıllıfk sicili bulunmalı, 

e) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede 
ımıeisldk programları yönatmeliğtinıdıe gösiterlilen 
kuta hizımcıtlerini yapmış olmialk, 

İd) Tleırfi için rlüıtlbeınin gorclkitirdiği yeter
lik grupuna dâhil bulunmak, 

ıo) Üislt rütbe kadrıolsunıda açıfe bulunmak, 
f) ö'enıoral ve amiralliğe yükselccfelk albay

lar içıin üslt rütbe 'kadroısuında ve 50 nei maıd-
'deıdeıki ofrıandıar içinde açık bulunmıafc, 

Yukarıdaki a, b, c, d, e ve f k ı ta la r ındaki 
şarltları taşıyan subaylar, kadrıo mıünbali nis-
'bıcıtinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu tıcır-
filer yeiteırlilk 'gruplarına ve yelterlik grupları 
içıelisimdclki yeıterlik deirıeıccleıılki'e güre; bu ka
nundaki esaslar dâhilinde dcğerlendirırnıc kurul
lar unca yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
44 neıü maddeımin : 
A) (a) ve (ıb) blendlerlnin aşiağıdalki şıo-

Ikilide değiştirilrmeısi, 
B) Bu maıddcnlkı sonuncu fıkrasının birin

ci ısatrrındalki «Kaidrıo mümhali riisibeıtiinde» kıc-
lilmıeteni ye/nine, 

«Kadrıo açığı oranımda» denlilımcısiıni ve fıkra
nın son cümlesindeki «değerleındirinıe kurıulıla-
ırmca» kelimelerinin me'tikıden çılkarılmaısımı arz 
ve teklif eylerim. 

Oddu 
Fierıdia Güley 

ıa) Rütbeye mıaliisuıs bdklamte sürasıini ta-
ımaımlamış olmak, 

Ib) Rütbeye 'malhsus bekletme sünesinin teğ-
nıien - binbaşı (Dâhil) içim üçlte ikıılsii, yarıbay 
ve albaylar için yarışı kadar yıllık sicili bukın-
rmak, 

Yıülksıetk Başkanlığa 
Tasarımın 44 neıü ımiadldeisl (ıa) hıeınldirudeiki 

(moırımal) fedliimeısimim midinden çikan İmasını 
ve (>mıüddetimi) kelimıeısinin (ısıüresini) şekilde 
düzdıtilmcıslini, (ıb) bendinin aşağıdaki şekilde 
(değıişltlrliıllmıclsini ve malddendn son satırındaki 
(ıdeğeırılemldirmıe kurullarınca) ibaresinin mıeltin-
dem çıkarılmaısmı arız ve tdklif cldeıiim. 

ıGeıçıici Kolmiisıyon Başkianı 
lısımail Sarııgöız 

b) Rütbeye nnalhsus 'beıklerrue sü.neısiniın bin^ 
basıya kadar 2/3 ü (ıbiribaşı dâıhiıl), yarlbay -
albaylar için 1/2 si niislbeltikıde yıllık sicili bu
lunmak. 

BAŞKAN — Tekrar olkultup oyulanınıza su-
nıacağı'm. 

(Oırldu Mi'leltveikili Eerda Güley Un önıerigesi 
(tcO r̂ar ofkumdu). 

BAŞKAN — Koımisyıon katıılııyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

ıSARIGÖZ (Kıi'ao) — Katılmıyo'ruz efenıdim. 
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FERDA GÜLEY (Ondu) — M'üısaaıdıe bu-. 
yunırsanuz önlengem halkımda mıârmzaltita bulu
nayım. 

BAŞKAN — Buyurun efenjd&ıı. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, sayın komisyonun vermiş olduğu 
önergede filhal bu (A) ve (B) bendlerinde 
«normal» kelimeleri var, daha evvelki madde
lerde olduğu gibi bu önergede de çıkarılmıştır. 
(A) bendindeki «müddet», «süre» yapılmış, fa
kat bu maddede (B) bendinde «teğmen - binba
şı için 2/3 ü, yarbay ve albay için 1/2 si kadar» 
deniliyor. Bir defa bunun, rütbeye mahsus bek
leme süresinin «teğmen - binbaşı dâhil» «için 
üçte ikisi yarbay ve albaylar için yansı kadar 
yıllık sicili bulunmak» bu şekilde düzeltilmesi 
lâzım. Daha evvel bir önergemi kabul buyurmuş
tunuz, kanun metinlerinde böyle (2/3 ü, 3/5 i) 
diye rakamla değil yazı ile bunu yazmak lâzım 
gelir, demiştim, lütfen bunu kabul etmiştiniz ve 
o maddeler, bir değil birçok maddeler öyle ka
bul edilmişti, önergemde bu değişiklik var bu 
(B)' bendine aidolarak. 

Sonra en son fıkrada «Yukardaki (a, b, c, 
d, e ve f) fıkralarındaki şartları taşıyan subay
lar kadro münhali nisbetinde» diyor. Daha ev
velki maddelerde de hep bu kadro açığı diye geç
ti. «Kadro münhali» diyor. «Nisbet», «Oran» di
ye geçti. Niçin aynı maddede veyahut aynı ka
nunda arka arkaya böyle karışık kullanalım. 
Kadro açığı oranında bir üst rütbeye terfi etti
rilir. Sonra bu fıkrada değerlendirme kurulla
rınca yapılır, diye bitiyor cümle, ben çıkarttım. 
Senatoda çıkarılmıştı zaten. Doğrudur. Demek 
ki, «Kadro münhali nisbetinde» «kadro açığı ora
nında» oluyor. Sonra (B) bendi böyle bir de
ğişikliği ihtiva ediyor. Komisyon, «metin bu ha
liyle kalsın» diyor. Aslında, esprisinde, temelin
de değişiklik aynı, beraberiz. Fakat arz ettiğim 
hususlar, daha evvelki madelerde de böyle geç
tiğine göre, niçin bu madde de aynı şekilde dü
zeltilmesin ve uydurulmasın? Komisyona saygı 
ile ve sevgi ile katılırım. Yalnız bu hususları na
zarı itibara almak mu maddeye zaıf mı getirir ki 
komisyon «katılmıyorum» diyorlar. Ben komis
yonun önergelerindeki bütün ifade ettiği husus
lara samimiyetle, saygıyla katılıyorum. Diğer hu
suslar yanyana getirildiği takdirde, metin, mad
de daha sağlam hale gelir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Teklifiniz yok. Oya koyuyoruz 

efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Usul bakı

mından söz istirham ediyorum. Zannedersem 
faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Başkanlığa 
yardımcı olacaktır. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz oturun efen
dim, Başkanlık o ciheti halledecektir. Eğer Baş
kanlığın yapmış olduğu işlemi beğenmezseniz, 
size usul hakkında söz vereceğim efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, önergeler istika
metinde redaksiyona tabi tutulmak üzere, mad
denin önergelerle birlikte komisyona verilmesini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeler istikametinde madde 
yeniden redaksiyona tabi tutulmak üzere komis
yona geriverilmiştir, efendim. , 

t, 

Bunda usul harici bir şey var mı sayın arka
daşlar?.. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 
Madde 45. — Rütbe terfii için gerekli yeter

lik grupuna girip de, kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen üsteğmen - yarbaylar, mü-
taakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gi
rip de açık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden de
ğerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerinde-
ki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbele
rinin bekleme sürelerine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN •— Buyurun Sayın Yılanlioğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlar, ner hangi bir 
kanunu yaparken hayli uğraşmak ve vatan
daşları her hangi 'bir haksızlığa mâruz bırak-
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mamak 'kanun koyucunun en birinci mühim 
vazifesidir. Şimdi, yalnız Orduda değil, bütün 
Devlet hizmetinde memur alırız. Şartları var
dır; verilen vazifeyi yaparsa, iyi sicil alırsa 
ve şu kadar müddetle o vazifede beklerse bir 
üst dereceye terfi eder. Bu, Orduda 'da 'böyle
dir. Yani Devlet ve dolayısiyle Ordu 'bir taah
hüt veriyor ve o .şartla 'bir genç giriyor, subay 
oluyor. Komisyondan veya Hükümetten 'öğren
mek istiyorum. Şimdi bir subay giriyor, terfi 
için, gerekli yeterlik grupuna dâhil oluyor ve 
fakat kadroda açık 'bulunmadığından 'terfi ede
miyor. 

Kadroda açık neden 'bulunmaz1? Şimdi o şe
kilde kadroyu tes'bit etmeli ki, 'bu haksızlığa, 
bu 'huzursuzluğa hiçbir subay mâruz kalma
sın. Bu mümkün 'değil midir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

İkincisi, «/bu şekilde terfi edenlerin yeni 
rütbe!erindeki bekleme sürelerinin başlangıcı, 
rütibeye nasıp 'tarihidir. Bu gibiler yükseldikle
ri yeni rütbelerinin bdkleme sürelerine tabi
dirler.» 

ıŞimdi subay çalışıyor, ehliyet gösteriyor, 
iyi sicil alıyor* ve fakat kadro apğı olmadığı 
için bir seme, iki seme bekletiliyor. Ve bu elin-

'de olmayan sebeple subayın mâruz bulunduğu, 
haksızlık diyebileceğim, husus telâfi de edil
miyor. Yeni rütbede hiç nazarı itibare alınmı
yor ve bu/nılıarın bekleme sürelerime dahi tesir 
etmiyor. Bu, kanaatımca doğru değildir. Bu 
hususu öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Nazımi özoğul buyurun, efen
dim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Kanunun bir an evvel çıkması bakımından 
söz almak istemiyordum. Ancak biraz evvel 
sayın başkandan usûl hakkında da söz istemiş
tim. Tabiî Sayın Başkana arz edemediğim için, 
Sayın Başkanın da çok haklı olarak, bize söz 
veremediler. Bu madde için bir kaç kelime ar-

. zettiktem sonra esas madde ile ilgili olan nokta
yı da arzetmek isterim. 

Şimdi, malûm, eskiden Harbiyeden bin arka
daşımız çıkıyordu ve kadro düşünülmediği 
için esas yarbay ve albay rütbesine geldiği za
man mathrut tamamen aksi istikamette şişiyor-
du ve arkadaşlarımız eok iyi bilirler ki, 7 bin 

subay 27 Mayıstan sonra emekliye sevkedilımiş-
tir. 

Şimdi bu kanun hazırlanırken ehliyet esas 
alınmıştır. Kıymetler, muayyen kadrolara ya
ni, hepsi kıymettir, fakat krat bakımından, da
ha ç.o'k yetişme bakımından bir kıymet ifade 
eder. Bu bakımdan kadrolar, (bugün sivil sta-' 
tüde kadro esasına göre terfi edilmektedir. 
Eğer bin tane sulbay mutlalka arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, bilgi bakımından hepsi aynı kıy
mette olsaydı, bin tane Erkânı Harbiyei Umu
miye Relü yapmamızın imkânı yok, bir tane Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi olmak mecburi
yetindedir. 

Binaenaleyh bu madde yerindedir aynen 
tatbikini istirham ediyorum. 

Maddeler üzerinde önergeler verilmektedir, 
bunu ifade etmek istiyordum, Sayın Başkanı
mız da, Komisyon Başkanından sormaktadır. 
Önerge veren arkadaşlarımız Millet Meclisinin 
reyi ile 5 Millî Savunma Komisyonundan, beş 
Maliye Komisyonundan ve beş Plân Komisyo
nundan müteşekkil bir heyet vaz'edilmiş, görü
yorum ki, bu kanun bu 5 kişilik komisyona git
miştir, bu beş kişilik ıkomisyon başkanını seç
miş, toplantıya davet edilmiş.. Ama Komisyon 
üyeleri gelmediği için, muayyen komisyon üye
leri gelmediği için burada komisyonda konu
şulan, kabul edilen önergelerin -ki, teknik ele
manlar, getirmiştir bu önergeleri - Millet Mec
lisinde ve Senatodaki neticeleri .de alınmak üze
re 'tabiî münakaşası yapılmış. Diğer bir komis
yon üyeisi arkadaşımız devamlı olarak komis
yon başkanının verdiği önergeler istikametinde 
maddelerde ufak tefek değişiklik yapmak iste
mektedirler ki, bun'dan şu netice çıkıyor: Tek
nik arkadaşlarımız aynı zamanda, diğer komis
yon üyesi arkadaşlar da vermişler. Komisyon 
Başkanlığının nezaretinde toplandı. Bunlar 
üzerinde teker teker münakaşalar yapıldı ve 
Komisyon Başkanına imza salâhiyeti verildi 
Yani bir elden idare edilsin ve biran evvel bü
tün cıdu mensubunun beklediği ve her gün rad
yoda dinlediği bu kanunun çıkması için komis
yon üyeleri toplandı ve orada bu karar verildi. 
Tabiî önenge vermek her milletvekilinin hakkı
dır, verecektir ama, bir ;komisyon üyesi komis
yon toplantılarının hiçbirine gelmez ve devamlı 
burada önerge verirse bu kanunun bir ayda de-
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ğ'il, beş ayda da çıkma imkânı tolamaz. Türk 
Ordusunun bütün subayları bu kanunu bekle
mektedirler. Kanunun çıkması müşkül 'duru
ma gitmektedir. Bu bakımdan komisyon de
vamlı toplanmaktadır. Komisyon üyesi arka
daşımız burada önerge vereceğine göre komis
yon olarak toplanalım, her zaman toplanma 
imkânımız var, Bu komisyon üyesi arkadaşları
mızla toplanıp bir karara varali'm. Bir komis
yon başkanının imzası ile bu işi buraya getire-

* lim ve bu kanun biran evvel çıksın. Aksi hal
de bu kanunun kanaatime göre, bu sene değil 
gçlece'k sene de çıkmıyacağmı hürmetlerimle 
arz ederim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu konuşmanın 
madde ile hiç, alâkası var mı .Sayın Başkanım? 
Bana tariz yaptığı hailde, cevap vermem gere-
kiyorken ben cevap dahi vermiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun. Bu şe
kilde konuşmalar dolayısiyle bu kanunu biz yü
rütüp çıkaramıyoruz. Başkanlığın vazifesi, önü
ne almış olduğu 'gündemi çıkarmaya matuftur. 
Birtakım zorlamalar karşısında, bazen de hır
çınlıklar olmaması için arkadaşlarımdan rica
da bulunuyorum, ama böyle, maddelerle ilgili 
olmıyan konuşmalarda, bir milletvekili konulur
ken sözünü kesmekde benim için mümkün olmu
yor, özür dilerim arkadaşlarımdan. Arkadaşla
rımın mümkün olduğu kadar konuşmalarını 
maddelere inhisar ettirmelerini rica ederim. 

Verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ta^arm-'n 45 nci maddesi 2 nci satırındaki 

(üsteğmen) kelimesinin (yüzbaşı) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

ÎRAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Komisyonun önergesi kabul edilmiış-

' tir. Maddeyi bu şekilde düzenlenmek üzere 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

46 ncî maddeyi okutuyorum. 

VTTI - Kademe terfii şartları 
Madde 46. — Kademe terfii esas ve şartları 

şunlardır: 

a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını dol
durmuş olmak, 

b) Sicil notu müsait bulunmak. (Normal 
be'kleme süreleri sonun'da rütibe terfii için her 
yıl yapılan ehliyet gruplamasırida, kendi kuv
vetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye 
ayrılacak yeterlik gruplarının üstündeki grup
ların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya 
daha yukarı sicil notu almış olmak.) 

Teğmenlerin kademe terfileri (a) fıkrasın
daki esaslara göre yapılır. 

Bekleme süreleri sonunda rütibe terfi eden 
subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine 
de terfi etmiş sayılır. 

Normal be'kleme süreleri dışında rütibe terfi 
eden subaylar, eski rütibesinde bulunduğu ka
demenin yeni rütbesinde bir ileri maaşa teka
bül eden maaş kademesine de terfi etmiş sa
yılır. 

Kademe terfii suretiyle üst rütibe maaşını 
almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 

Rütbelere ait kademeler ek 1 çizelıgede gös
terilmiştir. 

5 nci ehliyet grupuna girdiğinden 25 fiilî 
hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek 
olan üsteğmenler, kademe terfi şartlarını haiz 
oldukları müddetçe üsteğmenliğin ancak 10 (dâ-
'hil) kademesine kadar terfi ederler. 

39 ncu maddenin (e) fıkrası gereğince rütbe 
terfi edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı. 
binbaşı, yarbay ve albaylar, mütaakıp senelerde 
kademe terfi edemediklerinden emekliye sevk edi
lirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Komisyonun bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının-s46 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

VIII - Kademe terfii şartları 
Madde 46. — Subaylar aşağıda yazılı esas

lara göre her yıl kademe terfii yapabilirler. 
1. Kademe terfii şartları şunlardır: 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını dol

durmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir 

ileri kademe dereeesi bulunmak, 
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c) Sicil notu müsait 'bulunmak. (Rütlbe ter
fii için o yıl yapılan yeterlik gruplamasmda, 
Ikendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki 
emekliye ayrılacak yeterlik gruplarının üstün
deki grupların en düşük sicil notu 'Ortalaması
nın eşit veya dalha yüksek sicil notu almış ol
mak. 

Teğmen ve üsteğmenlerin 'kademe terfileri, 
Sulbay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel se-
'bepler bulunmadıkça (a) ve (b) fıkraları esas
larına ıgöre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademeler ve bu kademe
lerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti 
ek - 1 sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe 
terfii suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, 
üst rütbeye terfii gerektirmez. 

'3. Bekleme süreleri sionunda üst rütbeye 
terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de terfi etmiş olurlar. 

4. Bekleme süreleri sonunda rütlbe terfi 
edemiyenlerle, 39 ve 45 nci maddeler gereğince 
tanınan munzam değerlendirme süreleri sonun
da rütbe terfi edemiyenler ek - 1 sayılı çizelge
de gösterilen kademeler dâhilinde kademe terfii 
edebilirler. 

5. Bekleme süreleri dışında rütlbe terfii 
eden subaylar da yeni rütbe!erinin birinci 'ka
demesine terfi etmiş sayılırlar. Bunların yeni 
rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az 
olduğu takdirde aradaki far'k kaideme terfii su
retiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları 
ödenmekte devam olunur. 

6. Bu kanunda yazılı erken bekleme müd
detleri ve kıdemlerden faydalananların bulun
dukları rütbelere ait kademe maaşları bu müd
detler kadar ilerletilir. 

7. 39 ncu maddenin (e) fıkrası gereğince 
rütlbe terfii edemeyip kademe terfiine sapan 
yüzbaşı - yarbaylar, mütaakıp senelerde kademe 
terfii yapamadıkları takdirde fiilî hizmetleri 
25 yıldan az olanlar kademe terfii etmeksizin 
'25 fiilî hizmet yılını tamamlayıncaya kadar hiz
mete devam ederler. 

8. 39 ve 45 nci maddeler gereğince yapı
lan değerlendirmeler sonunda rütbe terfii imkâ
nı kalmıyan ve kademe terfii şartlarını haiz ol-
mıyanları sebebiyle rütbesine ait son kadeımo 
aylığına kadar terfi eden yüzbaşı - yarbaylardan 

her yıl aldıkları sicil notlan o yıl normal bek
leme süreleri sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulan yüzbaşı - yarbayların 4 ncü yeterlik gru-
puna .girenlerin en düşük notundan daha aşağı 
olanlar, emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş 
haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. 
Ancak, bu suretle yaş haddine kadar hizmete de
vam edebilecek Yüzbaşı - yarbayların miktarı, 
üst rütbeye yükselecek subayların kadro yönün
den yükselmelerine engel olduğu takdirde, bun
ların en düşük sicil notu alanlarından başlamak 
üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

9. 39 ve 45 nci maddeler gereğince yapılan 
değerlendirmeler sonunda rütibe terfii imkânı 
kalmıyan albaylardanher yıl aldıkları sicil not
ları, o yıl normal bekleme süreleri sonunda de
ğerlendirmeye taibi tutulan albayların 3 ncü 
yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan 
dalha aşağı olanlar, emekliye sevk edilirler. Di
ğerleri yaş haddine kadar hizmete devam etti
rilebilirler. Ancak, 'bu suretle yaş haddine ka
dar hizmete devam edelbilecek albaylann mik
tarı, albaylığa yükselecek yarbaylamı kadro 
yönünden yükselmelerine engel olduğu takdir
de, bunlaraı en düşü'k sicil notu alanlarından 
başlamak üzere yeteri kadan emekliye sevk edi
lir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini oy
larınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi kabul edilen bu önerge isti
kametinde düzeltmek üzere oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 46 nci mad
de kabul edilen bu önerge istikametinde kabul 
edilmiştir. 

IX - Askerî Hâkim ve Yardımcıları 
Madde 47. — Askerî hâkim ve yardımcıla

rı, savcı ve yardımcıları, adlî müşavirler, As
kerî Adalet işleri Bakanlığı, Askerî Adalet 
Teftiş Kurulu kadrolaınında ve askerî yargı ile 
ilgili idari görevlerde bulunan, askerî hâkim 
subayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıda
ki Misinalar dışında bu kanun hükümlerinle gö
re yapılır : 

a) Askerî hâkilm ve yardımcılarının, aske
rî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, 
askerî niteliklerine ait sicil notları idarî üst-
lerince verilir. 
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b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcılar m meslekî 

sicil nıotları, Askerî Yargıtay dairelerince ve 
daireler kurulunca, 

2. Askerî savcı ve yardımcılarımın mesle
kî sieit notlan, Askıeırî Yargıtay Başsavcılığı 
ve Askerî Adalet müfettişlerim*; e verilir ve bu 
iki notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 

3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların 
meslekî sicil notları, Askerî Adalet müfettişle
rince verilir. 

.c) Askerî niteliklere ait sicil notları ile 
•meslekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı 
diğer subayların sicil notuna eşittir 

d) Askerî Adalet Başkanlığı ile Askerî 
Adalet Teftiş Kurulu Bıaşkanlığı kadrolarında 
ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulu
nanların sicilleri, diğer subaylar gibi idari üst
lerimde düzenlenir. 

e) Mıeslekî sicil notlarının nasıl ve hanıgi 
esaslara göre verileceği, kuvvet personel baş
kanlıklarında ne zaman bulundurulacağı, aske
rî niteliklerin neler olduğu, sicil üstlerimin kim
ler olacağı ve sicille ilgili diğer hususlar Subay 
Sicil Yönetmeliğimdıe gösterilir. 

î) Askerî Yargıtay Başkanı, II ncı Baş
kan, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcı
sının yüksek mahkeme hâkimleri olarak Anaya
sa ile belirtilen baklan saklıdır. Ancak, bun
lardan yükselme sırasına gelenlerin general ve 
amiralliğe yükselmeleri bu kanun hükümleri
ne tabidir. 

BAŞKAN — 47 nci made üzerinde Saym 
Ozansü. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — 47 nci mad
denin (B) bendinim ikinci fıkrası üzerinde bir de
ğiştirge önergesi verdim, o fıkra görüşülürken... 

BAŞKAN — Önergenizi müteakip mı söz is
tiyorsunuz? 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — önergemi 
mütaakıp izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ismail Bey. 
İSMAİL HAKKKI YILDIRIM (Erzurum) 

•— Muhterem arkadaşlarım, tümü itibariyle Ana
yasaya aykırı bulunan 47 nci madde hakkında, 
47 nci maddenin Anayasa açısından tahlilini yap
mak suretiyle görüşlerimi arz edeceğim. 

Okunan metinden anlaşıldığı gibi, askerî hâ
kim ve yardımcılariyle Askerî Yargıtay Başkanı, 

ikinci başkanı, Daire Başkan ve üyeleri ve Aske
rî Yargıtay Başsavcısı, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
personeli içerisinde mütalâa olunmakla kalmıyor, 
bunlann özlük işleri, bunların tâyinleri, terfileri, 
yükselmeleri falan, hepsi yine bu kanunun diğer 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına tanıdığı 
teminat ölçüsünde hâkimlere de teminat tanımak 
ve sadece o kadar teminat tanımak suretiyle tat
bikini tazamun etmektedir. Görüşlerimizi Ana
yasanın ilgili madelerini okumak suretiyle açık
lamaya çalışalım. 

Anayasanın 132 nci maddesinden itibaren baş-
lıyan 3 ncü kısmının 3 ncü bölümü yargı mües
sesesini tanzim ediyor. Bu yargı müesesesi içeri
sinde umumi mahkemeler, askerî yargı, yüksek 
mahkemeler; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargı
tay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Anavasa Ma'hkemesi gibi yaren müessese
leri vardır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin icra or
ganı, yürütme organı içinde mütalâa edildiği de 
yine Anayasanın sistematiğinden istihracedilefoi-
lir. Anayasanın 138 nci maddesi «Askerî hâkim
lerin özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâ
kimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerek
lerine göre özel kanunla düzenlenir.» hükmünü 
ihtiva ediyor. 

141 nci madde Askerî Yargıtay müesesesini 
tanzim etmiştir. Burada yine maddenin son fık
rası, (Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, yar
gılama usulleri, üyeleri hakkındaki disiplin iş
leri, mahkemelerin bağımsızlığı, ve . hâkimlik te
minatı, esaslarına göre kanunla düzenlenir.) hük
münü ihtiva ediyor. 

Aynca yine 141 nci madde, Askerî Yargıtay 
üyelerinin, Başsavcının, muayyen niteliklere sa-
hibolan hâkimler arasından seçimle iş basma geti
recekleri hükmünü ihtiva etmektedir. Bir kere 
seçimle bu göreve geldikten sonra da Yüksek Mah
keme üyelerine mahsus, teminat müessesesinin ta
mamına sahibolacakları aşikârdır. 

Şimdi bu mahkemelerin bağımsızlığı, hâkim
lik teminatı nedir? Bu askerlik hizmetinin husu
siyetleri ne ölçüde hâkimlik teminatı veya mah
kemelerin bağımsızlığı esaslarını feda etmeye ce
vaz verir ve nereden itibaren cevaz vermez? 
Bunun "da münakaşasını yapabilmemiz için bu hu
sustaki Anayasa hükümlerini okumamız lâzım-
gelmektedir. Mahkemelerin bağımsızlığı 132 nci 
maddede tarif edilmiştir «Hâkimler görevlerinde 
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bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna, hukuka ve 
vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir 
organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye 
ve telkinde bulunamaz...» ve saire, bu devam edi
yor, metnin tamamını okumaya lüzum yok. Hâ
kimlik teminatı 133 ncü maddede tanzim edilmiş 
th\ 

«Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedik
çe, Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye 
ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldı
rılması sebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun 
kıl mama A. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan 
dolayı hüküm giymiş olanlarla, görevini sağlık 
bakımından yerine getiremiyeceği kesin olarak 
anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının caiz olma
dığına karar verilenler hakkında kanundaki is
tisnalar saklıdır.» 

Ve Anayasanın muta akıp maddelerinde de yi
ne bu şekilde bâzı teminat hükümleri bulunmak
tadır. Konuşmamız sırasında hepsine temas ede
ceğiz. 

Şimdi bir de yine münakaşamızı yapabilmemiz 
için 47 nci madenin hükümlerine atfı nazar ede
lim. «Askerî hâkim ve yardımcıları, askerî savcı 
ve yardımcıları, görevlerde bulunanların... sicil 
işleri ve yükselmeleri aşağıdaki (istisnalar dışında 
bu kanun hükümlerine göre yapılır.» diyor. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü 
(kilimlerine göre askerî hâkimlerin sicil işleri
nin yapılması mümkün değildir. Çünkü biraz 
öncıe okuduğum Anayasa maddesi özel kanun
la askerî hâkimler, askerî mahkemeler hakkın-
'da çıkarılmış ki, halen bu kanunlar çıknnışitır, 
•mericLir ve bu konuştuğumuz kanunun son bü
kümlerinde 'de askerî mahkemelerin Asıkerî 
Yargıitayım kuruluşu hakkındaki 'kanunların bu 
(kanuna aykırı hükümlerinin iptali hakkında 
/ayrıca hüküm, sevk edilmiştir, ona da yeri gel
diğimde işaret edilecıektıır ayrıca. Bu kanunla 
yapılır denmekle .de iktifa edilmiyor, askerî 
hâkimlere idari üısltler tanımış. «Askerî hâkimi 
ve yardımcılarının, .askerî Savcı ve yardımcıla
rının, adlî müşiavirlerin askerî niteliklerine ait 
sicil moltları idarî üstleri'nce verilir» Yani aske
rî hâkimlerin de bâzı üstleri, âmirleri var, 
eımir alacağı yerler var, bâzı üısıt nüjtibeli ku-
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mandanları var, onlardan sicil alacaklar. Bun
lardan sicil alacaklar; adına da idari sicil deni
yor. Sicil alacalklar, hiçbir yerden emir aknıya-
cakları, hiçbir organın kendilerine emir vere-
miyöoeği Anayasanın kesin hüitomü ile, kesin 
emri ile tâyin edilmiş olmasına rağmen, askerî 
hâkimlere bâzı üsıtleri, âmirleri bu kanunu ka
bul ediyor. 

•Sonra bir de meslekî sicil notları var. Bu 
meslekî sicil notlarının da nasıl ve hangi es/as
lara göre verileceği kuvvet personel baş'kanlık-
larınıda ne zaman bulundurulacağı, askerî nite
liklerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin 
kimler olacağı ve sicille ilgili diğer hususlar 
subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

Biraz evvel arkadaşlarımız, mutlak bir ita
at nizamına tabi olması lâzıımıgelen ki, gayet 
tabiîdir, - öyle olması lâzımdır - Türk Silâhlı 
Kuvvetler personelinin haklarındaki sicil esas
larının bir yönetmeliğe havalesini kâ£i derece
de teminatlı bulmamışlarıdır. Yani madunu 
olanın, mafevki olanın, emir alan, emir verenin 
belli bir hiyerarşiye tabi olması müessesenin ma
hiyetinden ileri gelen subaylarımızın, yönetmelik
te belirtilen şekilde sicillerinin düzenlenmesi on
lar için kâfi derecede teminat teşkil etmiyordu. 
Amayasıa «aneak özel kanunla bu esaslar belir
tilir» dediği halde bu tasarıda, Asıkerî Yargı
tay balkanı ve üyeleri de galiba öyle olmalı 
askerî hâkimlerimizin bütün özlük işlerini yö
netmeliğe havale buyurmuşlar, yönetmelikte ol
sun diyorlar. Yönetmelik ıbu esıa&lan belirte-
ack. Yöauetımıeliği kim yapacak? Bilmiyorum, 
Millî Savunma Bakanı, galiba yapacak. Hâ-
ıkiımleri himaye eder mi, ebmeız mi onu bilmem, 
lama her halde Anayasaya mutlak olarak aykı
rı olan. böyle bir yönetmeliği kanun çıksa bile 
Millî Savunmla Bakanı, Anayasaya aykırı hiç
bir muamele yapmamakla herkes mükellef ol-
ıdıuğujıa göre böyle bir yönetmelik yapmayı 
reddedeceklerdir. Bıaışka yapacakları birşey 
yoktur. Niçdn sevk 'edildiği belli değil. Askerî 
yangıitay başkanı, ikinci bagkanı, daire başkan
ları ve üyeleriyle başsavcısının yüksek mahke
me hâkimleri olarak Anlayasia ile belirtilen 
hakları sıakludır. 47 nci maddeye bir de böyle 
bir hüküm konulmuş, yani diğer hâkimlerin, 
•mahkemeler, bağımsuz malhkeme hâkimi olma
ları ve hakimlik teminatına sahibolmalarına 
dair Anayasayla belirtilen hak ve bu kanunla 
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•ortadan kaldırılmış, burada lütfen yüksek m'ah-
ık#me 'hâkimle rinin haklarını ssalklı tutmuşlar: 
Anayasada 'belirıtilıen halkları, saklıdır. Yani siz 
saklı tuıtimasanız da, biz tuıtmasak da bu salklı 
değil mi yani? Bunun niçin sevk ettiklerini bil
miyorum ama peşinden bir ancak gelmiş, bir 
>anoak var. «Ancak, diyor, bunlardan yüksel
me sırasına gelenlerin general ve amiralliğe 
yükselmıeleri bu kanun hükümlerime tabidir. 
Yani yönetmelilklerimizide falan «hangilerinin 
general hangilerinin amiral olacağını, hangileri
nin emekliye sevk edileceğini biz tesbit edeceğiz 
ve onlar da" generallik sıraları gelmişse bu ka
nun hükümlerinle tabi olacaklardır? deniyor. 
Şimdi bunları, biz bu metai Ikabul etsek bile, 
yürütmeye muktedir miyiz? Bunu etraflıca mü-
nakıaşa edelim. 

Simidi hâlkimlilk teminatı ve mahkemelerin 
ıbağıımsızlığı esastır deniyor. Fakat askerlik 
hiızımıeıtinin hususiyetleri ölçüsünde diğer sivil 
mahkemelerin, normal mahkemelerin saıhibol-
duiklan ibu bağıımısuzlık, bu teminattan ve an-
claik zaruret ölçüsünde meslekin hususiyetin-
dıen .dolayı fedakârlık caizidir demiş Anayasa. 
Mahkemelerin ıbağıımısızlığı, mahkemelerin ne 
yürütme organına, ne yasama organına bağlı 
olımıamıasTını, hdıçıbir yerden emir almamasını 
vicıdani kanaatine göre hâkimlerin hukukun 
ımu'taazzuv prensiplerine göre karar vermeleri
ni, kadrosuzluk: sıebebiyle de olsa aylıklarından 
mahrum bırakılmıamalarını Anayasada belinti-
len 2 - 3 istisnanın dışında muayyen yaşa gel-
ımiedikçe, muayyen yaşı ilkmal etmedikle emek
liye sevk edilmemelerini, stevik eıdileımiyeceıkle-
•rini kesin olarak tesbit etmiştir. Eski Anayasa
mızda 'aılkerî kazadan bahsedilmediği 'gibi diğer 
ikaza organlarının bağımsızlığı ve hâ/kimlerin 
teminatı müeıseseleri de kâfi derecede mevcut 
değildi. Yeni Anayasamız bu boşluğu doldur
muş, askerî, yargı ve Askerî Yargıtay müesse
selerini tanzim etmiştir. Bu sebeple geçen, dev
relerde teşrii organlar Anayasanın bu hüküm
lerine uyarak ilgili kanunları çıkarmışlardır. 
Bu .kanun hakkında o devre bu Mecliste grup'u 
bulunan bütün siyasi partiler müspet rey kul
lanmışlarıdır, müspet kanaat izhar etmişlerdir. 
Buna rağmen o kanunlar bile, bâzı hükümleri 
(itibariyle - bizim kanaatimizce Anayasaya ay-
kırıldır ve bu sebeple işlememektedir bâzı hü-
.'kümleri ve birçok haklar yine kaza yollarına 

müracaat edilmek suretiyle istihsal edilmeklte-
>dir ki, kanunların bile ıslâhı lâzımdır. Evet, 
şiımıdi Aakerî Ceza Kanununun 112 nci madde
si : (Memuriyet nüfuzunu suiistimal suretiyle 
.aakerî mahkemeler üzerinde tesir yapanlar 
beş seneye kadar bapsolunurlar) hükmünü koy
muştur. Hem idari üst tanıyoruz bu kanunla, 
hem de en küçük bir tesiri beş seneye kadar 
hapis cezasiyle tecziye ediyoruz. Askerî hâkim
lerin özlük işlerinin naısıl tâyin ve tanzim edi
leceği 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Savcılar 
Kanuniyle düzenlenmiştir. Asikerî Yargıtay hâ
kimleri halkkında 353 ve 357 sayılı kanunlarla 
'üüzenlenımiş bulunan hususların burada 47 nci 
maddede farklı şekilde ele alınmasının uzun 
boylu mahzurlarını belirtecektim ama bu belirt-
meımi lüzumsuz kılacak bir tek taleple karşı
lattım. Anayasa Komisyonunun mütalâasının 
alınmasını talelbedersök muvaffak edileceği be
yan ediliyor. Ben de esasen hazır olan bu tak
ririmi arız ediyorum, askerî hâkimler ve savcı
larla ilgili olan Aınkerî Yargıtay başkanları ve 
üyeleri ile ilgili bulunan bu hükümlerin Anaya
sa açısından enine boyuna münakaşasını temin 
için bu maddenin Anayasa Kcımisyonuna ha
valesini Anayasa Komisyonu sözcüsü olarak 
Başkanlığa takdim ettiğim bu takririmle teklif 
ediyorum. Heyeti Umum iyenizin de iltifat et
mesini istirham edenim. Görüşlerimizi orada 
hukınkşinaslanımızla münakaşa edebiliriz, in
şallah. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ferda Güley, Grup adına bu
yurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bendeniade 
grup adına söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Söylemedimiz, tasrih otlmieidi-
niz. Söyleseydiniz size de verirdim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhte
rem aılkadaşlarıım; Sayın İsmail Haıkkı Yıldı
rımı arkadaşımızın 47 nci madde münasebe
tiyle aakerî yargı organları ve aakerî hâkim
lerin teminatı, bağımsızlığı konusunda göster
miş oldukları hassasiyete sonraki konuşmamın 
,son kısmımda iştirak etmiyeceğimi bildirmiş 
olacağım. Fakat peşinen teşekkür ederim. 

Bu maddede Anayasaya aykırı her hangi 
bir huus ydktur. Kendilerinim de konuşmaların
da işaret ettikleri gibi 1924 Anayasamız da, 
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'askerî yargı ile ilgili bir hıülküm bulunmadığı 
•halde 1961 Anayasası 138 nci maddesiyle askerî 
yargı muaşeretinin ayağını Anayasaya bastır
mıştır. 138 nci Anayasa maddesinin sondan ev
velki fıkrası (Askerî mahkeıımelerde üyelerin 
çoğunluğunun hâkimlik niteliğime sahiboİma
sı şarttır.) hükmünü getiriyor. Sonuncu fıkra
sı da (Askerî yargı organlarınım kuruluşu, 
İşleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, mahke
melerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı asker
lik hizmetlerinin 'gereklerime göne özel kanun
la düzenlenir) diyor. Daha evvel okuduğum 
fıkra hükmü birinci dönemde 357 sayılı Aske
rî Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanunu ile yerime getirilmiştir. Yani Askerî 
Mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkim
lik niteliğinle sahibolmıası şarttır. Âmiri adîlik 
müessesesi kalkmıştır. Bir mahkemede sadece 
bir hâkimin bulunması usulü kalkmıştır. Onun 
yerine hâkimlik niteliğine sahip üyelerim ço
ğunluk halimde bulundukları yargı . organları 
sistemine bu Anayasanın bu âmir hükmü gere
ğince geçilmiştir. 353 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi «Askerî mahkemeler iki askerî hâkim 
ve bir subay üyeden kurulur» 'demek suretiy
le Anayasanın bu hükmünü yerine getirmiştir. 
Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, 
'askerî hâkimlerin özlük işleri, neye tabi imiş? 
Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı 
ve askerlik hizmetinin gereklerine göre özel 
kanunla düzenlenir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayım Yıldırım ar
kadaşımız bilâhara gelem no'tta da kendilerinin 
görmüş olacakları gibi, bu kamum da gecem 
dönemde çıkarılmıştır ve üzerimde büyük emek
ler verilerek çıkarılmıştır. Bu kanunun 357 sa
yılı Kanunun 1:2 nci maddesini - ki, özlük işle-» 
rimi tanzim ediyor - okuyalım... Askerî Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 12 nci maddesi: 

(Madde 12. — Askerî hâkim ve yardımcıla
rınım yükselmeleri, Askerî Yargıtay Dairele
rince ve Daireler Kurulunca verilecek noıtlar 
ile idari üstler tarafından düzenlenecek sicil
lere...» 

İdari üsıtler tarafından düzenleııecek sicil
lere... Sayım Yıldırım arkadaşımız komuşımıala-
rrnda da ifade ettiler, şimdi oturdukları yer-» 
iden de işaret ediyorlar, bunu Anayasamın 
138 nci maddesine aykırı gömmektedirler. Ana
yasa Komisyonu sözcüsüdür, hukukçudurlar, 

şüphesiz bu konuda etkiler, yetkileri vardır. 
Fakat Anayasanın bu son fıkrası (Askerî yar
gı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâ
kimlerin özlük işleri) diyor. Mahkemelerin ba
ğımsızlığı, ki, daha evvelki fıkra kuruluşraıda 
vücuda getiriyoruz, hâkimlik teminatı ve as
kerlik hikmetlerinin gereklerine göre bir üçün
cü unsur var ki, askerlik hizmetinin gerekleri 
unsurudur. Kemdi tabiatı içinde, kendi vasfı 
içimde, kendi karakteri içimde askerlik, mües-
sosesiolarak şüphesiz bir öızıellik taşır. Anaya
sanın bu maddesi son fıkrasında 132"' nci mad
desinde olduğu gibi kendini tüm serbest bıra-
kamaımış askerliğin gereklerini de bu özel hâ
kimlerin özlük işleri tanzim edilirken o kanun! 
çıkarılırken, bu espri içinde çıkarılması unsu
rumu da beraberimde getirmiştir. Şimdi, mad
deyi okuyalım. 12 nci maddeye devam ediyo'-
ruz: (Askerî savcı ve yardımcılarımın yüksel
meleri Askerî Yargıtay Başsavcılığımda verile
cek notlar ile askerî adalet müfettişlerinin ra
porları) yani meslek bakımından alacakları 
not bunlar : (ve idarî üstler tarafından düzen
lenecek sicillere...) demek ki, idare yani askerî 
hâkimin - ki, subaydır bir subaydır - asker ki
şidir ve bundan dolayıdır ki, Türk 'Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 47 nci madde
si ile bu vasfından dolayı bu kamumun kapsa
mı içinde bulunmaya mecburdur ve bulundu-

• imim aktadır. 

Elbette ki muvazzaf subay olarak hâkimlik 
mesleki yönünden değil, fakat askerlik mesleki 
yönünden bağlı bulunduğu idarenin diğer subay
ları için mutadolan usullerine ve ölçülerine ta
bi olması tabiî bir şeydir. Askerî savcılar ve yar
dımcılarının demek ki, yükselmeleri bu prosedür 
içinde tanzim edilmiştir. Adlî müşavirlik görevin-

.de bulunanların yükselmeleri askerî adalet mü
fettişlerince düzenlenecek raporlara ve idari üst 
ler tarafından düzenlenecek sicillere, sonra As
kerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet 
Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve aske
rî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların 
yükselmeleri idari üstler tarafından düzenlene
cek sicillere bakılır. Askerî Adalet İşleri Baş
kanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkan
lığı kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili idari 
görevlerde bulunanların yükselmeleri idari üst
ler tarafından düzenlenecek sicillere göre Subay
lar heyetine mahsus terfi Kanunu esasları dahi-
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linde, Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu
nun esasları dâhilinde yapılır. 4273 sayılı Su
baylar heyetine mahsus terfi Kanununu orta
dan kaldıran, yürürlükten kaldıran, ona zeyl ola
rak, onu tamamlamak üzere çıkan birçok kanun
ları ilga eden, hepsinin yerine kendisini getir
mekte, ikame etmekte olan bu kanun bu madde
sinde hem Anayasaya uygunluk halindedir, hem 
geçen dönemde çıkmış olan 353 sayılı Mahkeme
lerin kuruluşuna ve yargı usullerine ait Kanuna 
uygunluk halindedir. Hem de askerî hâkimler ve 
savcılar hakkında çıkmış olan 357 sayılı Kanu
nun ruhuna ve metnine uygunluk halindedir. 
Binaenaleyh, çok sayın arkadaşımızın, Anayasa 
Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın bu madde üze
rinde ileri sürdükleri görüşlere ve endişelere 
C. H. P. Grupu katılmaya imkân görmez. Metin
ler, vesikalar,-kanunlar huzurunuzdadır. Dolayı-
siyle Başkanlığa vermiş oldukları önergenin Yü
ce Meclis tarafından kabulü maalesef mümkün 
olmamak gerekir. Bu mülâhazalardan sonra hu
zurunuzdan ayrılmadan evvel bir küçük hususa 
değinmek istiyorum : 

Maddenin (C) bendi,^«Askerî niteliklere ait 
sicil notları ile meslekî sicil notları eşittir.» di
yor. Bu iki not toplamı diğer subayların sicil no-
tina eşittir. Bir defa bir eşitlikle bu cümleyi 
tanzim etmek elbet mümkündür. Fakat daha 
önemlisi, askerî niteliklere ait sicil notları, mes
lekî sicil notlarına eşittir, diyor. Nasıl olabilir? 
iSaym özoğul arkadaşım, siz Komisyon üyesisi
niz, fillhal bulunmamış olsanız bile Komisyonun 
üyesisiniz, binaenaleyh burada metni değiştirici 
veya düzeltici bir mülâhazada bulunmanız hak
kınız değildir diyecekler oturdukları yerden ve
ya içlerinden; biliyorum. Fakat kendilerini haklı 
görmek mümkün değildir. Muhalefet yani uygun
luk imzası bulunmadığı yerlerde her üye dâhil 
bulunduğu komisyondan geçmiş bir tasarı veya 
teklif üzerinde görüşebilir, muhalefet için koy
mamış olsa bile. Kaldı ki, ancak bu, imzasını at
mış, olumlu olarak imzasını kullanmış bir üye
nin hakkı değildir. Eğer gözden kaçmış bir hu
sus var da o üye Yüce Meclisin huzurlarına gel
miş de kendi muttali olmuş ise bir başka arka
daşına emanet etmek ve onun aracılığı ile yap
mak yoluna gider. Bu doğrudur, fakat bir tasarı 
veya teklifin komisyondan geçen metni altında 
üye hiç imza sahibi değilse, o komisyona üye ol
duğundan dolayı küçük, büyük her hangi bir 

maddede, metinde değiştirme yapmak istediğin
de bunu yapamaz, bunu yapmamalıdır, demek ne 
İçtüzüğe uyar ne de teamüllere uyar. Hepimizin 
kasdımız, kanunun az kusurlu olarak bu Meclis
ten çıkıp ikinci meclise intikal etmesidir. Hiç kim
se bu kanunun geciktirilerek görüşülmesini uzat
mak suretiyle çıkmasını önlemek gibi bir art ni
yetin, bir kötü niyetin, bir kasıtlı niyetin sahibi 
olamaz. Böyle bir ithamda bulunmak Sayın ar
kadaşımıza ne kadar kolay geldi şaşıyorum. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin çok beklediği bir kanunun 
çikmasmda bu Meclisin her hangi bir grupuna 
dâhil bir arkadaşımızın böyle bir maksatla ha
reket ettiğini iddia etmek insafsızlıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu (C) fıkrası; 
(Askerî niteliklere ait sicil notları, meslekî sicil 
notlarına eşittir.) diyor. Olamaz. Komisyonda ol
saydım ve olumlu imzam bulunsa idi, gelirdim, 
Sayın İsmail Hakkı Yıldırım arkadaşıma, rica 
ederdim, Sayın Nazmi özoğul arkadaşıma rica 
ederdim, «Ben komisyon üyesiyim-, benim hakkım 
yok, bunu böyle demişiz, gözümden kaçmış, aca
ba siz söylemez misiniz, siz böyle bir konuşma 
yapmaz mıısınız?» diye istirham ederdim. Niha
yet insanların, komisyonların gözünden en basit 
bir şey kaçabilir. Ben o kanaatteyim ki, burada, 
(askerî niteliklere ait sicil tam notları ile meslekî 
sicil tam notları eşittir.) demek ancak mümkün
dür. Eğer sicil tam notu denilmezse, not olarak 
bırakılırsa, ayrı ayrı kapsamlar içinde ve ayrı 
ayrı unsurları ihtiva edecek şekilde tanzim edil
miş olan bu iki şeyin birbirine eşidolması tan
zim edilemez. Ama neticede meslekten tam bir 
sicil notu alınır ki, daha evvelki bir maddede bu 
geçti, sicil tam notu bendini 3 ncü maddenin bir 
fıkrasına ilâve etmiştik. Bendeniz de bir önerge 
vermiştim. İşte o önergenin de espirisi içinde, 
(askerî niteliklere ait sicil tam notları ile mes
lekî sicil tam notları eşittir.) demek mümkün 
olabilir. Tabiî müteakip cümle öyle tabiî iki 
(eşittir) i de yan yana getirmemek için bunu 
tanzim ettim. 

Eğer Sayın Komisyon ben de aynı şeyi ver
dim derlerse, madem ki, o şekli arzu ediyorlar, 
hay hay derhal önergemi geri alırım, 'kendileri
ne iltihak ederim; «Ben de böyle yaptım, bizim 
komisyonda hareket etti, aynı görüşteyiz» der
lerse... Eğer bu istikamette bir önergeleri yok
sa aynı cömertliği benim önergemin lehine yapa-
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ca'klarmı da ümidetmek istiyorum. Bu hususun 
dışında bu maddenin Anayasaya uygunluğunu, 
Anayasaya uygun halde geçen dönemde çıkan 
353 ve 3'57 sayılı askerî yargıyla ilgili kanunla
ra uygunluğunu grupumuz adına bir defa daha 
tekrarlar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi îşıgüzar, buyuru
nuz efendim. 

Muhterem arkadaşlar; açık oylamaya katıl
mamış arkadaş var mı? Yok? Açık oylama işlemi 
bitmiştir, kutular kaldırılsın. 

M. P. MECLİS GRUPU ADINA HİLMİ İŞ
GÜZAR (Sinop) — Muhterem milletvekilleri; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısının bizce en önemli maddesini teşkil eden 
47 nci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arza ça
lışacağız. 

Bütün kanunların çabuk çıkması, objektif ol
ması, Türk Milletine ve mensuplarına faydalı ol
ması Yüce Meclisin en büyük temennisidir. Bu 
bakımdan biz'bu görüşlerimizi burada arz eder
ken her şeyden evvel müesseselerin zedelenme
mesi, haksızlık olmaması endişesi içinde konuş
malarımızı yaptığımızı burada bilhassa arz et
mek: istiyoruz. 

47 nci madde askerî hâkim ve yardımcıları 
hakkındaki bir maddedir. Hepimizin bildiri gibi 
hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz. Ve ka
nunlar olmadığı gibi tüzükler ve yönetmelikler 
de hiç olamaz. Bu bakımdan Anayasamız esasın
da kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmiş, sos
yal devleti esas almış ve uzun mücadeleden son
ra da 19ı61 senesinde meriyete geçmiş bir Anaya
sadır. 1924 Anayasasında da bilhassa mahkeme
lerin, hâkimlerin değil, mahkemelerin bağımsız
lığı Türk Milleti adına karar verme keyfiyeti 
kabul edilmiş. Ne var ki, bilhassa yangı organı, 
yasama ve yürütme organları tam mânasiyle ayrı 
değildir. Bugün 1961 Anayasası bize yargı orga
nını, yasama ve yürütme organı dışında ayrı bir 
•müessese olarak getirmiştir. Ve hâkimlerin ken
di özlük işlerini de teminata bağlanmıştır. Mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlerin teminatı 
meselesi Anayasada yer aldığına göre bütün ka
nunlarımızı bu yönde tedvin etmek mecburiye
tindeyiz. Ve esasında çift meclis, Anayasa Mah
kemesi, hâkim teminatı, basın hürriyeti meselesi 
bu kanunla gelmiş olan yeni müesseselerdir. Bu 
bakımdan 'görüşlerimizi bilhassa Sayın Komisyo

nun bu ışık altında kıymetlendirmesine bilhassa 
işaret etmek istiyoruz. Bugün kanunlar vaz'eden 
Meclis bile yargı organlarına müdahale edemez, 
onların kararlarını değiştiremez, tesir edemez. 

Benden önce konuşan muhterem Anayasa 
Komisyonunun üyesi ve sözcüsü olan arkadaşı
mın temas ettiği maddelere ben temas etmek is
temiyorum, vaktinizi almamak için, Anayasanın 
132 nci maddesi yargı organlarının durumunu 
tadadetmiştir. Binaenaleyh yargı organları dün
ya milletlerinin kabul ettiği hakkın tecellisini 
sağlıyan en kudsi müesseselerdir. Bu bakımdan 
biz burada görüşlerimizi arza çalışıyoruz. El
bette ki, bir askerî elbise giyen bir yargıcı yar
gıç müessesenin bir elemanı olarak hak tevzi 
eden, adalet tevzi eden bir kişi olarak nitelemek 
ı:r,ae);mı llytetincleyiız ve Anaymamm '138 ııci mad-
dl~ui bumu boylcıc'e kabul etmiştir. -

138 •nci maliliyi büz şi'/ylıo ani aımp.iktayız, 
son fıkrasını okuyorum : Askerî yargı organ
larının ıkunuluşu, i^ıoıyiai, askerî hâlnvıfeıyrı 
üzlük İşlcr'i, /m.aıh!k|oım;etomn bağumsıalığı, bâlkf;m<-
ıVık teminatı ve adkierîli'k hizmetinin •ge:ı::!ki'cn'm.e 
gö:ı.<e kaınu/rola düızetadftnir. Aidkerl'k hikmetinin 
CT3iıcikleri nledir? Aiskcırllilk h'!ı:rımıcltv,n|;ın girfidkfeııî 
l/iziım kıamlaatimüzcıe bu müeısisıeısıeyii 47 nci mad-
•dıdle yer alan şjekllc gcibinmıdk değiştir. As
kerlik h'ramıctiiriin gierieiklieri muayiye.ii yerüıeıde 
.mialhkeuriieleıüin açiilımasam icabetti t'ir ir; Van'da aç
tırır, Beyazıt'ta açtırılır, Brelrdıo laçiturır, Anika-
Ki'da açtırır. Bizim anladığımız, şekil ve yer ba-
kı:mndamd:ir; yclkısa eöaıs balkanlından, yac-tgı ha-
ğımısi'zlığı baıkiimıınıdjan değildir. 

47 nei madde yanlış ankımıyorsak bu mü-
ı:t-m;jeyi zıcdelemdkte ve yangı organlarımı teş-
ik'il eıdıem insanları kendıi vicdanlarımın s-.isine 
gona karar yerımelklten uzaklarttiTiımkitudır. Ni-
\[\ Ikıim, 137 nci maddede aynı şcıkillde biızıi te-
ly'lle'rniîlklt.edir. ([öuimlhur'iyıct Başsavcıları, 
Ba^kamun sözcümü - tıamıaımım allmıyıanum - as-
!li3iî Yargıtay Bıa^ıavcıisı, Yüteelk maıhlkcımeıler 
iiıâk'.ınleıi kamunu hükümlerine tabidir) diyor. 
A\ Ikerî Yıangıtaıya ıa-iit 'kıısı.m'ia'r 'da ortndadır. Mıe-
ude bu ımüıeıseöcmiim Aıdkerî Rcn-ınmel Kamunu-
nırı dıraında ayrı bir kanun olanak gıntiri!l:nıei;d 
fealbcdar. 

Muhlasnemı arlkaidaışlaınım, kııymeit'li arkadlaışı-
ımı-z, b'kımıeıt citbiğinıiız asker olan bir ankada-şı-
ımız burada daha cvvıeıl çîkımuş olan Anıaylanaya 
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.aykırı ollmıyan bir kamundan bahseifbi. Kem li
deriyle o b akımdan hemfikiriz. Fakat mıaılıcm ki, 
öyledir, burada 47 nci maddenin yeri yıJhltur. 
47 iicii mıadle, baımaımien hâkimler ve yaıdıı ;i;eı-
'lanJıyl'O savcılar ve yaridıimıcılıaranm öalıiük i-vlo-
ılirri, sicil işlerini teidvin eden bir maddedir. 
Kalıdı ki, kendileri de bilhassa 47 nci madde
nin üçüncü fıkrasının (C) bendimde yör alan 
ive tamamen askerî yargıcıları tesir altımda bı-
ıralkan, torf ilerini önl'iyen,- zedelüycn ve serlbıeıit 
olanak karar veıım'cık imikânlarıradam mahrıuım 
bırakan bir niteDik taşırmaktadır M, o da: mııes-
lekî ve idari sicil diye ilkiye ayıırimak sureibiy-
lle bunun ikisinin toplamını diğer subayların 
kabul 'edilen ısicıil notunu eşidalaıraık kabul cıt-
ımiş olması ki, bu biile kâfidir bu söyılediğirmiz 
ıhususlaırın ntaihzüiTilarını beliıttımiek bakıımınldan. 

Yiınıe 3 ncıli fıkranın (E) bendinde mıcsllekî 
sicil notlarının nasıl ve hangi esaslara göre ve-
rileöeğti, Kuvveıtler Pensıoniel Başkanlığında ne 
zamıan bulundurulacağı, asikerî nliteliğıln ne ol-
dioğu, idari sicil üstlerinin kimler olacağı ve sicille 
ilgili diğer hususlar subay sicil yönjelbmoliğiındc 
gösterilir. Bu hiç o.laımıaız. Öael ıkanunıla getirile
cek bunlar, burada mü^akıe-rie edilecek, anıdan 
lacmna kabul edilecektir. Ailesi hailde Yangı orga
nı olanakik abul edeını<oyiz biz bunu. Başka- şc-
)kil isle bülmiyoıruım. Fakat Anayasanın ışığı al-
ftında, Anayasanın kabul 'ötitiği askerî yargı or
ganı olarak 'telâkki .eltımıdk iealbederse, öael bir 
İkamın içinde mütalâa ediinıesl icıebeder. Bugün 
dlhette ki askerî disiplin varıdır. Disiplin olunı-
lyaın yende hiçbir şey alamaz ve asikerî hiyerıar-
fjllk Ibiir ikadcımieniın ide bıull>uniması icaıbo-
der. Ealkait lırıkmııin verdiği kararın kar
şılığı ıskiıli, yukarıdaki YarıgDtaym verdiği 
'kararca gıör'e olur. N;Jbcıkliım ' sivil yargı 
angıanı öyle ıdleğılıl imidir? Hâkimlerin t i r
filleri, v ellilikleri karların Tcınuyllz nıahikcnıe-
tlindıen tamıyız veya nâlks mdtieelsi tâyin ve tea-
iblit edilir. Savcıların durumu da .aynıdır. O hai
lde biız bu müessese Aıdkerî Yargıtay ımüelîRicnesi 
olduğuna göne bu yr.rilan başika yola gitmenin 
doğru olmadığı fikrindeyiz. Kaldı ki, sivil ha-
yaıtlta yeıııi fakülteden mıazun oJlmoış bir aırıka-
daşiimız hâkimlik sıfatını iktisaheibtiktıen sonra 
Van'a tâyin cdJllir, farz edelim, Van'ın bir ka
zasında .emdklü bir gemerial emiekli bir vali ve-

yaılıut da vekillik yapmış bir aîkladaşımıjz Baş-
'balkaımlık yapmış bir şalhıs bir suç işliyebilir. 
Omun huzuruma çıkıp vereceği kararı kabul-et-
ımıdk zorundadır. Yargıtay da "gider. Bu bakım
dan bizüm kaımaaifcimiiz Arjkcrî Bersorael Kanunum 
dışımda ö'Zıeıl bir kanunla yargı organlarının 
öı/iilk işleri mücisısıeıseınin hususiyetleri! csıaıs alm-
iLitaik suıiGit'iylıe teidvin cldilmiş alması gıerekir. 
BüÜki bİKİm görüşlümüz yanlış oüabi'lir. Bu ba
kamdan tedbirli aliden bırakmlamıak baıkiimından. 
bu ka.nunun 47 nci maddesinde yer alan husus
ların blir kere daıha Anayasa Ko-mlisyonuna 
•göndıerikneisi, arada enine boyuna mtÜKiakierıe ve 
ınıüna'kaışa edilmesi lıüzuımluldur. Bra hayati bir 

jmıeDcıliedir bizim görüşıümıüze göıne. Injsanların, 
bir gürilıülk hapislte kalmasının nıe domıelk oldu
ğunu aılkaidaşlarıimız blildr ve bunun kendi aidlî 
slci'Hinıden siilinmleısi için bugün bir kamun taisa-
rsarıısı üzerinde Adliye Vekilinin de bulunduğu 
•ziamaın gcırüşıbük. Binaenaleyh hialkkın t^vızii ka-
dar mükaıdeıs hiçjbiir vazifıe yclk'tur ve bu tarih 
ıboıyunoa beyledir. Müeisiseisenin önıeımi, hususi-" 
yıatâ buınadialdır. Yokda kabatıatslak düşünm/ek 
icabeıderae cılbeltte bu şekilde kionuşmıamak 
gerıeikir. Biz bir enin oılsun, bir sfubayın odsun 
hak tevzi yeri ollan yargı argaını fearşıısına çık
tığı zaman Allah'ın ve kenıdi viicdianınm seslinin 
ıdiışıında hiçibir şleyin tlesıirii alltınidıa kalmaksızın 
karar verecek şidkilide Onun haıyaıt sevüyıeısini, 
yaşama, sicil duıruımuınu tıan '̂im eltimıelk mıecburi-
yotind'eyitz. Bu hliçbir şıeye benızeımıoz. Bir insan 
biinier'ce onlbin'ler'cıe yüzlbinlerce lira kaybıede-
biliır, haıtıtâ evinli, çolulk çocuuğınu kayıb'elde-
ibilir, faikalt bir günlük mlahkûlmı'ııyötin imslaınllar-
da bıralkltığı, yartaltitığı hususlar, tıelafi edilelnıez 
Bunu hukukçular b'öjyiîle telâkki eder ve ce
miyette böyle. telâkki elder, biz de böyle telâk
ki ediyoruz. 

Bu bakıımdan fazla zıamanmuzı a'lmıaımjalk için 
'mâruzaitıımuzı bu ş'ekilllde buralda bit'iniyor ve 
Yüee Moclûisim sıürialblie diğer malddeller üzedndie 
igöııüşmielene devam eldclbilmesini vie bu arada 
dla 47 nci mıadde ayrı öz/elılik taşır, yangıdır, 
bunu biz böyle kabul ediıyonuz ve Anayasa Ko-
ımiısıyonuna göniderilmeıainde fayda umuyoruz. 
Anayasa Konıfeyonuna ganderıiLmıeısini teklif 
ıcıdiyorum ve bu vıeis'ile ile hüroıetlıemimi sumısyo-
ırunı. 
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BAŞKAN — Âdil Kurtel, Grap adına. 
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 

ÂDİL KURTEL (Ka<ris) — Sayını Blaışlkaın, sa
yın ın'İMiGltviekiHıerd, 

Taısaırunm görıÜFJmie'kltle olduğumuz 47 nci 
ınnaıddeei askerî haklım vıe yardıımcıları ilje ilgili 
'bulıınmalkıtaıdır. Demden öneıe konuşan kıytmıetlti 
ıaı1lîiaıda8ilaniinın ila ifıaldc 'ettliıkleri gibi, 47 nci 
ımaddcıyi vıe 47 nci mıaldlde dışi'nida askerî hâ
kim ve yardımreılıarmın duralımla ram tieiâbi't öden 
-ve İm taamda yer aılan hükümlerin har ş'eyiden 
önce Anayasanın 132, 133, ve 138 nci ımıaıdicLcflJe-ri-
nin ışığı alltandıa ineiellonimeısi v)e değerillendiril-
ımcısıi lâzımıdır. 

,Muh!tle:rıcım. amkaıdaşlar, gciçiriılen acı tatlı tec-
lıiüib,ek1ıJden siırarıa aldkcrî yangı ouıgaaiılaranım ba-
ğjımısıızlığı, temiıinaıtı bir Anayasa 'müeıslsıeısesii ola-
ııalk Anayasamı iz da yer alımaiş bulunlmaklba'dır. 
Dııı Anaıyalsıamın askerî yargı omglaularınım ataltü-
sıü'iıü düz'enMyen Anayasalımızın 138 nci maddesi 
askerî yangı ongaınılanının kutru!luş(larımın, işde-
yıişieıdniın ve mitielilklerainin, maihklömeılıe-nin ba-
ğumsızlığı, hâkilmılenin teımıinıaitı ve a&kıerklk hiz-
ınut:lulierinıi.n nübeililklord açılsınıda de almanak tan
zim cidillıncaind âımir bulunırnalkltaidır. EHbeltlte ki, 
138 nci maddeyi ele laihılkeın 138 »ineli mıaddeınıin 
Içca-isiıııdo bir unısur olarak yer allan 132 nci 
ımaddeyi ve Anayasamızın 133 ncü miadldelsini de 
bhılüklho -miültaılâ>a ctımclk lâzımıdır. 138 nci mad
de aıskcrî yargı organlarımın mıaihıklelm Ĵıcııin ba-
ğumsıızlığı esasına gürle düziemlıem|m,csiimi âımir bu-
loümakltadır. Maıh'kelmleilJoıliaı bağıımtsızlığı Ana-
ylafânın:m 132 ncii mafdldeısinıde tanziım ve teöbiıt 
edillralirjtiir. İşlbe 47 nci maddemin Aıuayaöaya ay-
Ikırı olıup olmadığı teslbiit edilinken, 47 nci mad
denin bu 132 ncii maddeıde tefâbiit edillen mahlke-
mıolıarin bıağıımöızilığı ille Anayasamızın 132 nci 
•inılaıclıdcöjinide yer alan mahkemelerin bağıım&ız-
Jığıiylıe bağdaşıp bağıdaşlmadığım dükkaltıl'e ince-
lleımak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce de arz et
miştim, değerli arkadaşlarım bu konuyu etraf
lıca ve teferrruatlı bir şekilde tahlil etmiş bu
lunmaktadırlar. Gerçekten 47 nci madde incelen
diği- zaman görülür ki, 47 nci macledede askerî 
hâkim ve yardımcıların durumları ilgili bu
lunan hükümler Anayasamızın 132 nci maddesi 
ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, 47 nci madde 

askerî hâkim ve yardımcılarının statüsünü sa
dece 47 nci maddenin bünyesi içerisinde taıı-
'zıim etmiş de değildir. Biran için 47 nci mad
dede yer alan hükümlerin Anayasamızın 132 nci 
maddesine aykırı olmadığını kabul etsek bile, 
47 nci madde aynen şöyle demektedir : (Askerî 
hâkim vo yardımcıları, askerî savcı ve yar
dımcıları, adlî müşavirler, Askerî Adalet İş
leri Başkanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu 
kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili idari 
görevde bulunan askerî hâldim subayların si
cil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki istisnalar 
dışında bu kanun hükümlerine tâbidir, bu ka
nun hükümlerine göre yapılır.) 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, askerî 
hâkim ve yardımcılarının statüsü sadece 47 nci 
maddede yer almış değildir, 47 nci' maddede 
yer alan istisnalar dışında askerî hâkim ve 
yardımcılarının statüleri bu kanunda yer alan 
başka hükümlerle de tanzim edilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla askerî hâkim ve yardımcı
larının sicil işlerini tesbit eden 47 nci mad
deyi Anayasamızın açısından incelerken sadece 
47 nci maddeyi Anayasanın 132 - 133 ve 138 nci 
maddeleriyle karşılaştırmak kâfi değildir, ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, 133 ncii madde hâkim 
temiınatiylo ilgili bulunmaktadır. Askerî yargı 
organlarının statüsünü tanzim eden 138 nci 
madde 133 ncü maddeye de atıf yapmış bu
lunmaktadır. Çünkü 138 nci madde diyor ki : 
«Askerî yargı -organlarının kuruluşu, işleyişi, 
bu mahkemelerde görev alacak olan hâkim
lerin nitelikleri, mahkemelerin teminatı esa
sına göre de tanzim edilmek gerekir. Bu iti
barla 47 nci maddeyi biz Anayasanın 133 ncü 
maddesi açısından da değerlendirmek mecburi
yetindeyiz. 47 nci madde tetkik edildiği za
man görülür ki, 47 nci maddede yer alan hü
kümler sadece Anayasamızın 132 nci madde
siyle değil, ayni zamanda hâkimlerin temina
tını tanzim eden, hâkimleri teminat altına alan 
ve hâkimlere teminat tanıyan Anayasanın 
133 ncü maddesine de aykırı bulunmaktadır. 
Anayasanın 132 ve 133 ncü maddelerinde yer 
alan hükümler mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlerin teminatı ile ilgili olan hükümler 
incelendiği zaman 47 nci maddenin hem Ana-
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yasanın 132 nci maddesine, hem de 133 ncü 
maddeye aykırı bulunduğu görülür. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Güley arka
daşımız 138 nci maddede üç unsurun bulun
duğunu; mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlc-
rin teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerekle
rinin göz önüne alınarak askerî yargı organ
larının kuruluşlarının, işleyişlerinin ve bu 
mahkemelerde görev alacak olan hâkimlerin 
niteliklerinin bu üç unsur göz önüne alınmak 
suretiyle tesbit edilmesi gerektiğini ve bu ba
kımdan da bilhassa bu üçüncü unsur göz önüne 
alındığı takdirde 47 nci maddenin Anayasaya 
bir aykırılığının bulunmadığını ifade ettiler. 
Muhterem arkadaşlar; gerçekten de Anayasa
nın 138 nci maddesi bu organların statüsünü 
tesbit ederken üç unsurun birlikte müta
lâa edilmesi gerektiğini âmir bulunmaktadır. 
Biz yalnız askerî . hizmetlerin gerektiğini göz 
önüne alarak 47 nci maddeyi düşünecek olur
sak belki de 47 nci maddede Anayasaya her
hangi bir aykırılık görmeyebiliriz. Fakat askerî 
hizmetlerin gereklerini bi^az önce de ifade 
ettim, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimle
rin teminatı ile birlikte mütalâa etmek mec
buriyetindeyiz. Yani bu üçüncü unsuru, as
kerlik hizmetlerinin gereklerini, diğer iki un
surla beraber mütalâa ederek 47 nci maddenin 
Anayasaya aykırı olup olmadığını tesbit etmek 
mecburiyetindeyiz. Yoksa yalnız birinci un
suru göz önüne aldığımız takdirde elbette ki, 
askerlik hizmetlerinin gerekleri göz önüne alın
dığı takdirde 47 nci maddede Anayasaya ay
rılık görülmiycbilir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi topluyo
rum : Askerî yargı organlarının statüsünü tâ
yin ve tesbit eden Anayasanın 138 nci maddesi 
üç unsurun birlikte mütalâa edilmesini âmir 
bulunmaktadır. Yalnız bir unsurun göz önü
ne alınması, diğer unsurların nazarı dikkate 
alınmaması ve bu açıdan tesbit edilecek, tan
zim edilecek bir hüküm elbette ki mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlerin teminatı unsurunu 
göz önüne almadığı için Anayasaya aykırı 
bulunacaktır. 

Sayın İsmail Hakkı Yıldırım arkadaşımız 
Başkanlığa vermiş olduğu bir önergede 47 nci 

maddenin bir kere de Anayasa Komisyonun
da incelenmesini teklif etmiş bulunmaktadır 
Biz T. 1. P. Grupu olarak bu teklife katılıyo 
ruz. Gerçekten de, ben de bir Anayasa Komis
yonu üyesi olarak bu tasarının, bu tasarıda 
yer alan hükümlerin, çünkü yalnız 47 nci mad
desi Anayasa Komisyonuna gönderildiği tak
dirde elbette ki, Anayasa Komisyonu yalnız 
47 nci maddeyi göz önüne alarak 47 nci mad
dede bir Anayasaya aykırılık bulunup bulun
madığını mütalâa etmiyecektir. 47 nci mad
deyle birlikte bu tasarıda yer alan askerî 
yargı organlarının tâyinleri, terfileri, nakil
leri ve diğer statüleriyle ilgili bulunan hü
kümleri de 47 nci maddeyle birlikte mütalâa 
edecektir. Bu konunun, bilhassa 47 nci madde
nin bir kere de Anayasa Komisyonunda ince
lenmesinde ve Anayasada bir teminat olarak 
yer almış bulunan Anayasanın 132 nci maddesi 
133 ncü maddesi ve 138 nci maddesiyle bu hü
kümlerin bağdaşıp bağdaşmadığının Anayasa 
Komisyonunda incelenmesinde büyük fayda 
görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden 
önce bir noktaya da temas etmek istiyorum. Sayın 
Ferda Güley arkadaşımız bu 138 nci maddede yer 
alan askerî hizmetlerin gereklerini her ne kadar 
göz önüne alarak 47 nci maddede bir Anayasaya 
aykırılık bulunmadığını ifade etmiş bulunuyor
larsa da askerî hizmet, Anayasada yer alan bu 
askerî hizmetlerin gereklerinin ölçüsü nedir? Bu 
konuda her hangi bir beyanda bulunmadılar. As
kerî hizmetlerin gerekleri de nihayet bu Anayasa
da tesbit edilmediğine göre Anayasa Komisyonun
da bu konunun Kurucu Mecliste bilhassa 138 nci 
maddenin yapılan müzakeresi sırasında bu askerî 
hizmetlerin gereklerinin nelerden ibaret olduğu
nun Kurucu Meclis müzakereleri de göz önüne alı
narak Anayasa Komisyonunda incelenmesinde bü
yük fayda vardır. Bu itibarla biz maddenin Ana
yasa Komisyonunda incelenmesine taraftarız. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, buyuran. 
Yalnız altı dakika zamanımız vardır, eğer yetiş-
tirebilirseniz buyurun, yoksa önümüzdeki celseye 
bırakmak zarureti vardır. («Gelecek celseye» ses
leri.) 

- 1 3 5 -
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Muhterem arkadaşlarım, Tekel Genel Müdür
lüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya 
çıkarılması hakkında kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 197 arkadaşımız iştirak etmiş 181 
kabul, 15 ret ve bir çekinser oy çıkmıştır. Yeter 
çoğunluk yoktur oylama tekrar edilecektir. 

30 . 12 .1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26.6.1967 

»« mm 

tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 195 arkadaşımız iştirak etmiş 159 
kabu], 36 ret oyu çıkmıştır. Yeter çoğunluk yok
tur, oylama tekrar edilecektir. 

Vakit bitmiş olduğundan 15 Mayıs 1967 Pa
zartesi günü saat 15,00 tc toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasana dair 202 sayılı Kanunun muaddel 4 ve 10 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 159 
Reddedenler : 36 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 251 
Açık üyelikler : 4 

(Çoğunluk yoktur) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emro 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Muzaffer üzdağ 
Ali İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağeıoğlu 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
JCemal Ziya öztürk 

İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkrnen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu! 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcah San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 

Osman Özer 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhbarı Gürsan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdcmir 
Mehmet Güver 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
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Hasaın Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Süikan 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Nahit Yenişchirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneşjtan 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yüccr 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Şarıibrahimoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nernıin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alfican 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun. Aren 
Suphi Baykanı 
Orhan Birgit 
Reşit ülker 

ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahin oğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah öngan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Âdil Kurtel 

KAYSERÎ 
Cengiz Nayman 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

Bedrettin Kam erkek 
TRABZON 

Ahmet Cebi 
Elere m Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuncr 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmcl Çe'tiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cali it Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

ORDU 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Yaşar A kal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlıı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Ilatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 

[Oya katılmıy anlar] 
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Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
l lyat Seçkin 
Hasan Tez 
H.Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türke§ 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mfthmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 

Bahri Yazır 
ÇANAKKALE 

Muammer Baykan 
Rcfet Sozgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.). 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı (t.) 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Ora) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhaımi Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yıllmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
SüLeyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
SadeUin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdejnir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarpor 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 

Mustafa Uyar 
KARS 

Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âlî Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
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Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önod Sakar 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Yefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Peneap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Yaşar Arıbas, 
Ruhi Soyer 
Haydar özallp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cerat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Erliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

Adil Ya§a 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Oaman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Solâhattin Güven 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
URFA 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 4 
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Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkındaki kanun 
tasansuna verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Murat Öner 
Ali İhsan UlubahşÂ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 197 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : 15 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 249 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakır oğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagü 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdü Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılııçoğlu] 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun " 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Tekin Erer 
ÎNuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orlıon 
Osman Özer 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemen 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközltü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
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Feyyaz Koksal I 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün | 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

" KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu | 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Alı Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

SAKARYA I 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan I 
M. Şükrü Çavdaroğlu I 
Osman Hacıbaloğlu I 
Bedrettin Karaerkek | 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer ötdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdı Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

Şaban Erik 

TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 

URFA 

Behice Hatko (Boran) 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 

[Çehinserler"] 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

[Oya katümıyanlar] 
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Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlnı 
Rıza Kuas 
Emin Pâksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H.Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türke§ 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Raf et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Finnî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bak. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı (I.) 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
TaLât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekincl 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Alı Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (.-B-) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELÎ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Tiütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
'Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
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Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
î u e t Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar özalip 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi öz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Ugrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yüdız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açik üyelikhrj 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 

- * * » i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 NCI BİRLEŞİM 

12 . 5 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
X I . — Tdkel Genel Müdürlüğü döner serma

yesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun tasaosı (1/263) (S. Sayısı : 184) 

X 2. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Venglsi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/258) (S. Sayısı : 224) 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

2. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) fS. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütç8 yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezksresi ile Devlet 



Hava Meydanları İşletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanımu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiri minin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

10. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın trenel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27. . 1 . 1966] 

12. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik

ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

17. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık re Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu rapora (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. SayMi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 



22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 19671 

24. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

X 28. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına aift rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere-
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lıeri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] 

X 29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 .5 .1967] 

X 30. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 'büstçe yılı Keskııhesa'bma ait uygunluk 
bildiriminin ısumulduğıtna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1903 'bütçe yılı Keisinlhcısap kanun 'tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 32. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 'bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 34. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil-



ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [üağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

V 

ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de-
ğiştirilnıeısıine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178^ 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1966] 

2. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akça] 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine daiı 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/116) (S. Sayısı :-191) [Dağıtma tarihi 
3 . 2 . 1967] 

3. — Ankara Milletvekili Hasan Tüi'kay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 5. — Ankara ve îstanlbul şehir]eri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
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ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 6. —• Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

7. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 8. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 21ü) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

9. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

10. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

11. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlavmdan seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 



— 5 — 
12. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 

veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı-' 
kesir Üyesi Hasan Âli Tünker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967] 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

14. — Cuımhurliyelt Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] , 

15. — Cumhuriyet Senatosu Traltaon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

16. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24.4.1967] 

17. — Cumhuriyet Senaltosu fatanlbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 18. — Türkiye Elektriik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 

ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

19. — Trabzon Milletvekilli Hıamd'i Orhon ile 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tar'ih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

20. — Halk Bankam ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/2O0, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 22. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasına Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
rV" ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

X 23. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 24. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı 
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Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

X 25. — Türküye ile İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinim onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 6 . ö . 1967] 

26. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (IS. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 6 . 1967] 

27. — 5441 sayılı Devlet Ttiyaltırosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kandırılmasına 
ve bu kanuna bâzı ma'ddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 28. — Bâzı mamulleriımliziin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 5.1967] 

X 29. — «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 30. — Bâzı ımaımu'lloriımıMn ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı : 263) 
[Dağıtma tarihi . - 8 . 5 . 1967] 

X 31. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 32. — Türküye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Lıisftesli (En 
ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) ni'n 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] 

X 34. — «XXXVII sayılı Türküye Cumhu
riyeti Listesi» (En ziyade müsaadeye mazhar 
millet tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
'Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 .5 .1967] 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 36. — Tüıldiyc Ouımlburiyetli Lii'stosi (En 
ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/211) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 
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X 37. — XXXVII ısayılı Türkiye Cumhuriyeti I ması haklanda kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm-

yeti Listesi (En ziyade müsaadeye mazhar rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor-
millet tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına lan (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari-
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan- hi : 9 : 5 . 1967] 





ToTantı : 2 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : I 5 7 Y © I O C I e K 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1 /268); (Cumhuriyet Senatosu 1/741) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 906) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı:7684 -1/741 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11 . 4 . 1967 gün ve 2967/16896 sayılı yazınıza karşılıktır : 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fıkra

lar eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 20 . 4 . 1967 tarihli 53 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve dos
ya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. t. Ş. Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 9.5. 1967 

Esas No. 1/268 
Karar No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 20 . 4 . 1967 tarihli 53 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmesi ve Cum
huriyet Senatosu metninin Millet Meclisi Başkanlığınca ekleriyle birlikte Komisyonumuza tevdi edil
mesi üzerine Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu hazır oldukları 
halde Anayasanın 92 nci maddesi hükmü dairesinde tetkik ve müzakere edildi. 

Dosyanın tetkikinde Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan tasarının birinci maddesiyle değişik
liğe tabi tutulmuş 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 nei 
maddeleri aynen kabul edilmek suretiyle kesinleştiği -ancak geçici ikinci maddesinin Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Koandisyonu raporunda gösterilen gerekçeye- istinaden değiştirildiği anla-
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şılmış ve Komisyonumuzca Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişiklik uygun mütalâa edilmiş
tir. 

Yapılan değişikliğin benimsenmesine dair hazır lanan işbu rapor Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
/. II. Tekinel 

Aydın 
R. özarda 

Başkanvekili 
Kars 

A. A. Çetin 
Burdur 

t. H. Boyacıoğht, 

Hakkâri içel 
A. Karahan M. Arıkan 

İmzada bulunamadı 
Samsun 

O. Şahinıoğlu 
imzada ibulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 
Çorum 

A. Topçııbaşı 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kâtip 
Niğde 

Y. Anbaş 
Erzincan 

S. Perinçek 
İmzada bulunamadı 

Rize 
C. Yalçın 

Van 
M. S. Yıldız 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bası maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fık

ralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

GEÇİCİ MADDE 2. — 22 . 12 . 1962 tari
flimde göreve başlamış olup, iki yıllık görev 
BÜrclcri bittiğinden dolayı ad çekme ile seçim
leri yenilenmiş olanların yerine seçilerek henüz 
ıgörcve başlatılamamış olan üyeler, görev süre
leri 22 . 12 . 1966 tarihinde sona erecek olan 
üyelerin yerine seçilecek olan asıl ve yedek 
üyeler ile birlikte göreve başlarlar. 

Bu suretle göreve başlıyaca'k olan asıl ve 
yedek üyelerin 22 . 12 . 1966 tarihinden baş-
hyarak iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü 
Yargıtay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerce ve üçü de Yasama Mec
lislerince seçilmiş üyelerden olmak üzere do
kuz asıl üye ve biri Yargıtay Genel Kurulun
ca, biri birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasa
ma Meclisleri tarafından seçilmiş yedek üyeler
den olmak üzere iki yedek üye için adçeikme-
ye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkın
da adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâ-
'kimler Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 
23 ncü madde gereğince işlem yapılmak üzere 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığına 
bildirir. 

C. S. KABUL ETTİĞİ METİN 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fık

ralar eklenmesine dair Kanun 

GEÇİCİ MADDE 2. — 22 . 12 . 1962 tari
hinde göreve başlamış olup, iki yıllık görev sü
releri bitiğinden dolayı adçekme ile seçimleri 
yenilenmiş olanların yerine seçilerek henüz 
.göreve başlatılamamış olan üyeler, görev süre
leri 22 . 12 . 1966 tarihinde sona eren üyelerin 
yerine seçilecek olan asıl ve yedeık üyeler ile 
(birlikte göreve başlarlar. 

Bu suretle göreve başlıyacak olan asıl ve 
yedek üyelerin ilk toplanma tarihinden bağlı
yarak iki yılın bitniıcsinden beş ay önce, üçü 
Yargıitay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerce ve üçü de Yasama Mec
lislerince seçilmiş üyelerden olmak üzere do
kuz asıl üye ve biri Yargıtay Genel Kurulunca, 
biri birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasama 
Meclisleri tarafından seçilmiş yedek üyelerden 
olmak üzere iki yedek üye için adçekmeye 
başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında 
adçekmıe işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 neii mad
de, gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 157 ye 1 nci ek) 
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MİLLET MECLÎSİ ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TASVÎYELERÎ 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fıîoralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun 6, 12, 1.3, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 
22 nci maddeleriyle geçici 2 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerin görev süresi 
Madde 6. — Kesinleşmiştir. 

Kütüğün ilâm ve ilgililere gönderilmesi 
Madde 12. — Kesinleşmiştir. 

Oy verme günü 
Madde 13. •— Kesinleşmiştir. 

Yasama meclisleri tarafından yapılacak seçimler 
Madde 14. — Kesinleşmiştir. 

Diğer seçimlerde uygulanacak hükümler 
Madde 15. — Kesinleşmiştir. 

Oy vermeden önceki işlemler 
Madde 16. — Kesinleşmiştir. 

Oy verme 
Madde 17. — Kesinleşmiştir. 

Oy vermeden sonraki işlemler 
Madde 18. — Kesinleşmiştir. 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi 
Madde 21. — Kesinleşmiştir. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 
Madde 22. — Kesinleşmiştir. 
Geçici madde 2. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş

tir. 

Yürürlük tarihi 
. MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

Yürütecek makam 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

! • •» I I 

M. Meclisi (S. Sayısı : 157 ye 1 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 
tarih ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin (B) bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 

Komisyonu raporu (2 /116) 

30 . 11 . 1965 

T. B. M. M. Başkanlığına 

13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin (B) ben-
'dinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ekli olarak sunulmuştur. 

Muktazasmın ifasını arz ve rica ederim. 

Rize Rize istanbul 
C. Yalçın E. Y. Akçal N. Bulak 

Mucip sebepler 

Cezaların infazı hakkındaki Kanunun yedinci maddesinin (B) bendinde (Zimmet, ihtilas, irti
kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızar
tıcı suçlarla ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasını müstelzim suçlar haricinde kalan bir suç
tan mahkûm olan bir kimse, hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği bir cürümden dolayı 
evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veyahut hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm olmadığı 
takdirde, ilgilinin veyahut Cumhuriyet Savcısının veya Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine, 
adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahkemece silinmesine karar verilir) yolundaki hüküm madde 
metninde kararı verecek makamın ve tatbik edilecek usulün tâyin edilmemiş olmasından dolayı tat
bikatta vatandaşlara bir hayli zorluk çıkarılmasına ve masraf yapmalarını ve işlerinin sürüncemede 
kalmasını ve mahkemelerin esasen fazla olan işlerinin artmasını mucibolmaktadır. Şöyle ki : Ekseri 
ahvalde çalışmak için yurt dışına gidecek olan şahısların beş seneden fazla bir müddet evvel işle
dikleri ve beş seneden az cezayı müstelzim suçlarından dolayı adlî sicildeki hükümlülük kaydının si
linmesine dair vâki talepler, kanun metninde vazifeli ve salahiyetli mahkeme tasrih edilmediğinden 
dolayı hüküm veren mahkemeye intikal ettirilmekte ve mahkemelerce de, duruşma yapılmak sureti 
ile karar verilmektedir. 

Bu hal, alâkalı şahsın hükmü veren mahkemenin bulunduğu mahalle kadar gitmesine ve orada 
duruşmanın sonuna ve hattâ kararın katîleşmesine kadar kalmasını ve masraf ihtiyar etmesine ve 
mahkemelerin de işlerinin artmasına mucibolmaktadır. 

Adlî sicilin intizamını ihlâl etmeden şahısları fazla masraf ihtiyarından korumak ve muamelede 
sürat temin etmek ve mahkemelerin esasen yüklü olan işlerini daha da fazlalaştırmamak için cezala
rın infazı hakkındaki kanunun yedinci maddesinin (B) bendine bu taleplerin, adlî sicil müdürlüğü
nün veya C. savcılarının veya alâkalı şahsın bulundukları mahal sulh ceza hâkimliğince evrak üzerin
de tetkikat yapılarak karar verilmesi ve adlî sicilden silinmeye dair verilecek kararların katî olması 
ve hare alınmaması hükmünün ilâvesi teklif olunmaktadır. Ancak, sulh hakimlerince kaydın silin
memesine dair verilecek kararlar aleyhine kanun yolları açık bulunmaktadır. 

191 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 30 . 1 . 1967 

Esas No. : 2/116 
Karar No. : 25 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve iki arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin «B» bendinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Teklif sahipleri 13 . 7 . 1965 günlü 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun (Adlî 
sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi) başlığını taşıyan 7 nei maddesinin «B» bendinde 
yazılı (İlgilinin veyahut Cumhuriyet savcısının veya Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üze
rine adlî sicildeki hükümlülük kaydının 'mahkemece silinmesine karar verilir) hükmünde 
yazılı mahkemece tâbirinin hangi mahkeme olduğu hususunda tatbikatta tereddütler hâsıl 
olduğundan ve ilgililerin lüzumsuz masraf yapmalarına ve zaman kaybına mâruz kaldık
larından bahisle maddedeki bu ibarenin (şahıs ve makamı bulunduğu mahal sulh hâkim
liğine e evrak üzerinde tetkikat icrası suretiyle silinmesine karar verilir) şeklinde değişti
rilmesini talebetmig vo ayrıca bu muamele ve kararların harca tâbi tutuTmanıasını istemiş
lerdir. 

647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun teklifle ilgili maddesinin meriyete gir
miş bulunduğu 15 . 7 . 1965 tarihinden itibaren yapılan uygulaması gözden geçirilmiş ve fil
hakika teklif gerekçesinde belirtildiği veçhile 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin «B» ben
dinde yazılı (Adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahkemece silinmesine karar verilir) şeklin
deki ibarede yer almış bulunan mahkemece tâbirinin yetkili mahkemenin tâyininde teredüt-
dütlere sebebiyet verdiği ve hattâ Yargıtayca yetkili mahkemenin hükmü veren mahkeme ola
rak kabul ve tescil edilmesine rağmen b^ı tereddütlerin tam olarak giderilmediği anlaşılmış 
ve esas itibariyle teklifin benimsenmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Gerçekten 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun gerekçesi getiriliş ve tatbik 
mevkiine konuluş sebepleri ve bir bütün halinde maddelerin tamamının birlikte mütalâa 
edilmesi halinde adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesinde münhasıran hükmü veren 
mahkemenin yetkili kılınmasında lüzum ve zaruret yoktur. 

Mahkemelerce yapılacak işlemin resmî kayıtlara ve kesinleşmiş mahkeme kararlarına 
istinaden adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi için lüzumlu, kanuni şartların mev-
eudolup olmadığının tetkik ve sonucuna göre 'bir karar verilmesinden ibaret bulunmasına 
göre hükmü veren mahkemenin dışında belirli bir mahkemenin bu konuda karar -ittiha
zında usulî ve kanuni bir sakıncanın mevcudiyetini kabul etmek mümkün değildir. 

Diğer taraftan adaletin en seri en teminatlı bir şekilde vatandaşın bulunduğu mahal
de gerçekleştirilmesindeki fayda aşikârdır. Adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesine 
hak kazanmış bir vatandaşın hükmü veren mahkemeye şevkinde iktisadi bakımdan bir fayda 
mevcudolmadığı gibi Devletin hizmet anlayışına aykırı ve zaman kaybına mucip bir duru
mun yaratıldığının kabulü do lâzımgelmektedir. 

Evvelce bu kanunun komisyonumuzdaki müzakere sırasında vatandaşın bu mükellefiyet
ten dahi kurtarılması çareleri araştırılmış ve adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi 
için lüzumlu şartların tahassulu halinde bu görevin evvelemirde ilgilinin müracaatı aran
maksızın Cumhuriyet savcılıkları ve adlî sicil müdürlüğünce yapılması ve işin çokluğu tasfi-

M. Meclisi (S. Sayısı : 191) 
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yenin uzunca bir zamana ihtiyaç göstermesi ve yapılması lâzımgelen bu re'sen müracaatta unutma 
ve hata olma ihtimalleri göz önünde tutularak tâli derecede ve bir teminat olarak ilgilinin dahi 
müracaat etme hakkının bulunduğunun kabul edilmesi de esasen aynı gayenin teminine matuf bir 
düşünce olarak tezahür etmiş ve (madde metninin bu şekilde kanunlaşmasına gayret görteıımiş-
tir. 

Komisyonumuz teklif sahiplerinin düzenlediği metni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
anaprensiplerini göz önünde bulundurmak suretiyle değiştirmiş ve ezcümle bu görevin teklifte 
olduğu gibi şahıs ve makamın bulunduğu mahal sulh ceza hâkimliği yerine hükmü veren mah
keme veya ilgilinin bulunduğu yer normal yetkili asliye ceza mahkemelerine tevdii uygun görül
müş, ancak bu muamele ve kararların harca tabi tutulmaması şeklindeki isteğin kanun bütün
lüğünü bozacağı ve mevzuun Harçlar Kanunu içerisinde ele alınması lâzımgeleceği ınütalâasiyle 
kabulüne imkân görülmemiştir. 

Tetkikatm yetkili kılman mahkemece duruşma yapılmaksızın evrak üzerinde yapılması işin 
mahiyetine göre keza komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı temsilcileri teklife iştirak etmişlerdir. 
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul Kastamonu Aydın Burdur 

1. H. Tekinel S. Kesicin R. Özarda 1. Hakkı Boyactoğlu 

Elâzığ Giresun Hakkâri İzmir 
K. Nedimoğlu A. Cüceoğlu A. Karalıan M. Uyar 

'İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kayseri Kırklareli Tokat Van 
C. N ayman M. Atagün F. Alacalı M. Salih Yıldız 

İmzada bulunamadı 
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RİZE MİLLETVEKİLİ EROL YILMAZ AK-
ÇAL VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların infazı 
haklandaki Kanunun 7 nci maddesinin (B) ben

dinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin (<B) bendi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

ıB) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, 
ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasını 
ımüstelzim suçlar haricinde kalan bir suçtan do
layı mahkûm olan bir kimse, hüküm tarihinden 
itibaren beş sene içinde işlediği bir cürümden 
dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya 
veyahut hapis yahut ağır hapis cezasına mah
kûm olmadığı takdirde, ilgilinin veyahut cum
huriyet savcısının veya adlî sicil müdürlüğünün 
talebi üzerine, adlî sicildeki hükümlülük kaydı
nın, şahıs ve makamın bulunduğu mahal sulh 
ceza bâkimliğince evrak üzerinde tetkikat ic
rası suretiyle, silinmesine karar verilir. 

Adlî sicilden hükümlülük kaydının silinme
sine dair verilen kararlar katidir. Bu muame
le ve kararlar harca tabi değildir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

-•>• m-a>9< 

ADALET KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 617 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 7. — A) Kabahat ile mahkûm 
olan kimse hüküm, tarihinden itibaren bir sene 
içinde bir cürüm veya evvelki hükmün verildiği 
mahaldeki Asliye Mahkemesinin kazası daire
sinde diğer bir kabahatten dolayı aynı cinsten 
veya daha ağır bir cezaya, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla 
ağır hapis veya boş yıldan fazla hapis cezasını 
müstelzim suçlar haricinde kalan bir suçtan 
dolayı mahkûm olan bir kimse, hüküm tarihin
den itibaren beş sene içinde işlediği bir cü
rümden dolayı evvelce vorilen caza cinsinden 
bir cezaya veyahut hapis yahut ağır hapis ce
zasına mahkûm olmadığı takdirde, ilgilinin ve
yahut Cumhuriyet Savcısının veya Adlî Sicil 
Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren 
mahkemece veya ilgilinin bulunduğu yer Asli
ye Ceza Mahkemesince duruşma yapılmaksızın 
adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi
ne karar verilir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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