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1. — Jandarma Genel Komutanlığı
nın yeniden teşkilâtlanması, modern si
lâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıy-
le İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/680) (S. Sayısı : 724) 016,950:0511 

2. — Diyarbakır Milletvekili Saba
hattin Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Ver
gisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Ka
nunun değişik geçici 4 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plan komisyonları raporları (2/625) 
(S. iSayısı : 710) '916,952:953 

Sayfa 

I a 

3. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'ndn Toptan
cı halleri kanun teklifleri ve Sanayi ve 
Ticaret, İçişleri ve Adalet komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu 57 numaralı Geçi
ci Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) '916:917,954:055 

4. — 1472 ısayılı özel Yüksek Okul öğ
rencilerinin öğrenimlerine devam edebil
meleri için açılacak Resmî Yüksek Okul
lar hakkındaki Kanunun 24 ncü maddesi
nin değiştirilmesiine ve 3 ncü maddeye bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğiltim Komisyonu raporu (1/682) 
(S. İSayısı : 737) 017:921 

5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bazı maddelerimin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/616) (S. 
Sayısı : 671) 021:949 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereç
lerle donatılması amacıyle içişleri Bakanlığı 
Jandarma Gene! Komutanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/680) (S. Sayısı 
724) ve 

Diyarbakır Milletvekili (Sabahattin Savcı ve 
30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanunun değişik geçidi 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/625) (ıS. Sayısı : 710) tekrar açık oya sunul
du. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko-
damanoğlu, köylerin elektrifikasyonu konusun
da Hükümetçe sarf edilen gayretler ve alman 
tedbirler konusunda gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars'ın 
yakacak sorunu ile ilgili gündem dışı demeci
ne, Orman Bakanı Selâhattin inal gelecek bir
leşim cevap vereceğini bildirdi. 

Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, istik
lâl Madalyası sahiplerine bağlanmış olan aylık
ların geri alınması ve kaldırılan askerlik şube
leri konusunda yaptığı gündem dışı konuşması
na Millî (Savunma Bakanı Mehmet İzmen cevap 
verdi. 

Dışişleri Bakanı Haluk Bavulken, istanbul 
Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör'ün, bir ev
velki birleşiimde, Bulgaristan'daki Türklerin 
durumu konusunda yapmış olduğu gündem dı
şı konuşmasına cevap verdi. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğ-
lu'nun, Kastamonu bölgesinin yol sorunu ve 
hal tarzları konusundaki gündem dışı demecine 
Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin; 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gilttn, Millî Eğitim Bakanlığının teftiş sistemi 
ilköğretim müfettişlerinin durumları ile ilgili 

gündem dışı demecine Millî Eğitim Bakanı Sa
bahattin Özbek cevap verdi. 

Grup Başkanveküleriinin, Cumhuriyetçi Par
tinin Millet Meclisinde grup kurması dolayısıy-
le Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerine uygun 
olarak Başkanlık Divanında temsilini temin için 
Başkanlık Divanı üye adedinin 15'fcen 16'ya çı
karılması ve bu üyeliğin görev yerinin de Di
van Kâtipliği olmasına dair önerge kabul edil
di. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 9.9.1972 
tarihinde New Yorkta başlayacak olan 18 nci 
dönem toplantılarına Hükümeti temsilen Dışiş
leri Bakanı Haluk Bayülken başkanlığında gi
decek olan heyete Parlamenter Müşavir olarak 
Ankara Milletvekili Orhan Alp, Konya Millet
vekili Mustafa Üstündağ, Faruk Sükan ve Ve
fa Tanır'ın katılmaları için Anayasaum 78 nci 
maddesine göre gerekli kararın alınmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi kabul olundu. 

istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör 
ile Cumhuriyet iSenatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklif
lerinin (2/221, 2/173) (S. Sayısı : 433) madde
leri kabul olunarak tümünün açık oya sunula
cağı bildirildi. 

Açık oya sunulan kanun tasarısı ve teklifi
ne verilen oyların tasnifi sonunda çoğunluğun 
olmadığı, açık oylama işlemlerinin gelecek bir
leşim tekrarlanacağı bildirildi. 

18 Eylül 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,52'de son 
verlildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Vahit Bozcbttı Kenan Aral 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Boğan Avşargil 
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GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Millet Meclisi idare Amirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanuni 
teklifi (2/733) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Tezkere 

1. — Dinar ilçesi Haydarlı Bucağı Bağcılar 
köyü hane 40, cilt 12, sayfa 108'de nüfus sici
line kayıtlı Tahsin oğlu Hanımdan doğma 
15 . 3 . 1930 doğumlu Aziz Güçlü'nün ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/907) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Aziıme'-
den doğma Zara'nm Tekke Köyümde nüfusa 
kayıtlı Salim Göl'ün özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adale* Komisyonu raporu (1/525) 
(S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi: 15 . 9 . 1972) 
(GÜNDEME) 

3. — istanbul Milletvekili iSadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırlburç'un affına dair 
kanun teiklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) (GÜNDEME) 

4. — Sivas ili, imralı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naiıme Karaca veı 
Şehiıtoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 .1972) 
(GÜNDEME) 

5. — 1328 doğumlu, Ali kızı Zeliha'dan doğ
ma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) (GÜNDEME) 

6. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (S. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 .1972) (GÜNDEME) 

7. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultandan 
doğma Malatya'nın Ç armuzu mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) (GÜN
DEME) 

8. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Başça
vuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma 
tarihi : 15.. 9 .1972) (GÜNDEME) 

9. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehimıe'-
den doğma ISamandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver özel'in özel affına dair 
[kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 .1972) (GÜNDEME) 

10. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) (GÜNDEME) 

11. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
I E dibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahaile-
j siniden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) (GÜNDEME) 

12. —1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedlirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) (GÜNDEME) 

13. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşını, T. B. M. M. Memurları teş
kilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teMifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkm-
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da M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/65; 0. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 2 ve 2'ye 1 nci ek) (0. Senatosu S. Sa
yısı : 1341; (Dağıtma tarikleri : 24 . 12 . 1969 
ve 16 . 9 .1972) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — isim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıylc İçişleri Bakan
lığı Jundarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 've
rilmesi hakkında kanun tasarım ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Yergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) 

3. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 'Üye
si Rifat Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) 

C. SENATOSUNDAN GELEN İŞ 
14. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 

148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine sdair kanun tasarısı 1/163 Adalet Komisyo
nuna. 

BAŞKAN — Çoğunluğumu' vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di, geçen Birleşimde açık oylamaya sunulup da 
gerekli çoğunluk sağlanamayan üç açık oyla
ma muamelesi var. Müsaade ederseniz üç ku
payı birden gezdirmek suretiyle açık oylama 
muamelesini intacedeoeğiz. 

Kupaları gezdiriniz. 

Birinci oy kupası; Jandarma Genel Komu
tanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern si
lâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyle 
içişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlı
ğına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî iSavunma, içişleri ve Plan Komisyon
larından 5'er üyeden kurulu 87 numaralı Geçici 
Komisyon raporunun açık oylamasıdır. 

ikinci açık oylama; Diyarbakır Milletvekili 
Sabahattin Savcı ve 30 arkadaşmnı, Gelir Ver
gisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunu
nun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plan Komis
yonlarının raporları üzerindeki açık oylamadır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ; 15,00 

BAŞKAN : Baş'kanvekiii Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : âdil Turan (Uşak), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 134 ncü Birleşimini açıyorum. 

ÎII - Y0KLAM4 

IV - GÖRÜŞÜLEN İSLER 
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üçüncü açık oylama; istanbul Milletvekili 

Mustafa Fevzi Güngör üle Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Rifat östürkçine'nm, Top
tancı halleri kanun teklifleri ve Sanayi ve Ti-
ıaret, içişleri ve Adalet Komisyonların dan 5'er 
üyeden kurulu 57 numaralı Ge^'ci Komisyon 
raporunun müzakeresi bitmiş, simdi Yüce Mec
lisin açık oyuna sunulacak hale gelmiştir. Üç 
açık oylama muamelesi için oy kupaları sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

i. — 1472 sayılı Özel Yüksek Okul Öğrenci
lerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki 
Kıiıi.ınun 24 ncü maddesinin değ''§tirihnesİ7ie 
re 3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (1/682) (S. Sayısı : 737 (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şim
di, gündemin 55 nci sırasında bulunan, 1472 
sayılı özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin değiş tiril nesine ve 3 ncü 
maddeye 'bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporunun 
öncelikle ve ivedilikle gündemde mevcut di
ğer işlere takdimen görüşülmesini öngören bir 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1472 sayılı Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 

ığrenimlerine devam 'edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek 'Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin, adı geçen okullarda 1972 -
1973 öğretim yılında yaklaşık olarak 15 bin 
öj/renciyi okutabilecek olan firkî kapasiteden 
ınifade eıtmek ve okumak arzusunda bulunan 
gençlere, istihdam politikası ve insangücü ihti
yacını gözönünde tutarak imkân sağlamak ama-
cıyle değiştirilmesine ve 3 ncü maddeye bir 
fıkra eklenmesine dair 737* S. Sayılı kanun ta
sarısının müstaceliyetine binaen, gündemdeki 
diğer bütün işlere takdimen önc< life ve ivedilik
le görüşülmesini arz ederim.. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

«(1) 737 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna eklidir.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde beyanda bu
lunmak isteyen sayın milletvekili? Yok. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buna göre Başkanlıkça gereği icra edilecelk-
tir. Gündemde bulunan diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Meclisçe uy
gun bulunmuştur. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sın. 

Bu hususta Komisyon tarafından hazırlan
mış raporu takdim, 'ediyorum. 

(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi var. İvedilik 
teklifini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1472 sayılı özel Yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
maddeye bir fıra eklenmesine dair kanun 

(tasarısı 

Madde 1. — 1472 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Madde 24. — Bu kanunla Resmî Yüksek 
okul haline getirilen öğretim kurumlarına 
1971 - 1972 ve onu takilbeden öğretim yılların
da istihdam politikası ve insangücü 'ihtiyacı 
gözönünde tutularak üniversiteler veya res
mî akademilerin öğrenci alma usulleri uygu
lanmak şartıyle Koordinasyon Kurulu kararı 
ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeniden 
öğrenci kabul olunabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, 1 nci mad
de üzerinde konuşacaksınız ama, Komisyon 
üy<?si olduğunuz için.. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Tümü üzerinde son sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde son söz istiyor
sunuz, lehte konuşabilirsiniz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Lehte konuşacağım. 
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Ülker, bu madde üzerinde (buyurun 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 

Getirilen madde, resmî yüksek okul haline 
getirilen öğretim kurumlarına 1971 - 1972 ve 
onu takilbeden öğretim yıllarında, istihdam poli
tikası ve insangücü ihtiyacı göüönünde tutula
rak, üniversite veya resmî akademilerin öğren
ci alma usulleri uygulanmak şarkiyle koordi
nasyon Kurulu kararı ve Millî Eğitim Bakanı
nın onayı ile yeniden öğrenci kabul olunabilme-
sini temin için kısa bir süre önce Yüce (Mec
listen geçen bir Ikanunun değiştirilmesini &a-
zammun etmektedir. Bu kanun, bilindiği gibi, 
Anayasa Mahkemesinin Özel Yüksek Okularv 

konusunda verdiği iptal kararı neticesinde ge
tirilmiştir. 1472. sayılı Özel Yüksek Öğrencileriy
le illgili kanun, bu Mecliste konuşulurken, bu 
kanunda tasfiye muamelelerinin usulü içerisin
de yapılması ve genişletilmemesi, uzatılmaması 
üzerinde durulmuş ve Meclis bu tezi kabul et
miş idi. Bugün, gerçekten memısketin karşısın
da bulunduğu «üniversiteye giremeyenler» 
problemi önünde yeniden bu madde sevkedil-
mek suretiyle, bu özel Yüksek Okullar daimi-
liğe doğru sevkedilmektedir. ifrtiyao, şüpheden 
varestedir, ama bir hakikati da kabul etmek 
ilâzungelir ki; «üniversiteye giremeyenler» me
selesini bir bütün olarak ele almak ve onun 
tedbirlerini hazırlamak ve onları yapmak ge
rekirdi. 

Şimdi, fiilî bir durum karşısında kalıyoruz, 
binlerce genç üniversiteye ve yüksek okullara 
getirememekte ve perişan bir durumdadır. /Ge
tirilen bir madde ile daha evvel çıkardığımız 
ve netice itibariyle tasfiyeye doğru giden bu 
yerlerden istifade imkânına gidiyoruz. 

Şimdi, bu kanun tasarısına kargı çıkmak 
şu vaziyet karşısında mümkün değildir. Ama, 
bugün bu Ikanun tasarısını getirmeye mecbur 
olmak durumunu da tasvibetoeye imkân yok
tur. Onun için, bu kanun tasarısını tasvibeder-
iLen, esaslı tedbirlerin, yeni üniversiteler mi 
açılacak, paralı üniversite mi yapılacak, gece 
üniversitesi meselesi daha geniş bir açıdan rnı 
ele alınacak, Avrupa Kons-syinin kabul ettiği 
ve Devletlere tavsiye ettiği, İtalya'da kurul

makta olan televizyon üniversitesine benzer bir 
televizyon üniversitesi mi kurulacak bunların 
temel mesele olarak ele alınıp çözümlenmesi lâ
zım. Aksi halde esas prensipten uzaklaşmış olu
ruz. Bu kürsüde bu kanun konuşulurken ifade 
ettik, bütün bu müesseselerin üniversitelere bağ
lanması lâzım gelirdi. Bazı .üniversiteler bu 
önemli görevi kabul etmediler, bunların bir kıs
mı akademilere bağlandı. Aslında, bunların böy
le olmasının Anayasaya aykırı olduğunu o za
man da ifade ettik, fakat çocuklarımızın mağ
dur olmaması için bunun üzerinde daha fazla 
durmadık. Ama gözüküyor ki, önemli meseleler, 
hep her sene biribirini takibedecek ihtiyaçlar. 
Bu ihtiyaçlar sebebiyle esas amacından uzaklaş
mak istidadındadır. 

Bu maddeyi kabul ederken meseleyi bu açı
dan görmek zorunluğu vardır. Yani bu madde
ye oy verirken bu şartlar altımda oy verdiğimi 
ifade etmek istiyorum. Bu madde, aslında tas
vip edilmemesi lâzım gelen bir maddedir, fakat 
bugünkü zaruretler karşısında bu maddeyi ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bundan sonra 
bunun tasfiyesi değil, bunun devamlılığı şek
line getirilecek bir esası kabul etmeye imkân 
yoktur, Anayasa Mahkemesi kararıyle, Anayasa 
ila karşı karşıya kalırız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 

buyurunuz. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

• Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Özel Yüksek Okullar konusu geçen yıl ve da

ha önceki yıllarda enine-boyuna tartışıldı ve çok 
çeşitli görüşlerin bu münasebetle ifade ©dilmesi 
fırsatı bulundu ve sanırım ki, kamuoyu bu ko
nuda iyice aydınlandı. En sonunda Büyük Mec
lisin aldığı kararla bunların devletleştirilmesi 
neticesine varıldı. Şimdi, Millî Eğitim Bakanlı
ğı isabetli bir kararla zamanında, henüz okul
lar açılmadan kanundaki bir eksikliği telâfi et
mek için karşımıza gelmiş bulunmaktadır, Bü
yük Meclis de, ihtiyacın zorlaması karşısında, 
Hükümete gerekli kolaylığı şüphesiz göstere
cektir. 

Şimdi, hatırlamaya çalışalım; Özel Okular 
konusundaki tartışmalar sırasında bu okullar 
aleyhine yapılan eleştiriler nelerdir? 

Birincisi; bunların yetersiz nitelikte, eksik 
vasıflı insangücü yetiştirdiği konusunda top-
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lanıyordu, hatta ikinci Beş Yıllık Planda da 
ayını ifadeler yer almış bulunuyor. Belli bir ko
nuda ihtiyaca cevap vermeyecek nitelikte insan
gücü yetiştirmek, ondan sonra bunları topluma 
salıvermek, hiç şüphesiz gayri ciddî bir davra
nış olurdu, büyük bir, sözde yetişmiş aydın kit
lesini başıboş bırakmak gibi çeşitli sosyal ra
hatsızlıklara adeta göz yumma gibi bir durumla 
karşı karşıya bırakırdı. 

İkincisi; bu okullar, insangücü planlaması
na aykırı bir işleyiş içinde idi. İkiınıci Beş Yıllık 
Planın tartışmasında burada bu okulları eleşti
rirken ısrarla durduk; hiç olmazsa bu okullara 
öğrenci alırken bir giriş imtihanı açın, belli bir 
seviyede bulunduklarını ispat etmedikçe, bu 
okulara öğrenci almayın» dedik. Maalesef o za
man arkadaşlar bu ihtiyacı gereği gibi kavraya-
madılar ve bu okullara giriş imtihanı konmadı. 
Neticeyi biliyorsunuz. 

Geçen sefer çıkardığımız kanunla insangücü 
planlamasındaki zorluklar, güçlükler de bir 
ölçüde önlenmiş oluyor. Çünkü, bir ülkede sos
yal adalet ve ekonomik planlamayı yaparken, 
İni arada memleketin kalkınmasında ihtiyaç 
duyulan inisanJgücü planlarken, resmî okulların 
planlamasını yapacaksınız, bir sektörü, özel 
eğitim sektörünü başıboş bırakırsanız bu plan
lama zaten anlamını yitirir. G-eçen sefer çıkarmış 
olduğumuz kanunla bu mahzuru da büyük ölçü
de önlemiş bulunduk. 

Tartışmakta olduğumuz madde ne getiriyor? 
Bir defa okulların Devlet kontrolü altına alın
ması suretiyle, bu okullardaki vasıfsız öğrenci 
yetiştirme işi hiç olmazsa şimdilik başlangıçta 
nazarî olarak önlenmiş oluyor. 

İkincisi; insangücü planlamasında zorluk
lar, ilerideki istihdam zorlukları kalıyor ki, mad
dede buna değinilmiş, «insangücü ihtiyacı göz-
önünde tutularak» kaydı var. 

Demek ki, belli bir alanda memleketin insa
na ihtiyacı yoksa bu okullara öğrenci alınmaya
cak. E., bunu memnunlukla kabul etmek lâzım. 
Bu düşüncelerle, gerekli tedbirlerin maddede 
alındığı kanısı ile kanunun lehinde bulunuyo
rum. Hiç şüphesiz, tümü ile eğitim planlaması, 
daha kaliteli insan yetiştirme, yetişmiş imısarigü-
cünün sanayie, değişik çalışma alanlarına yer
leştirilmesi gibi problemleri kapsayacak tedbir
lerin tamamen ;alındığı anlamına gelmez, bu 
tedbirler alınmalıdır ve bu tedbirler halen eksik-
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tir. Yüksek Okulları bitirmiş, özel yüksek okul
ları bitirmiş, resmî yüksek okulları bitirmiş, hat
ta üniversiteleri bitirmiş bir çok gencimiz, tek
nik alanda yetişmiş bir çok gencimiz bugün işsiz 
dolaşmaktadırlar. Bu tedbirlerin süratle alınma
sı dileğiyle maddeye olumlu oy vermenizi rica 
ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — 1 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen milletvekili .. Yok. 

1 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. 1 nci madde aynen kabul edilimiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. -— 1472 sayılı Kanunun 3 ncü mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Millî Eğitim Bakanı, bulunamayacağı top

lantılar için, kurul üyesi akademi başkanlığın
dan veya müsteşarlardan birimi başkan seçer.» 

BAŞKAN — ikinci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 2 nci madde üzerinde konuşmak iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

2 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste

yen milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — üzerinde söz isteyen sayın mil

letvekili?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Aynen kabul edilmiş
tir. 

Tasarı metninin tümü üzerinde lehte, aleyh
te oyunu izhar yönünde söz isteyen sayın millet
vekili?.. 

Sayın Yazıcıoğlu, lehte konuşmak istiyorsu
nuz. Buyurunuz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, teşekkür ©derim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
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1472 sayılı Yasanın uygulamasında akademi- l 
leroe tereddüt duyulmuş, Hükümet akademile
rin bu sesine kulak asmış ve böylelikle tereddü- ı 
dü gidermek, devletleştirilmiş yüksek okullara 
öğrenci alınmasını sağlamak amacıyle Yasanın 
24 ncü maddesinin değiştirilmesi gereği duyula
rak konuyu Yasama organına getirmiştir. Tasa
rı Millî Eğitim Komisyonunda öncelik ve ivedi
likle görüşülmüş, Hükümetten geldiği şekilde 
geçmiştir. Bu'gün de huzurlarınızda öncelik ve 
ivedilikle eleştirilerek kanunlaşmıştır. Memleke
te, millete ve buraya girecek yavrularımıza ha
yırlı olmasını dilerim. | 

Arkadaşlarımız burada bazı fiilî durumlar
dan bahsettiler ve Türkiye'de yüksek öğrenim 
sorununun tümü ile ele alınmasının gerektiğini 
belirttiler. Doğru. Ancak, bunlar tümü ile ger
çekleştirilecek diye bu tasarının buradan geçme
sini bekletmek doğru değildir. Biliyorsunuz, 
her şey mevsimle oluyor, şu sıra okullara öğren
ci alınma zamanıdır, yüzbinlerce çocuk üniversi
telere ve yüksek okullara girmek için başvur
muştur, alınacak sayı herkesçe bellidir, bu 
okulların devletleştirilmesiyle öğrencinin 1971-
1972 öğretim yılında alınacağı 1472 sayılı Kanu
nun eski şeklinde yazılı idi. Bugün 24 ncü mad
deyi koymakla bu sene ve bundan sonraki yıl
larda bu okullara öğrenci alınmasını sağlamış 
bulunuyoruz, böylelikle öğrenciler için bir yük
sek öğrenim kapısı açılmış oluyor. 

Önemli olan, bunları okutmak da değil, önem
li olan; okuyan bu çocuklara iş alanı bulmaktır. 
Bütün mesele bu. Bundan sonraki durumlarda, 
sayın Hükümetin Türkiye'deki öğrenim kurum
larını memleketteki personel ihtiyacına göre 
hangi alanda, ne çeşit personele ihtiyaç var, bun
ların kaliteleri, sayılan nelerdir, ne türlü okul 
açılmalıdır, bunları saptayarak buraya getirme
si gerekir. Öğrenci Sağlık Kolejini bitiriyor, 
memlekette iş bulamıyor, Sağlık Bakanlığı, 
«kadro yok» diyor. E., kadro almıyorsun, niçin 
okul açıyorsun? Bu sene öğretmen okullarımız
dan 16 500 tane öğrenci Haziran döneminde dip
loma aldı. Bu öğrencilerin yatılı olanlarının ata
ması yapıldı, gündüzcülerin ataması halen yapı
lamamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bekliyor, 
kadro yok. Okulsuz köy var, öğretmensiz köy 
var, kadro yok. Aklımın ermediği bir taraf, 
bu kadro ithal malı mıdır? öğrenci mevcudunu 
biliyorsun, bütçe buraya geliyor, bütçe ile birlik-
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ta, öğrencilerin başarı durumlarını da hesabe-
derek, yüzde ne kadar fire verecekse bu da orta
ya konarak, şu kadar yeni öğretmene ihtiyacım 
var diye buraya getirirsin. Bu çocuk akademi
yi bitirecek iş bulabilecek mi? 

Arkadaşlar; kapılarınızı aşındıranları dü-
şiinünüz. Benim temennim, okuyan öğrenciler 
için iş alanları hesaplanmalı, okullar buna göre 
açılmalıdır. 

Hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
IHESVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Söz istiyorum sayın Başkan, arka
daşların tenkitlerine cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı, zatıâliniz 
bu kanunun kabulü dolayısıyle Yüce Meclise 
teşekkür sunacaksınız, Hükümet adına değil mi 
efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) Daha kanun henüz kabul edilmedi sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Anladım ama kanunun lehinde, 
aleyhinde birer kişiye söz verilir. O sebeple bu 
maksada makrun söz vermem mümkün değil. 

Kanun, tümü itibariyle işarı oya tâbidir. 
Kanunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kanun Meclisimizde 
mevcut üyenin: ittifakı ile kabul edilmiştir. 

Buyurun sayın Devlet Bakanı Doğan Kitaplı 
teşekkür amacı ile, icrayı kolaylaştırdığı için 
Yüce Meclise teşekkür babında.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri, 

Fevkalâde sıkışık zamanda bizim yüksek 
okullarda talebe alma sıkıntımızı giderecek olan 
ve 15 000 öğrenciye yüksek tahsil yapmak imkâ
nını vermiş bulunan bu kanuna karşı gösterdi
ğinim müspet ilgiye Hükümet adına teşekkür 
ediyorum. 

Takdir edersiniz ki, özel okulların yeni bir 
rejime tabi tutulmasını öngören ve geçel yıl ta-
fınızdan kabul edilen kanunda, bu okullarım ta
mamen tasfiyesi değil; bu okulların yeni bir re
jime intikali temin edilmiş idi. Nitekim o ka
nunda, bu meseleyi hallederken hükümetlere 
bunlardan elverişli olanlarının kamulaştırılma
sı hatta satmalma yetkisi de verilmiş idi. 

Verdiğiniz yetkiye dayanarak Hükümetiniz, 
bunlardan istifadesi mümkün olanlarını bütün 
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tesirleri ile birlikte 180 milyon sarfederek yeni j 
rejime uygun hale getirdi. 

işte bizim sizden istediğimiz ile sayın arka- j 
daşlarımın söyledikleri, millî eğitim reformu , 
içinde ileride halledileceğinden, o zamana kadar 
bu kapasiteden istifade etmeyi temin sadedinde-
dir. Bunu da büyük anlayışınızla temin etmiş 
bulunuyoruz. Bu bakımdan hepinize teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Memleket ve millet için hayırlı 

olsun. Bu Kanun Senatoya gidecektir. 

5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanununa bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
n/616) (S. Sayısı : 671) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 28 nci sırasında bulu
nan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı. maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde 
görüşmeye geçiyoruz. 

Bir önerge var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ıGündemin Birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünde yer alan 671 sıra sayılı 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tadiline 
dair kanun tasarısının, komisyon raporunda be
lirtilen gerekçe ve önemine binaen, ivedilikle ve 
gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge muhtevası kabul edilmiştir. 

Buna göre, gündemin 28 nci maddesinde 
mevcut Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ait kanun ta
sarısının diğer maddelere takdimen görüşülmesi 
uygun bulunmuştur. 

(1) 671 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

j Hükümet adına sayın Adalet Bakanı?. Bura
dalar. 

i Komisyon adına sayın Hilmi Biçer?. Buyuru
nuz. 

Bu hususta komisyon tarafından hazırlanmış 
bulunan raporu okutuyorum. 

(Adalet Komsiyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum, 

raporu üzerinde şimdiye kadar söz istemiş bulu
nan milletvekili arkadaşlarımın isimlerini tak
dim ediyorum : 

Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu, 
Sayın Mustafa Kaftan, 
Sayın Kubilay İmer. 
KUBİLAY JMER (Konya) — Sayın Başka

nım, Grup adına rica ediyorum. 
BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz, buyu

run sayın îmer Demokratik Parti Grubu adına. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan arkada

şımız varsa lütfen oyunu kullansın. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Demokratik 
Parti Grubu adına hepinize saygılarımı su
narak görüşülmekte olan tasarı hakkındaki 
görü} ve mütalâalarımızı, Partim adına, açık
lamaya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, burada görüşmek
te olduğumuz tasan ceza mevzuatıyla ilgili 
olarak galen değişiklik taşanlarının ilki de
ğildir. Ceza tasarılarıyle ilgili olarak gerek 
Ceza Kanununu gerekse Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununu ilgilendiren mevzulardaki 
değişikliklerin bir esasa bağlanmasını vs par
ça parça, zaman mman - önümüze birtakım de
ğişikliklerin getirilmemesini bu kürsüden par
timiz adına defaatle beyan etmiştik, Durum 
o hale geldi ki, hukuk reformundan bahsedi
len şu zamanda gerek hâkim ve savcılar, 
gerek avukatlar ve gerekse mahkemelerde dâ-
valan olan vatandaşlar yönünden değişiklik
ler âdeta takibedilemez bir duruma geldi. Bir 
vesilenin ihdasiyle, bir mevzuun ortaya çı-
kışıyle bir kanun maddesi, veya 3 - 5 mad
de getirilme durumunda olunamaz. Gerçi şu 
görüştüğümüz tasarı, bugüne kadar getirilmiş 
olanların yanında daha çok tetkik mahsulü ve 
daha çok maddeyi içerisine alan ve bu arada 
bir kısım ihtiyaçlara da daha çok ve yerinde 
cevap veren bir tasarıdır. Filhakika, şu anda 
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Demokratik Parti adına konuşurken, Adalet 
Komisyonunda da üye bulunduğumu ve Ko
misyonun gerekçesinde karırm ittifakla alın
dığı yazılmış olmasına rağmen altında söz 
hakkımın mahfuz bulunduğuna dair şerh ver
diğimi ve bu görüşümle de partimin bugüne 
kadar hukuk mevzuunda ve kanunlardaki de
ğişiklikler mevzuunda, hususiyle Ceza Kanu
nunun ister umumî hükümleri, ister usule ait 
hükümlerindeki düşünüş ve görüşlerini belirt
meyi hedef almış olduğumu burada arz etmek 
isterim. 

Yapılacak değişiklikler, teklifler önümüze 
açıklığıyle getirilmelidir. Yakın ve kolay 
hatırlanacak bir misali, ehemmiyetli bir hususu 
burada ortaya sermek istiyorum. 

Bilindiği üzere, Anayasamız dahi 2 sene 
içerisinde birkaç değişikliğe uğradı. Bu dahi 
yapılan değişikliklerin, getirilen tekliflerin 
bir esas dairesinde ele alınıp, genişliğine su
nulmadığının açık bir misalidir. Gerçi Anayasa 
değişiklikleri Hükümet tasarısı olarak gelmez, 
Meclislerin kuruluşuna göre muayyen sayı
daki üyelerin teklifi ile gelir; ama buna rağ
men gerek daha evvelki Anayasa değişiklikle
rinde gerekse bu defa üzerinde görüşülmekte 
olan Anayasa değişikliğinde Hükümetten birta
kım telkin veya tekliflerin gelmiş olduğu 
da açık bir vakıadır. Kaldı ki, Hükümet bu 
Meclisin içerisinden çıkmıştır ve bu Meclisin 
denetimine tabi durumdadır. 

Bu arada şu cihetin üzerinde de önemle 
durmak lâzımdır ki, halihazırda muhtelif par
tilerin, bilhassa bu arada partimizin Anayasa 
üzerimde, Hükümetin getirdiği tekliflerin dı
şında, birtakım teklifleri mevcuttur. Bunlara 
belki daha eklenecekler olacaktır. Meselâ 
Ceza Muhakemeleri Usulü ile ilgili olacak 
bir güvenlik mahkemeleri meselesi vardır. Ana
yasada bir değişiklik öngörüldüğü takdirde bu
nun kuruluşu, işleyişi, ceza usulü bakımın
dan takibedeceği yol, elbette ele alınmak za
rureti içerisinde olunacaktır. Binaenaleyh, 
hukukta bir değişiklik ve hele şimdi seçimlerle 
beraber moda haline gelen reform mevzuu ele 
alındığında, hukuk reformundan bahsedildiği bir 
ortamda bu şekilde parça parça birtakım deği
şikliklerin değil, bu şekildeki tasarıların değil, 
bunların birleştirilerek getirilmesi gerekir. Bu 
şekil kanunlar arasındaki koordinasyonu, işbirli-
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ğini, armoniyi, ahengi sağlayacaktır. Bunu sağ
layabilmek için, evvelemirde gelen teklifleri; 
tasarı seklinde olsun, milletvekillerinin veya se
natörlerin getirdikleri kanun teklifleri şeklinde 
olsun ele almak, incelemek ve ondan sonra bu
nun. üzerinde tartışmak gerekil'. 

Şu tasarının getirilmesinde öncülük eden 
Adalet Bakanlığının Medenî Kanun mevzuu et
rafında yaptığı bir çalışmayı biliyoruz. Nitekim, 
bu çalışma Adalet Komisyonu üyelerine ve hu
kukla ilgili muhtelif parlamenterlere gönderil
miştir. Bunun üzerinde incelemeler yapılacak 
buradaki büyük değişiklik, herkesin teklifini ra
hatça ileriye sürmesi suretiyle daha iyi bir şek
le bağlanabilecektir. Nitekim üyesi bulunduğum 
Adalet Komisyonunun temsilcisi olan arkadaşı
mız da buradadır, bir Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunu değişikliği Adalet Komisyonun
da beklemektedir. Hukuk Muhakemeleri Usu
lünün, ceza muhakemeleri usulünden, vatanda
şın iş ve hizmetinde, daha az bir emniyeti haiz 
olduğu iddia edilemez. Nitekim, bu sebeple bü
yük bir değişiklik, bir kodifikasyon içerisinde 
getirilen hukuk muhakemeleri usulü mevzuu 
üzerinde Adalet Komisyonu ciddiyetle durmak
tadır. Hattâ üniversite profesörleri olsun, diğer 
tarafta tatbikatta yer alanlar olsun bunların da 
fikirlerini almak suretiyle bu kanunun kısa va
dede değiştirilecek, kısa birtakım mevzulara ce
vap verecek şekilde değil, ama esaslı bir deği
şikliğe yer verecek şekilde getirilmesi lüzumunu 
hissetmiştir. Burada birtakım meselelerin evveli
yatı ve Anayasada son yapılan değişikliklerle 
milletin ve Devletin birliği, bölünmezliği mese
lesi gibi birtakım mevzuların mevcudolduğunu 
biliyoruz. Bunlara dair birtakım hükümler geti
rilmiştir. Buradaki birtakım hükümler yine bir
takım hususlarda görülen eksikliklerin gideril
mesi için getirilmiştir; ama gerek bu tasarıların 
şevki, gerek görüşülmesi, istenilen ölçü içerisin
de, bir ceza hukuku mevzuundaki değişikliğin 
ele alınmasına yeterli değildir. Bu arada ta
sarı bir mevzua mühim olarak el basmış bulun
makta ve bu hususta hüküm getirmektedir. Bu 
da ilk tahkikat müessesesiyle ilgilidir. 

Bilindiği üzere cezada, bilhassa ağır cezalı 
mavadda bir hazırlık tahkikaiı ki, bunu bazan 
Emniyet, Jandarma ve Savcılık bir arada yürü
tür ve sonra sorgu hâkimliğinde tekemmül eden 
bir ilk tahkikat ki, sorgu dediğimiz kısımdır. 
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Nihayet bir son tahkikat ki, ağır ceza mahkeme
lerinde veyahut ona mümasil mahkemelerde gö
rülen cezai hükümler ve davalar... 

Bunlarda sorgunun, bugüne kadar ilk tahki
katın âdeta bir tekrardan ibaret olduğunu şah
sen, hukukçu olarak defaatle görmüşümdür. .Ha
zırlık tahkikatnıdaki alman ifadelerin sorguda 
da ekseriyetle tekrar edildiği; hatta bu mevzuda 
mahkemenin oyalanmaması için bazı hâkimlerin 
veyahut mahkeme heyetlerinin «hazırlıktaki ifa
desini sorguda da tekrar etti» demek suretiyle 
orada mahkemede son tahkikatta aldığı ifade
den sonra diğerlerini bazan okutmaya dahi lü
zum hissetmediklerini defaatle görmüşüzdür. Bu
rada savcılara bir kısım mevzuda ilk tahkikatı 
istemek, ama çoğu mevzuda ilk tahkikata girme
den hazırlıktan doğrudan doğruya son tahkika
ta geçme mevzuunda verilen yetki hakikaten 
bir ileri adımdır. Bu arada hâkim olma yetene
ğinde olan, daha evvelceki müstantik düşüncesi 
içerisinde kararlarının tastike tabi tutulması gi
bi garip bir durumun mevcudolduğu sorgu hâ
kimliği müessesesinde, gerek kararların tasdi
ki, gerekse itirazlar mevzuundaki incelemede ge
tirilen yeni hükümler ve bunun refi elbette bir 
yeni adım olarak kabul edilmek durumunda
dır. Ama, mesele bununla bitmiyor. Acaba, bir 
ilk tahkikat müessesesi bizim ceza mevzuatımız
da ceza usulü yönünden lüzumlu mudur, değil 
midir meselesinin daha genişlikle tartışılması ge
rekirdi. Burada getirilen tedbirler ve bu şekil
deki hükümlerle değil, daha genişliğine ele alın
mak suretiyle, bütün bir kanun içerisinde, Ceza 
Kanunu ile Gesa Muhakemeleri Kanununun 
ikisinin bir arada ele alınması suretiyle getiril
miş olsa idi daha rahat, daha kesin bir hükme 
varılmış olurdu. Bugün kabul etmek mecburi
yetindeyiz ki, birtakım değişiklik teklifleri, yeni 
birtakım ek maddelerle mevzuatımız kabarmak
tadır. Bizim endişemiz, parti olarak ve hukukî 
yönden, bu ölçüde gerek hukuk tatbikatçılarını, 
gerekse vatandaşları yapılan değişikliklerle bun
ları takipte muzdar duruma düşürmektedir. Bu 
husustaki değişikliklerle, mümkün mertebe birli
ği sağlayacak değişiklik tekliflerinin getirilme
sini ve bunların bir neticeye bağlanmasını arzu 
ederte. 

Şurasını burada açıklıkla beyan edeyim ki, 
Adalet Bakanlığının bilhassa bu nokta üzerinde 
durmasını hassasiyetle istiyoruz. Bu tasan gel

miştir, maddeler üzerin&o gerekli görüşmeler ya
pılacak ve icabeden değiştirmeler, Adalet Ko
misyonunda yapıldığı gibi muhterem heyetiniz
ce de yapılma durumunda olabilecektir. Bir ek
sikliğe cevap veren bu tasarı, elbette yapılacak 
değişiklikler kabul edilirse o şekilde geçme duru
munda olacaktır. Ama, bundan sonrası için ge
tirilecek olan tekliflerin, getirilecek olan deği
şiklik tasarılarının zamana, zemine göre doğan 
ihtiyaçları karşılamak için "değil de, yani palya-
tif, geçici tedbirlere benzeyen bir şekil içerisin
de değil de daha esaslı, daha geniş bir şekil altın
da getirilmesi bizleri daha çok memnun durum
da bırakacaktır. Böylelikle filân yerdeki boş
luğun doldurulması meselesi değil, bir ceza mev
zuatının tümünün elden geçirilmesi meselesi ele 
alınmış ve bir neticeye bağlanmış olacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşme yapıldığına 
göre maddeler üzerindeki görüşlerimizi burada 
ayrı ayrı zikretme durumu içerisinde olmayaca
ğız. Biz burada samimiyetle reformdan günün 
modası olan; ama tarifinin ne olduğunda birçok 
teşekküllerin birlesemecliği reformlardan bahse
dildiği RU devrede reform, «yeni bir durum ge
tirmek ve bu getirilen durum cemiyetin değişen 
ihtiyaç, düşünüş ve inançlarına cevap verme du
rumu» diye kabul edilirse - ki, biz bu ölçü içeri
sinde kabul ediyoruz - bunun köklü olarak ele 
alınması ve neticede bu yolda tedbirlerin getiril
mesi lüzumu vardır. Aksi halde bunlar üzerin
de muhtelif değişmeler, muhtelif itirazlar elbet
te ki, ileriye sürülebilecek ve bunlar da çeşitli 
yönlerde haklılık kazanabilecektir. 

Bu balamdan bu görüşülecek olan tasarının 
maddelerinin umumiyetle ceza mevzuatımızda 
birtakım eksikliklere cevap verme durumu içe
risinde olduğunu kabul etmekle beraber parti 
olarak, ihtiyacı tamamen karşıladığı ve ceza usu
lü mevzuatı yönünden olsun, ceza mevzuatı yö
nünden olsun, mevzuu bir değişiklik tasarısı ola
rak tamamiyle hallettiği kanaati içerisinde de
ğiliz ve bu ölçüler içerisinde maddeler hakkın
daki beyanımız menfî olmamakla beraber geti
rilen tasarımn yeterli ve etraflı olmadığı ve bü
tün ihtiyaçları karşılayamadığı ve hatta getirdi
ği birtakım hususlarda bir mevzuu kesinlikle 
halletmediği noktasında ısrarlıyız. 

Daha önce belirttiğim gibi, bugüne kadar bir
takım mevzularda hakikaten ciddî çalışmalar 
içerisine girmiş bulunan Adalet Bakanlığının, 
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yapılacak olan değişiklikleri Türk hukukunda
ki birlik vo beraberliği temin etmek ve hele su 
son yapılacak Anayasa değişikliklerinin ortaya 
çıkışından sonra meseleyi derinliğine ve genişli
ğine ele almak suretiyle daha şümullü bir tasarı 
ile bu mevzuda ve diğer mevzularda karşımıza 
gelmesini temenni etmekteyiz;. Bu temenni içeri
sinde Demokratik Parti adına Grubumuzun gö
rüşlerini arzetmiş bulunmaktayım. 

Hepinize tekrar -saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurunuz. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Caza Muhakemeleri Usulü Kanununun müs

tacel olarak ele alınması gerekli bazı maddeleri
ni. değiştiren bu kanun tasarısı ile yararlı yeni
likler getirilmiştir. Bunları belirtmeye çalışaca
ğım. 

Biraz evvel konuşan arkadaşım Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda daha geniş ve esaslı 
bir tanzimin yapılmadığından şikâyet etti. Doğ
ru bir görüş. Daha geniş bir tanzim yapılabilir; 
fakat bir anakanundur, bunda samanın şartla
rına göre daha geniş bir tanzim çok uzun yılla
ra - çalışmalarımız, Meclis çalışmaları, daha ev
velki hazırlıklar, mütehassıs heyetlerden geçiş 
dikkate alınırsa - vabeste bulunduğu, nitekim 
Medenî Kanundan bahsettiler, çok geniş bir ha
zırlanma var. Geniş bir kitap halinde elimize 
geldi. Belki 15 - 20 senedir hazırlığı yapılır, da
ha uzun bir müddet, her halde bu kadar sena bu 
köklü değişikliğin hazırlamaları peşinde koşu
lacaktır. 

Burada da aynı şeyi beklemek olurdu; ama 
gelen değişikliklerin münderecatında gördüğü
müz gibi çok acele değiştirilmesi lâzımgelen 
maddeler ve hususlar ele alınmış ve getirilmiş
tir. Bunun tenkit edilecek bir tarafını ben şah
sen görmüyorum. 

Yalnız Usul Kanunumuzda ele alınması müm
kün olan bir nokta vardır, bu ele alınmamış. Te
menni ediyorum ya mevcudun biraz daha takvi
yesi ve ıslahı suretiyle veyahut da bu kısma mah
sus olmak üzere yeni bir çalışmanın içine giri
lir. O husus şu : Hazırlık tahkikatı safhasının 
da ele alınması gerekiyordu,; şu sebeplerle: Su
ça, fiilen en yakın tarihteki fiilin akabindeki 
bu tahkikat safhasında usul ve esasında faydalı 
değişiklikler beklemekte idik. Bunun üzerinde 
durulmamış. Bilhassa ağır suçlarda fiilin aka

binde mümkün olan sürat içerisinde asıl sorum
lu olan makamın, savcının hâdiseye elkoyması, 
tahkikatın selâmeti, gerçeklerin, hakikî faillerin 
tespiti için zaruridir. Kadro dai'Iîğı, araç ve ge
reç kifayetsizliği sebebiyle en ağır suçların ha
zırlık tahkikatı dahi jandarma erlerine ve ça
vuşlara bırakılabilmektedir. Bu kişiler, bu gö
revliler kifayetsiz, sorumsuz kişilerdir. Gerçek
ler tespit edilememektedir; tahkikat, hazırlanan 
dosyalar tereddüdün, şüphenin gölgesi altında 
kalmaktadır. Yine bundandır ki, tek failli ağır 
hâdiselerde bazan 5 - 10 sanık, zanlı senelerce 
tutuldu kalmakla aileler, ocaklar sönmekte, yav
rular perişan olmaktadır. Tahkikatı yapan bir 
jandarma eri, bir çavuş hâdiseyi karmakarışık 
bir hale getirmektedir. Bu karmaşıklığı bilâha-
ra tahkikat safhalarında çözmek çok zor oluyor 
ve arz ettiğim gibi bazan masum kişilerin sene
lerce mevkuf kalmasına bu hazırlık tahkikatın-
daki kifayetsizlik sebebolmaktadır. Bu cihetin 
en kısa zamanda ele alınmasını, savcılara bu ko
nularda mecburiyet yüklenilmesini, kadro, araç -
gereç eksikliklerinin doldurulmasını bir temen
ni olarak yetkili bakanlıktan diliyorum. 

Gerçi burada kanun müzakere edildiğinde 
tekliflerle bu mesele halledilebilir düşüncesi ak
la gelebiiirse de, bu bir bütçe meselesidir, bir 
para meselesidir, bunun ancak bir tasarı şeklin
de, bir değişiklik şeklinde en Issa zamanda Ba
kanlıkça getirilmesi daha uygun bir yol olacak
tır. 

Şimdi tasarıda mevcut değişikliklere geliyo
rum: Tasarıda ele alman ve geniş ölçüde mem
nuniyetimizi mucibolan konu ilk 'tahldkattaM 
yapılan değişikliklerdir. Hukuk tahsili yapmış 
hâkim sınıfındaki en yüksek dereceye gelmiş bir 
orgu hâkiminin kararlarının diğer bir hâkim ar
kadaşının tasdikine bağlanmış olması garipse
nen bir usul idi. Hâkimler arasında anlaşmaz
lık, çekişme konusu idi ve zararlı ibr usuldü. Bu 
usul bu tasanda kaldırılmıştır, değiştirilmiştir; 
büyük bir isabet gösterilmiştir. Yine bası hâdi
selerin, daha ziyade ağır cezalı işlerin ilk tah
kikattan zarurî olarak geçirilmesi usulü de tah
kikatın uzaması bakımından elverişli bir usul 
değil idi. Şimdi hâdiselerin ilk tahkikata, sor
gu hâkimine verilip verilmemesi belli ölçülere 
bağlanarak savcıların takdirine bağlanmıştır. 
Belli ölçülere bağlanmıştır, bu balamdan tak
dir hakkı mevcudolmayan savcıların bir suiisti-
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mal içine gireceklerini sanmıyorum. Yaîraa bir 
husus var; bası savcılarımız için biraz daha 
genişletilmesi zahmetine katlanmadan sorgu hâ
kimi derilestirsin diye başından atmak hevesi 
içinde her meseleyi ilk tahkikata tevdi edip tak
dir yetkisini kötüye kullanabilir, inşallah bu 
vazife böylece kötüye kullanılmaz. 

Şahsen ceza muhakemeleri safahatından ilk 
tahkikatın çıkarılması, sorgu, hâkimliğinin kaldı
rılması taraflısı idim, Ancak, gerekçede 1 nci 
sayfada 3 ncü bentteki ilk tahkikatın muhafaza 
edilmesi gereğini izah eden mucip sebebin de bir 
ağırlığı olduğunu gördüm ve kabul ettim. 

Hâkimlerin reddi müessesesi ekseriya ve bil
hassa davanın uzatılması ve hâkimin tesir altı
na alınması bakımından suiistimal edilmekte idi. 
Bu hususta getirilen yeni kayıtlamalar ve kötü 
niyetle yapılan reddi hâkim isteğinde bulunan
lara verilecek cezaların ağırlaştırılmasında isa
bet vardır. 

Müdafaa hakkının daha elverişli duruma ge
tirilmesine, tahkikatın uzatılması için kötü ni
yetle deliller ikamesinin engellenmesine ait geti
rilen yeni hükümler de faydalı olacaktır. 

Davaların görülmesinde sürat, sadelik ve iş
lemlerde kısalığı sağlayacak hükümler getiril
miştir. 

Bu değişikliklerin ve yeniliklerin değar ka
zanmasında davaları yürüten değerli hâkimleri
mizin, tatbikçilerimizin titizlik ve sorumluluk 
göstermelerinin önemi büyük olacaktır. Kanun
lara istediğiniz kadar hareket ve sürat getiriniz 
bu yenilikler hâkimlerimizin titizlik ve sorum
luluk duygusu ile değerlendirilmez ise faydalı 
olamayacaktır. Bir misal olarak arz edeyim; 
İş Kanununda ve Suçüstü Kanununda vardır. 
Duruşmaların beşer ffân ara ile taallûkunu em
reder bası maddeler; fakat tatbik edildiği bun
ca sene içerisinde görülmemiştir. 

Kanunların tatbikinde hâkimlerimizin daha 
titiz davranacakları umudu içinde bulunmakta
yım. Tasan üzerindeki fiikrlerimi özetle arzettim, 
maddeler üzerindeki görüşlerimizi de ayrıca arz 
edeceğim. Bu değişiklik Yüce Meclisimizin tas
vibini almalıdır, Bunu temenni eder, Yüce Mec
lisi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan?.. Yok. 
Sayın Kesit Ülker, buyurunuz, efendim. 
Açık 03 lamada oyunu kullanmayan arkadaşı

mız var ise, lütfen oyunu kullansın. 
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EEŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Ben bu tasarının tümünde, bir önemli nokta
da Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. 
Bu konuda, tasarının 26 ncı maddesinde yer alan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 171 nci 
maddesini, ilk tahkikatın mecburi olduğu haller 
başlığını taşıyan 171 nci madde ÛQ ilgili konu
dur. 

Bugün halen yürürlükte 'bulunan kanunun 
171 nci maddesine göre, «Ağır Cesa işlerinde ilk 
tahkikat mecburidir. Diğer işlerde Cumhuriyet 
müddeiumumisi tarafından istenirse ilk tahkikat 
yapılır.» Devam ediyor, «irtibat dolayısıyle 
yüksek vazifeli mahkemeye ait davalarda birleş
tirilmesi hali müstesna olmak üzere sulh mah
kemelerinin göreceği işlerde ilk tahkikat yapıl
maz. Suç meşhut olarak işlenmiş veya tehirin
de sarar umulan hallerden bulunmuş olmak do
layısıyle hazırlık tahkikatı 158 nci maddeye gö
re yapılmış ise, ilk tahkikat hazırlık tahkikatı
nın noksanım ikmal suretiyle icra olunur.» 

Burada görülüyor ki, madde özetlenirse ağır 
cezalı işlerde hiç şüphesiz adalet bakımından da, 
sanık bakımından da teminat olmak üzere ilk 
tahkikatın yapılması öngörülmüştür. Teminat 
olması şu bakımdandır; 

(Savcılık görevini yapan kimse, hele son ya
pılan Anayasa değişikliğine göne de bir ölçü
de yeni bir durum almıştır. 1961 Anayasasın
dan evvel de bu Ceza Mulhakemeleri Usulü Ka
nunu o zaman çıkmıştı. Savcının bulunduğu 
durum itibariyle daha teminatlı olan ağır 
cezalı demek, nitelikleri ağır suçlarda hâkini 
vasifını, niteliğini taşıyan bir kimse tarafın
dan tahkikatın yapılması bir teımiinat olarak 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi yeni maddede, kanunun 26 ncı mad
desiyle değiştirgen bu 171 nci maddede, cürüm
lerde Gumihuriytet savcısı lüzum görürsle tale
bi üzerine -ilk soruşturanla yapılır. Suçun öne
mi, benden evvel konuşan değerli arkadaşla
rımın dikkatle üzerinde durduğu, dağınıklığı ve 
delillerin korunup toplanması hâkim tarafın
dan soruşıtunmıa yapılmasını gerekli kılıyorsa, 
Cuımlhuriyet Savcısı ilk soruşturmanın yapıl
masını ister. îrttibat dolayısıyle diye devam 
ediyor, eski maddede bulunan biraz evvel oku
duğum hükümler. 
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Demek iki, bu maddede en önemli değişiklik, 
ağır cezalı suçlarda ilk tahkikatı savcının ta
lebime bırıakılmiası, buna mukabil de sucun 
önemi; dağınıklığı ve delillerin korunup top
lanması hâkim tarafından soruşturma yapılma
sını gemekli kılıyorsa, Cumhuriyet Savcısı ilk 
sormşturmianın yapılmasını ister. 

Şimdi ilk cümledeki, «Savcıya bırakmak» 
haliyle, ısavcıya bazı ölçüler vermek hali ka
nımca b'ir teminat niteliğini muhafaza ötmez 
nıladdenin. Bugün bunun kargısında olanlar ve 
yana olanlar vardır, yani ilk tahkikat kalkma
lıdır, kalkmamalıdır konusunda yıllardan beri 
münakaşalar olmaktadır, makaleler yazılmakta
dır ve Türkiye'de tartışılan bir konudur. 

Kaldırılmasını isteyen arkadaşlar ve bu ka
nun tasarısı da o görüşü benimsemiştir, işleri 
hazırlık tahkikatmdıan sonra ilk tahkikat iş
leri sürüncemede bırakmaktadır. Belli başlı söy
lenilen tez budur. Ama bu ilk tahkikatın mü
essesle olarak getirilmesini gözönüne alırsak, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yapıldığı 
zamıan ilk tahkikat müessese olarak getirilnıiş-

';t:'ır ve getirildiği zaman bu müessesede başka 
unsurlar ela mevcuttur. İlk tahkikat ağır ce
zalı işlerde. mecburidir, bunun yanında sanık is
teme ilik tahkikat yapılabilir ve sonunda da, ilk 
tahkikatı yapan hakim değil, sorgu hâilâımi, es
ki deyimi ile müstantik değil, karar hakimi 
karar verir. 

Şimdi bizimkine benzer bir hüküm Alman 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda var, ora
da bu müessese bir bütün olarak ele alın
mış. üçü de var, sanığın talep hakkı, onun ya
nında sorgu hakiminin dışında üç hakimli bir 
karar hâkimi müessesesi var. Bu müesseseler 
bir arada getirilmiş. 

Şimdi biz 3006 sayılı Kanunla ödemek ye
tersizliği doîıayısnyle karar hâkimi bizim ka
nunda d!a varken, o kaldırılmış, onun yanında 
diğer husus, yani sanığın talep hakkı da kal
dırılmış, müessese güdük bir halle getirilmiş. 

Şimdi burada karar verirken şunu düşün
mek mecburiyetindeyiz. Evet, söylendiği gibi 
bugünkü tatbikatın genıiş bur kısmına bakıldı
ğı zaman, huriada tekrarlar oluyor, söylenilen 
sözler, bazırlılkfca yapılan sözler aynen tekrar 
ediliyor, bir iş yapılmıyor, davalar uzuyor di
ye de görülebilir. Ama bu görüşü, kuvvetli gibi 
gözüken bu görüşü biraz ilerlettiğiniz zaman | 

son tahkikatta da daha evvelki ifadelerin okun
duğu haller çoktur, meslekten gelen arkadaş-
laırımız bilirler. Meseleyi o açıdan alırsak ka
naatimce yanlış hareket etmiş oluruz. O mem
leketin bünyesinden gelen bir şeydir. Bir mem-
îekeıtjfce davalar çok olursa, hâkimlere çok da
valar yüklerseniz, hakimler şahitleri ve sanık
lar]. bile doğru dürüst dinlemeyebilirler. Tatbi
katta olduğu vakidir, 50 - 60 dava vardır, kısa 
söyletme yolıuna giderler. O zaman bütün mües
seseler için bir çıkmaza gir'eriz. 

Arkadaşlar, biz bu gördüğümüz yanlış tat
bikata göre kendimizi ayarlamamahyız kanım
ca. Bunun doğrusu ne ise onu bulmalıyız ve 
noksanlar nıe ise onları gidermeliyiz. Şunu kas
tediyorum; eğer sorgu hâkimleri yetmiyorsa, 
karar hâkimlerini koymalıyız. Çünkü nazari
yatta teori olarak deniyor ki, bir sorgu hâki
mi hem delilıeri toplayacak, hem sonunda da 
dava açılıp açılmamasına karar verecek, bu 
doğru değildir. Bir başkası karar versin de
niyor, doğrudur. Oma ıgöıre o' karar hâkimlerini 
getirmek, müesseseyi ıslah etmek lâzımıdır. 

Şimdi bunun yanında asıl Anayasa açısın
dan, yani vatandaşın 'teminâtları açısından, ada
let teminatı açısından düşünülecek nokta da 
şudur ki, biz bu kanunu, bu kanunları 3-5 
gün için çıkarmıyoruz, 'devamlı olarak tat
bik glöreoek. Nitekim elimizdeki kanun yıllar 
yılı tatbikat görmüş analkanunlardan birisidir. 
Bıoyle bıir amaikanun çikanrken şunu düşünmek 
meıcıburiyetindiöy^; 

ISiavcı bugün nazarî olarak yangının bir par
çasıdır, Birçok .defalar bu kürsüden ifade et
tiğimiz gibi; fakat tatbikatta ve yeni Anayasa 
değişikliğinden sonra savcılar hakkındaki mad
de cr'Jadadır. İdarî görevleri vardır, adlî görev
leri vardır. Savcıların dava açmasını doğrudan 
doğruya açıp açmamasını onların takdirine bı
rakmak şekli vardır. Bir ide tamamen hâkiım 
teminatından istifade eden sorgu yargıçlarının 
işe el koymasını ele almak vardır. Bıir de bu
nun karsısında, bu savcı kendisine bir hâdise ge
lecek, sorgu hâkimliğinde yapılacak tahkikata 
lüzum gcinmeksiizin malhkemede dava açacak 
ve sonunda vatandaşın beraet ettiğimi kabul ede
lim. Vatandaşın kaybı sonsuzdur, çektiği ıstırap 
sonsuzdur. Bu safihada duruşmaya çıkacak, teş
hir edilecek, ıstırap çekecek, sonunda da bera-

| et edecek. Ama sorguyu düşünürseniz, sorgu-
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ya sevfcadiileoek, orada birtakım imkânlarını 
kullanacak, delilleri toplatma ve sorgu g*izli ce
reyan edecek. 

Öyle ise, teferruata girmeden ifade etmek 
istiyorum, gerçekten sorguda bir teminat var
dır. Ben arkadaşlarımım tatbikatta söyledik
lerime itiraz edecek değilim. Çünkü b>en de o 
uygulıaıımalaırdan gelmiş bir arkadaşımızijin. Bu
rada yapılacak şey, o tatbikatı düzeltmektir. 
Nitekim, görebildiğim kadar İstanbul üniver
sitesi Kriminoloji Enstitüsünün, benim binebil
diğim kadar oradaki birçok cezacı pıjofesörüm 
ve kürsü sahibinin fikri, ilk tahkikatın kaldı-
rılmamasıdır. Anlayabildiğim kadar mesfclâ Sayın, 
Faruk Eıren'in, rahmetli Sayın Tahir Tamer'in 
de fikrini bu yolda gördüm. Yani umumî fikir 
bu; fakat onun karşısında tek iddia bugünkü 
tatlbilkat böyledir. Bugünkü tatbikat (böyledir, fcis 
o tatbikata mı uyalım, o tatbikat yanlıştır, onu 
mu düzeiliî&iim, 

Benim kanımca o tatbikat yanlıştır, onun 
düs'eltilmesinıe gidelim ve bu kanunda yapılan 
birçok değişiklikler var; fakat onların diçerism-
da ilkesi bakımımdam çok önemli bir değişik
lik olduğu kanısındayım. Bunun üzierimde ne 
kadar durisıak yeridir. Ben, Adalet Bakanlığının 
bir peşin hükmü olduğu inancında da değilim. 
Onların ıda amacı, bu kanunu getirirken, ada
let mekanizmasının iyi işlem!esini istemektir. 
Bendim amacım ile Adalet Bıakanliğmın, Hükü-
meıtin amacının farklı olduğu kanaatinde de
ğilim, fakat böylesine önemli bir müessıeseıde 
değişiklik yapılırken ıçok dikkatli davran
mak lâzımıdır; lehinde, aleyhimde söz söyleyen
ler vardır. Bakınız Profesör Kem bu hususta 
me diyor: «Hiitlerim totaliter devlet görüşünün 
ceza mUhakemıesi hukukundaki akislerimden bi
ri de ilk soruşturmanın kaldırılması olmuştur. 
Böylece öaza takibatımın tümü siy/asî, idarî ma
kamların kontrolüme bağlı savcılara veriltmiş-
fciir,» 

Bumu büyütımiek için nakletmedim; lehimde 
aleyhimde söylemen sözler var fakat, bir açı
dan bir şıeyi ifade ediyor. Böyle bir niyetle ge
tirildiği iddiasında değilim ama önemli bir 
noktayı ifade etmesi bakımımdan okumuş bu
lunuyorum. Bu iddiamın aynını burada yapmı
yorum fakat, böyle bir müessesemin merelerde 
kullamılahildiğimi de burada belirtmek istiyo
rum. 

Onum içim Komisyon olarak, Adalet Bakan
lığı olarak ki, bu madde 26 mcı maddedir, belki 
buıgün bu maddeye ulaşamayalbiliriz, hep bir
likte d'üşümielim ve em doğrusumu yapalım. 

Saygılar sunanım.. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerimde başka 
söz isteyen var mı?.. Buyurum Sayım Adalet Ba
lkanı. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPARSLAN 
('O. Senatosu Artvin üyesi) — Sayın Başkan, 
saygı değer milletvekilleri. 

Evvelâ ciddî bir ihtiyaç halinde karşımıza 
çılgın Ceza Muibakemıeleııi Usulü Kanunundaki 
değişikliklerle ilgili tasarıyı gündeme alma ko
nuşumda Yüce Başkanlığım lütfettiği alâkaya 
ve değerli millletlvekillerıimizim büyük anlayışı
ma şükranlarımı arz etmek isterim. 

'Bu tasarı ki, 1929 yılımdan beri uygulan
maktadır, bazı hallerde uygulama yememeğini 
kaybetmiş birçok hallerde vatandaşın ciddî 
ıstırap çekımesirJe yol açmış ve yime pek çok yö
nü ile bizzat uygulayıcı olan hâkimlerimizi, 
Cumlhuriyet savcılarımı sıkıntılara uğratıp, iş
ler altımda ezilmesine yol açmış hükümleri jih-
va ettiği için, biran evvel bunlardan sıyrılmak 
suretiyle ve özellikle vatandaştan gelen haklı 
şikâyetleri bertaraf etmek gibi samimî bir duy
gu ve düşüncemin, mahsulü olarak yüksek Hu
zurlarımıza getirilmiş bulunmaıkta.dıır. 

Hükümetçe Yüksek meclislere sunulmuş 
olan. tasarı üzerimde Yüce Meclisin Komisyo
nunda gerekli çalışmalar yapılmış ve noksan
ların ikmali cihetime gidildiği gibi, kabul edi
len kısımlarda da cidden çok istifadeli gerekçe
ler ortaya komımuştur. Şimdi komu Yüce Heyeti
mizin, tetkikine sunulmuş bulumınaktadır. El-
bettieki Hükümetten, gelem şekli veyahut ta Ko
misyondan gelen şekli ile yine Yüce Heyetçe 
düzelmıeye muhtaç yönleri görülebilecektir ve 
Yüce Heyetin işaretiyle bu düzenlemeler şüp
he yok ki, mevzuat yönünden, ihtiyaç yönüm
den en kıymetli şeklimi alacaktır. 

İBu itibarla, tasarımım ve illâ geldiği şekliy
le kabul ©dilmesi zorunludur, yolumda bir gö
rüşe sahibolmadığımız gibi, Yüce Heyetinizin 
bu konudaki mutlak olam yetkilerinin en iyi 
şekilde tecelli edeceğine olam inancımız da peşi-
mem mievcuttur, arz etmek isterim. 

— 927 — 



M, Meclisi B : 134 

Evvelâ bu tasarı hangi noktalarda ne geti
riyor konusunda yüksek müsaadenizle kısa iza
ha;; vienmıek ûhtiyacını duyuyorum. 

Bu kanun ki, 20 . 8 . 1929 tarıUıinden beri 
yürürlüktedir ve 1412 numarayı taşıyor, mem-
lekeıtimizin değişen şart ve ihtiyaçlarına ce
vap verebilmesi maksadıyle bazı maddeleri 
üzerinde değiştirme yapma zorunluluğu du
yulmuştur. Biraz evvel görüşen ve grubunun 
'görüşlerimi Yüce Heyetinize sunmuş olan De
mokratik Parti Grubu sözcüsü Sayın Kubilay 
îmer, «Meseleyi tümü ile ele almak lâzım, Ceza 
Hukukuma taallûk eden meseleleri hep birlik
te ele almalı ve onunla birlikte bu usul mese-
leîerrini de ortaya getirmeli», diye buyurdular. 
Bu arada da son günlerde sözü edilen reform 
hareketinin, simidi yüksek tetkikinizde olan bu 
konu iıle bir ilgisi üzerinde durdular. 

Grupların ve her nıuihtierem üyenin görüş
lerime saygı duyarız. Yalnız bir konuyu, mese
lenin içine girmleıden, arz eîımek istiyorum. Biz 
Yüce heyetlerin tletiklMne, karlarına mutlaka 
her konuyu bir reform niteliği içerisinde getir
me miavtkilüıde değiliz. Eğer böyle getirirsek 
o zaman bünyede esaslı değişiklikleri icabetti-
ren meselelerle Yüce heyetlerin karşısına çık
mak gerekecek ve yine o zaman mustarip vatan
daşın ıstırabını giderici âdil, hem de çok âcil 
'tedbirleri almak durumundan uzak kalacağız. 
Buna hakkıımız olmadığı kanaatini taşıyorum. 

Bazı meseleler vardır ki, köiklü tedbirleri ge
rektirir, köklü. ıslâhat tedbirlerinle bizi götü
rür ve o reform niteliğinde olur atma bazı me
seleler ve çoğunlukla meseleler hiç bu yöne 
girmeden, hatta çok basit gibi görünmesine rağ
men, artık «İllallah» demektle olan vatandaşa 
bir kolaylık •getirir; o vatandaş yönünden mü
talaa edilirse belki de bizim reform diye ad
landırdığımız konular kadar eneımli bir maüıli-
yet arz edebilir. Biz Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bu değişikliğini asıl olarak tan va-
tanıdlaşın, hem de uygulayıcıların, hâldmlerimi-
zin, meslakdaşlarınıızın artık şikâyetini, ıstıra
bını mucibolan birler mesele olarak Yüksek 'Hu
zurlarımıza geıtlirnıiş bulunuyoruz. Meselenin bu 
şekliyle ele alınmasını arz ve istirham edoriz. 

Kabil olsa da yalnız Cezla Muhakemeleri Usu
lü Kanununda değil, hatta diğer kanunlarda 
da çok âcil olan meseleleri getirip takdim ede-
bilsek ve biran evvel insanlara biraz rahatlık 
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vv>reoe!k mevzuatı çıkarına imkânına sahibol-
sak, ümidedeıtlm ki milletin beklediği fayda
lı hizmeti görmüş oluruz. 

Madenî Kanun üzerinde senelerdir çalışma 
yapılıyor; Ceza Kanunu üzerinde de senelerdir 
çalışma yapılıyor. Eu yıl meclislerin, diğer dö-
nanıîjerden çok daiha ileri giden ve belki de dün
yanın hiçbir meclisinde olmayacak kadar çok 
çalışma mevzuları vardır. Bu kadar çek. mevzu
lar içerisilnde günler ve ayları işgal edecek ana-
kanunları Yüce 'Meclise getirdiğimiz zaman, 
o konu ele alınırsa, ondan sonra çok önem arz 
eden diğer meselenin tümü bir kenarda kala
cak., bu şekilde meclisler beklenen hizmeti ver-
cîieTiiş gibi bir duruma düşebileceklerdir. Bunu 
böyle yapıncaya kadar, diğerleri üzerindeki ça
lışmaları tamamlayıp, yine onları Yüce meclis
lerim tetkikine sunmak ve ralhatıça üzerinde 
çalışabilecekleri bir zamanı beklemek zarure
ti içerisinde âcil tedbir mahiyetinde olanları 
Yüce 'Huzura getirip buradan karar almayı 
millet bİEikîliyor ve biz Hükümet olarak milletin 
bu isteğine uymak suretiyle meseleyi huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. Şimdi, Yüce Baş
kanlığın ve Heyetinizin bu mleseleyi ele alması 
da hiç şüphlesiz böyle bir görüşten il'eri gel
mektedir. 

Değerli mliBetvekilleri, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapı

lan değişiklikleri djört grup etrafında toplaya
biliriz : 

Birinci grupta kaideler hiyerarşisinde en 
üst mevkide bulunan Anayasamızın ceza mu
hakemesi hukukuna ait hükümleri lile Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun çelişen maddeleri 
arasında gereken ahengin tesis edilmesine ça
lışılmış bulunmaiktadır. 

Bu maksatla, sanığın tutulması ve tutukla
ma müzekkeresinin, şekli hakkındaki 108 nci, 
sanığın tutuklanmasından kimlere haber veri
leceği hakkındaki 107 nci, tutuklunun sorgu
ya çekilmesi! hakkındaki 103 nci, tutuklunun sa-
bverilmlesi hakkındaki 109 ncu, yakalanan kim
senin sorguya çekilmesi hakkındaki 128 nci, ya
kalanan kimsenin mahkemeye ve sorgu hâki-
min3 götürülmesi hakkındaki 129 ncu, ihzar 
olunan sanığın sorguya çekilmesi hakkındaki 
134 ncü, duruşmanın aleniyeti ve güzü yapıla
bileceği haller 'hakkındaki 378 ncü, gizli du
ruşmalarda bulunabilmek müsaadesi hakkın-
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daiM 377 nci maddeler Anayasamızın, 30, 22, 
135 noi maddeleri gözönünde tutularak, yeni 
baştan tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

îkinci kategoride, ceza davalarının sürat
li olarak yürütülmesi ve netıioelendMlmesinin 
sağlanması amacıyle usul kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılmıştır. 

İkinci grubu teşkil eden bu maddeler ile 
sürat ve sadeliği, işlemlerde kısalığı sağlar
ken, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun sis
temi gözönünde tutulmuş ve ayrıca bu kanu
nun kamu ve fert haklarının korunmasına ve 
yekdiğerine zıt mienf aatlerin telifine ve taraf
ların eşit muameleye tabi tutulmasına matuf 
olan ve bu nevi hak ve menfaatler için teminat 
teşkil eden hükümlerden, aslî ve genel prensip
lerden hiçbir surette feragat ve fedakârlık gös
terilmemiştir. 

Bu konuda yapılan değişikliklerin de başlı-
caları şunlardır: 

1. Asiliye işlerinde olduğu gibi, ağır ceza 
işlerinde de ilk soruşturmanın yapılıp yapıl
maması, Cumhuriyet savcılığının takdirine bı
rakılmak suretiyle, ağır cezalı davalarda ilk 
soruşturma yapılması zorunluluğu kaldırılmış
tır. 

Sorgu hâkiımliğinlin bazı kararlarının, asliye 
mahkemesi başkan veya hakiminin tasdiki ile 
tekemmül etmesline ilişkin hüküm kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Asliye mahkemelerinin işlerini hafüfletmek 
ve binnetice davaların süratle yürütülmesini 
sağlamak için hususi kanunlaüda yazılı ka
bahat fiillerine ait davaların sulh mahkeme
lerince görülmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Acele olan tutuklu işlerde mahkeme ve sor
gu hâkimllerinin davöttye ile çağırılmaksızm ta
nıkların doğrudan doğruya ihzaren getirile
bilmeleri sağlanmıştır. 

Usulünde davet edilip te duruşmaya gelme
yen sanıklara, yersiz olarak reddihâkiım tale
binde bulunanlara, suiniyetle muhakemenin 
iadesi talebinde bulunmuş olanlara uygulana
cak olan inzibatî cezalar artırılmışto. 

Hâkimler, reddini mucip sebepleri bildire
rek dâvaya bakmaktan kendiliğinden çekile
meyeceklerdir. Heri sürülen sebepler, yetkili 
merci tarafından incelenecektlir. Bu surettle hâ
kimin, davayı görmekten istinkâfı merciin ka
rarına bağlı kalmış bulunmaktadır. 

Ağır cezalı işlerde de sanığın duruşmadan 
vareste kılınması kabul edilmiştir. Delillerin da
vayı uzatmak maksadıyle ikamesine mani ol
mak için gereken hükümler konmuştur. Temyi
zi kabil olmayan kararlar genişletilmiştir. Yar
gıtay tarafından hükmün bozulmasını müfcaakip 
dosyanın mahallî mahkemeye göndlerilmteden da
vanın esasına hükmetmesi gereken haller, keza 
genişletilmiş ve bu suretle işin tekrar ilk dere
ce mahkemesine gitmesi önlemmliş ve davaların 
bu sebeple uzamasının önüne geçilmiştir. 

Kabahat nevinden sayılan suçların Ceza 
Kararnamesi ile neticelendirilmesi için sulh ha
kimlinin Ceza Kararnamesi tanzimli yetkisi ge-
nişlletilmiştir. 

Asliye işlerinde olduğu gibi, ağır ceza işle
rinde de ilk soruşturmanın yapılıp yapılma
masının Cumhuriyet Savcılığının takdirine bı
rakıldığı ve bu suretle ağır cezalı davalarda 
lilk soruşturma yapılması zorunluluğunun kal
dırılmış olması halini tasarının en önemli nok
talarından büri olarak takdim etmiş bulunuyo
ruz. 

Bu konu; gerek Bakanlık ve Hükümet bün
yesinde, gerek muhterem Adalet Komisyonunda 
enline, boyuna tartışılmış ve bugünkü haliyle 
Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Az önce görüşen pek değerli arkadaşını 
Reşit Ülker, bu konuyu bir teminat müessese
si olarak her yönü ile tetkik etmek lüzumunu or
taya koydular. Şüphesiz ki, meselenin bu yön
den incelenmesi lüzumu üzerinde beraberiz, 
hemfikiriz. Yüksek Heyetiniz, meseleyi enine, 
boyuna tartışarak en mükemmel bir neticeyi 
ortaya çıkaracaktır. 

Yalnız bir noktada Sayın Ülker'in bir görü
şünü paylaşamadığımı arz etmeye mecburum: 
Cumhuriyet Savcıları son değişen Anayasa şek
line rağmen yargı yönünden teminat içerisin
dedirler ve hiçjbir zaman, hiçbir müesseseye bağ
lı değillerdir. Hepinizin bildiği. gibi, Adalet 
bakanları bir konunun tahkikini emredebilir
ler, bir konunun tahkiki, tahkike tabi olan için 
ağırlık teşkil etse bile tahkiki istliyen bir ve
ya birden çok kişileri alâkadar etmesi itiba
riyle onlar bakımından da bir teminat' olur ve 
tahkiki selâmetle yapacak olan il Cumhuriyet 
savcısının meseleyi tam yetkisi içinde netice
ye bağlaması ile karışı karşıya gelinecektir. 
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Efendim, Cumhuriyöt Savcısı tahkikatı tam 
selânueltle, tam tarafsızlıkla, hiçbir yere tabi 
olmaksızın yapmayı düşünebilir, kanunlar bu
nu gösterir amıa, işte bir yandan da idarî va
zifelerle yükümlü olarak Adalet Bakanlığına 
bağlı olduğu için kendisini sıkıntıya düşüren 
vaziyetler hâsıl olur gibi bir düşünce ile hare
ket edersek o zaman hemen söylüyeyim ki, hâ
kimler için de bu söz söylenebilir. Eğer, mücer
ret tayin mekanizması üzerinde duruluyorsa 
Cumhuriyet savcılarının tayinlerimi yapacak 
olan Yüksek Savcılar Kuruludur, başında Ada
let Bakanı bulunur, hâkimlerin tâyinlermi ya
pacak olan kurul Yüksek Hâkimler Kuruludur, 
san değişiklikle o kurulun başında da Adalet 
Bakanı vardır. Ama Adalet Balkanı orada ve 
burada tek kişidir ve Oumihuriyet savcıları hak
kındaki özlük işlemi gören kurulda Adalfet Ba
kanı mutlaka kendisiyle beraber sürükleyebi
leceği kimselerden müteşekkil olmamakla be
raber Bakanlık olarak mütalâa edilişe bile üç 
olduğu halde, Yargıtaydan gelen üyelerin sa
yısı dörttür. 

Cumhuriyet savcılarının bu gibi mülâhasa-
larla meseleleri mütalaa etmekten zaman öl
çüsünde çok uzaklaşacaklarını ümit ediyorum 
ki arkadaşlarımız göreceklerdir. 

Değerli arkadaşıma bir noktada teminat 
vermek isterim: En kısa zamanda Cumhuriyet 
savcılarının adalet müessesesinin haysiyetli tem
silcileri olarak ortaya çıkmalarını temin ede
cek vasatı, o havayı vermeyi Adalet Bakanlığı 
vazife bilmiştir. Oumihuriyet savcısı, Cumhuri
yetin savcısı olduğunu bilecek, Kamu Huku
kunun takipçisi olduğunu bilecek ve kanun
lardan, vicdanından başka hiçbir şeyden endişe 
duymaksızın meselelerin üzerine varabilecek
tir. Bunu yapmazsa bir Oumihuriyet savcısı, bu 
naktalardla kendisine tanınan imkânları kul-
lanamazsa işıte o zaman o Oumihuriyet savcısı 
hakkında yine kanunların verdiği imkânlar
la, kanunî müeyyideler uygulanmak suretiyle 
bazı kanunî hükümler tatbik edilecektir. Ama 
bunun dışında, bu şekilde vaıff e gören kimse
ye özellikle cezaî takibat yönünden hiçbir za
man müessiriyetin m'evzuübahsolmadığı inancı
nı taşıyorum ve Oumihuriyet savcılarının da ye
ter derecede teminat içinde bulundukları hu
susunda şüphem olmadığını arz etmek istiyo
rum. 

Değerlj milleıtveldlleri; 
Şüphemiz kli, maddeler geldiğinde üzerinde 

uzun, uzun müzakere ve münakaşası yapıla
caktır. Yalnız D. P. Grupu sözcüsü Sayın îmer, 
«Anayasa değişikliği bahis konusudur, o hal
de ona g*öre de meseleleri mütalâa etmemiz lâ-
zımlgelir, - böyle tam olmayan tedbirlerle Mec
lis karşısına gelinmese daha iyi olur» yolunda 
bir gicrüş ifad« otıtil&r. 

Hemen arz edeyim ki; Anayasa değişiklik
leri giörüşülüyor Siyasî Partilerariası Komisyon
da. (Gizli kapaklı ıbir tarafı yoktur. Olması 
için de sebep mevcut değildir.) Orada göıf'işü-
len konular için de şimdi yüslek tetkiküıüze su
nulmuş olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nundaki değişiklikleri şimdiden ele almaya 
mani hiçbir konu mevcut değildir. Aksine, ora-
dakii g'örüşmelerde Ceza Muhakcimelsıli Usulü 
Kanununun mevcut haliyle dahi bir türlü uy
gulama ığörmemesinin şikâyetleri dile getiril
miştir. Binaenaleyh, bu konu müstaceliyet arz 
ediyor, Anayasa değişikliğinli bekliyeceğiz, Ce
za Hukukunun tümü üzerindeki çjalışmaları 
bekliyeceğiz, o zaman bu konuyu bu dönemin 
milletvekilleri çıkarmak gibi gerçekten mesut 
bir iş görme imkânından mahrum kalırlar ve 
bizim gönlümüz ister ki, Hükümeti olarak bir 
teklif getirmekle beraber, asıl işin saihibi olan 
meclislerimiz milletin ihtiyacına, ıstırabına ce
vap verecek meseleleri birer, birer de olsa bir
an evvel çıkarıp aziz müllestÜn hizmetinle sun
ma saadetini bulsunlar. Biz Hükümet olarak, 
değerli milletivekillerine ve Yüksek meclislere 
ancak yardım edelbilme, hizmetlerimizi arz ede
bilme mevkiinde bulunuyoruz. 

Meseleyi böylece mütalaa etmekte zanne
derim M; hem isabet, hem de fayda vardır. 

Mamafih, sayın sözcünün maddeler üzerin
de getireceği teklifler ortaya çıktığı vakit 
bunların burada tartışılarak çok faydalı şekil
de bir neticeye bağlanacağından şüphemiz ol
madığı için teferruatına girmek isteımıiyoıum. 

Çok değerli arkadaşımız Sayın Ocakcıoğlu 
da hakikaten meselenin deı'lnlertkte nüfuz et
mek suretiyle (tatbikatçı bir arkadaşımız ola
rak) getirilen konuların mutlak bir zaruretin 
eseri olduğunu belirttiler. Güzel fikirlerinden 
daha da istifade edeceğimiz ümlidlini muhafa
za etımiek suretiyle, bu tasarının tümü ile bü
yük bir ihtiyacın, mahsulü olduğunu, büyük 
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bir ihtiyaca esvap vermek için, vatandaşın hak
lı ısıtmaplarına son vermiş olmak için hâkim-
lerimTLzden büyük çoğunluğu ile iş yapmak iste
yip de «Ibağlayi'cı hükümler nedeniyle iş ya
pamıyoruz» diye sulananlara imkân hazırlamak 
ve iş yapmaktan kaçınmak istiyenleri de bu 
kaçınma sebeplerinden uzaklaştırmak için, fay
dalı bir tasarı olarak Yüce Huzurunuzda tak
dim ediyorum ve lütufkâr alâkalarınızla en iyi 
şdklinli bulacağı inancı içinde hepinize deıin 
sayigılanmı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bu
lunmak üzere Sayın Hilmi Biçer, buyurunuz 
efendim, 

ADALET KÖMİÎSYONU ADINA HİLMİ Bİ
ÇER (ISinop) — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım ; 

Benim söyleyeceğim birçok noktaları Sayın 
Adalet Bakanı açıkladılar. Ancak ben Komis
yon adına, D. P. Grubu adına konuşan 'Sayın 
îmıer'in temas ettiği bir hususa cevap vermek 
zorundayım. 

Sayın îmer; «Adalet Komisyonunda birçok 
önemli tasarıların beklemekte bulunduğu bir sı
rada Oeaa 'Muhakemeleri Usulü tasarısının ani
den Meclise sevk edilmesinin sebebini anlaya
madıklarını, Adalet Komisyonunda bekliyen 
Hukuk Muhakemeleri Usulü kanunu tasaırısının 
da bundan daha az ehemmiyetli olmadığını» be
yan ettiler. 

Yüce Meclise niyabeten vazife gören Ko
misyon müzakerelerinde, Yüce Meclisle tatbik 
olunan usulden ayrı bir usul takibetmemekte-
dir. Komisyonumuz, İçtüzük hükümlerine göre 
işin öncelik ve ivedilik sırasını, memlekette
ki ihtiyaç durumunu, günlün şartlarını tıpkı mec
lislerimizde olduğu ğibü nazarı itibare alarak 
tasarıları, önemine göre müzakere edip Yüce 
meclislere sevk etmektedir. Bunun bir imtiyazı 
yoktur, bunu bilhassa açıklamak işitiyorum. 

iSayın Mevlüt Ocakçıoğlu arkadaşımız, Ko
misyonda tasarı müzakere edilirken bulunmuş
lar ve tasarının altına imzalarını atmışlardır, 
muhalefet şerhleri yoktur. Buna rağmen bir 
hususta kendilerli Yüce Meclise fikir serdetti-
ler; «Hazırlık tahkikatı meselesi tasarıda ele 
alınmamıştır» diyorlar. «Hazırlık tahkikatı me
selesinde tatibik edilen usûl, davaların uzama
sına meydan vermekte ve bazı haksız muame
leler olmaktadır» demektedirler. Cteza Muhake

meleri Usulümüzün mevcut amir hükümlerine 
göre hazırlık tahkikatını Cumhuriyet savcıla
rı bizzat yapar. Ancak işin önemine göre, işin 
münderecatına göre hunu ıbazen zabıtaya da 
yaptırılabilir. Adlî zabıtanın dahi kurulması 
cYişünülen şu günlerde bunun başka bir yolu 
olduğunu zannetmiyorum. Bu bakımdan sav
cılar, aslında hazırlık tahkikatını kendileri yap
maktadırlar, bunu zabıtaya yaptırmanın bü
yük ölçüde sakıncası olmadığı ve bu hususta 
bir fikir de serde dilmediği için Komisyonumuz
da tasarı müzakere edilirken böyle bir husus 
düşünülmemiş ve «tasarı ıbu baptaki hükümleriy
le sevk edildiği şekilde kabul edilmiştir. 

Sayın Ülker Beyefendinin üzerinde durdu
ğu çok önemli bir konuyu Sayın Adalet Baka
nımız oldukça derinlemesine açıklamış olma
sına rağmen bendeniz de bu konuya değinmek 
lüzumunu hissediyorum. 

Ağır cefalı İşlerde ilk tahkikatın yapılma
sı evvelce ıneciburî iken, bu tasarı ile bu kerb 
ağır cezalı işlerde ilk tahkikatın yapılması 
savcının takdirine bıraJîalımştır. Yani, yine ilk 
tahkikat yapılabilir, ancak lüzumsuz ahvalde 
bunu davayı uzatacak bir mahiyette görürse 
savcı yapmayabilir. 

Bunun doktrindeki münakaşalarını bildir
diler̂  Sayın Ülker Bey. Evet, evvelce bayie bir 
münakaşa yapılmış olabilir. Ama bundan ön
ceki sistemimizde, Sayın Adalet Bakanının da 
açıkladıkları gibli savcılık teminatı diye biz
de bir şey mevcut değildi. Bugün savcılık te-
mitanı tıpkı hâkimlik teminatı gibi gelmiştir ve 
esasen aynı evsafı haiz iki kişinin biris!".nin te
minatı olması, diğerinin kabul edilmemesi ka
naatimce hatalıdır. Kaldı ki, Komisyonumuzda 
bu husus bir hayli genişllemedjn© incelenmiştir. 

Filhakika ilk soruşturma müessesesi Ceza 
Muhakemesi Hukukunda bir gelişmenin mah
sulüdür; Suçsuz kimselerin sanık sıfatiyle 
açık olan duruşmalara çıkarılmaması, son so
ruşturmada delil toplamak zorunluğu ile da
vaların gecikmelerden korunması ve son so
ruşturmaya gitmemesi gereken işleri ayıkla
makla mahkemelerin işlerinin azaltılması gibi 
her biri ayrı bir önem taşıyan sebepler ilk so
ruşturmanın yapılmasını lüzumlu ve zaruri kıl
makla beraber, bir işte deliller gereği kadar 
elds edilmiş ve sanığın duruşmaya çıkarılma
sına yeter derecede delili bulunmuş ise artık 
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ilk soruşturmanın yapılmasına lüzum kalma
maktadır. 

Bu itibarla ilk soruşturmayı mutlak suret
te suçun gerektireceği cezaya göre değil, so
ruşturma ile sağlanacak amaca göre kabul et
mek gerekecektir. Bu sebeple, ağır cezalı iş
lerde ilk soruşturma mecburiyeti kaldırılmış 
ve bunun yerine, Cumlhuriyet Savcısının, lüzu
munu takdir ederek asliye ve ağır ceza mah
kemelerinim yetkilerine giren her davada ilk so-
ruşturma yapılmasını isteyebilme usulü ka
bul edilmiştir. 

'Bununla beriatoer, Cumlhuriyet bavcısının ilk 
soruşturma yapılmasını isteme yetkisi kendi
sine mutlak ve ölçüsüz olarak verilmiş değil
dir. Savcı, bu isteme yetkisini, ancak işlenmiş 
olan cürmün önemli ve şümullü ve delillerin ka
rartılmadan korunması ve toplanması, hâkimin 
işe el koyarak gizli bir tahkikat yapmasını ge-
rektidiğinde kullanacaktır. 

Yukarda izah edildiği veçhile, ilk soruş
turmanın mıulhaf azası uygun görülmekle birlik
te, sorgu hâkimliğine yeni bir veçhe veril
miştir. Sorgu hâkiminin verdiği hazı kararla
rın asliye hakimlinin tasdikine tabi tutulması 
keyfiyeti kaldırılmıştır. Filhakika sorgu hâ
kimlerinin ımüstantifc olduğu devirlerden arta 
kalan bu hükme bugün asla ihtiyaç yoktur. 
Vaktiyle hukuk mezunu sorgu hâkimi bulun
madığı için, müstantiMer tarafından ilk soruş
turmanın yapılması sebebiyle, gerek fert, gerek 
devlet bakımından belki de zarurî görülen böy
le bir hüküm bugün artık faydalı değil, hattâ 
zararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer, bu nasıl ol
sa ilerde bir madde halinde karşımıza gelecek; 
bunun münakaşasını o zaman yapsak daha usu
lüne uygun olacak. 

HÎLMÎ BİÇER (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu çok önemli görülen bir konu. Bir teminat ola
rak kabul edildiğine göre, Mecliste kabul edilip 
edilmemesi konusu münakaşa edilecektir. Bu bir 
değişiklik önergesi ve saire değil. Esas bakımın
dan bir değiştirme istenmektedir. Biz, getirilen 
tasarının gerçekten yerinde olduğunu belirtmek 
bakımından bir safhayı kısaca açıklamak lüzu
munu hissettik. Bû bakımdan, bendeniz de bu 
ikaza uyarak konuyu burada bitiriyorum. 

Yüce Meclisinize niyabeten vazife gören Ko
misyonumuz gerçekten tasarıyı bütün detayla-

rıyle incelemiş ve huzurunuza geldiği şekli ver
miştir. Kabulünde büyük isabet vardır. Kaldı 
ki, bugün adliye gerçekten bir çıkmaz içinde
dir ; birçok davalarımız uzun müddet bir sonuca 
bağlanamamaktadır.. Tasarının bir an önce ka
bulünde büyük fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 

konusu tasarı, Ceza Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bazı maddelerinde değişikliğe lüzum olup 
olmadığını işrabedici mahiyette gelmiştir. As
lında hangi maddenin ne şekilde tedvin edile
ceği veya hangi maddenin değişikliğe tabi tutu
lup tutulmaması gerektiği maddelerin müzake
resinde meydana çıkacaktır. Aslında tümü üze
rindeki görüşmede; bu gelen tasarı tümü itiba
riyle maddelere geçilecek halde kabule şayan 
mıdır, değil midir, onun münakaşasını yapma
mız lâzımgelir. 

Burada her maddenin ayrı ayrı müzakeresini 
yapamayız ki; maddelere geçildiği zaman tartı
şılacaktır. Maddelere geçilmesi uygun mudur, 
değil midir; tümü itibariyle kabule şayan mı
dır, değil midir, onu görüşeceğiz burada. 

Sayın imer tümü üzerinde mi görüşeceksi
niz? Buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ-
LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Biraz evvel Sayın Başkanın da gayet açık 
olarak belirttiği gibi, burada ele alınacak husus, 
bazı maddelerde yapılacak değişikliklerin tartı
şılması değildir. Meclis müzakeratma göre, tü
mü üzerindeki görüşmeler kâfi görüldükten son
ra, maddelere geçildiği zaman bu maddeler üze
rinde, gerek Hükümet tasarısının, gerekse ko
misyon değiştirisinin uygun olup olmadığı yo
lunda mütalâalar ileriye sürüldüğü gibi, birta
kım değişiklik teklifleri de verilebilir. 

Bu arada şu ciheti arz edevim : Demokratik 
Parti Grubu olarak, gerek Sayın Bakanın, ge
rekse Komisyon Sözcüsünün burada yapmış ol
dukları konuşmalar umumiyetle bizim üzerinde 
durduğumuz noktalarda bir mutabakat arz et
mektedir. Biz burada tasarıyle getirilen hü
kümlerin karşısındayız demedik. Bu şekilde bir 
düşünüşü ortaya serd etmiş değiliz. Yalnız şu 
ciheti açıklıkla ifade ettik : Mevzu ve mesele 
eğer daha derin bir tetkik mahsulü olarak ge
tirilmiş olursa daha yerinde hareket edilmiş 
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olur. Ve yine, grup adına yaptığım ilk konuş
mamda belirttiğim gibi bu, ceza mevzuatında 
gelen ilk değişiklik değildir. Üç beş tane olmuş
tur ve bunlarda da biz bu görüşümüzü defaetle 
ortaya koyduk. 

Burada bir maddede değişiklik yapılıp ya
pılmaması üzerinde münakaşalar olabilir. Ama 
bir sorgu müessesesinin hakikaten bugünkü ce
za mevzuatımız yönünden lüzumlu olup olmadı
ğı meselesi, bir cezaî yön itibariyle neticeye bağ
lanmadan, buna bir sarahat verilmeden, biraz 
bundan ayrılan, biraz buna sağlanan bir şekil 
içerisinde getirilen hükümler acaba yeterli ola
cak mıdır? Bu, hukukçu için ve Türk hukuku 
yönünden düşünen tatbikatçılar için yeterli bir 
hüküm halinde olacak mıdır? Bu nokta üzerin
de açıklıkla durulması lâzımdır. 

Bir noktayı daha arz ettik. Bir Anayasa de
ğişikliği mevzuu var dedik, iki senedir Anaya
sa değişikliği yapılıyor, bitti sanılıyor, bir daha 
geliyor. Anayasa konusunda dahi birtakım de
ğişiklikler iki sene içerisinde bir iki defa tevali 
edip gitmektedir. Hukuk devamlılık ve katiyet 
ister; köklü tedbir ister. Reform mevzuu diyo
ruz. Reform, her şeyin köklü olarak ele alın
ması suretiyle yerine getirilebilecek bir husus
tur. Buradaki tedbirler bugün için ihtiyaçlara 
cevap verebilir. Nitekim önceki konuşmamda, 
birtakım mesele ve mevzular çıktıkça, bunları 
karşılayabilmek için birtakım değişiklikler, bir
takım tasarı ve teklifler gelirse, bu geçici olur, 
bunum -köklü yapılması, mevzuatın tümüyle be
raber ele alınması gereklildıir dedik. Bu tezimiz 
üzerinde ısrarla durmaktayız. 

Bu arada yine belirttik: Anayasa değişikli
ği mevzuunda /bir güvenlik mahkemeleri mese
lesi var. Bu mahkemelerin Ceza Kanunundaki 
hükümleri tatbik edeceği açık. Ama teşkil tarzı, 
usulü muhakemesi değişik olacaktır. Burada ge
tirilecek bir kaide, Anayasa hükmü içerisinde 
ibeM ceza usulü yönünden değişlik bir tertip 
getirecektir. Binaenaleyh, birtakım prensipler
de, birtakım hususlarda birleşmek lâzım ki, 
onun üzerinde ona gıöre münakaşa yapılabilsin. 

Meselâ şu arz ettiğim mevzuda, bir güvenlik 
mahkemesi teşkili halinde, ki, ağır ceza meva-
dımdam olacaktır bu hususlar, Devletin güvenli
ğini ilgilendiren hususlar; bunlarda ilk tahki
kat yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır mese
lesi orta yere çıkacaktır. Yani birtakım. mesele

lerin açıklıkla ele alınması, hukukî yönden tet
kik edilmesi gerekir. Gelen birtakım maddelerin 
bugün için birtakım ihtiyaçları karşılaması ve 
bu karşılayış yönünden bugün için yerinde ol
ması, yarın bunun böyle devam edeceğine deldi 
teşkil etmez. 

Kanunlar devamlılık arz etmelidir. Bir vesi
leyle arz etmiş »olduğumuz gibi, yapılacak bir 
Anayasa değişikliği dahi en az 1961 töe birçok 
önemli hükümleriyle değiştirilen bir 1924 Ana
yasası kadar devamlı olmalıdır, iki sene evvel 
yaptığınız bir Anayasa değişikliğini iki sene 
sonra değiştıirmıe durumunda birtakım hükümle
rinde dahi tebeddülata gitmek durumunda olur
sanız burada bir birlik durumu meselesi, üze
rinde durulacak bir nokta haine gelir. Bizim 
üzerine parmak basmak istediğimiz nokta bu
dur. Hukukumuzda gerek ceza yönünden, gerek 
medenî hukuk yönünden, gerek usul hukuku 
yönünden birtakım hususların birlikte ele alın
ması lâzım. 

Kaldı ki, hukuk usulü mevzuunu ele alır
sak; usul mevzuatında bir usul hükmünün tat
bikinde, gerek medenî gerek ceza hukuku yö
nünden eğer bir açıklık mevcut ise diğerinin ele 
alınmasına hukukumuz ve Temyiz içtihatları 
mani değildir. Demek ki, mahkemenin taıtlbik 
edeceği usul yömi - ister cezai yönden, ister hu
kukî tatbikat yönünden olsun - arada bir birlik 
ve beraberlik arz etme durumundadır. 

Türkiye Cumhuriyeti hukukunun temelini 
Anayasa teşkil etmekte olduğuna göre, Anayasa 
üzerinde de değişiklikler nihai bir şekle varma
mış bulunduğuna ve hatta bu mevzuda Mecliste 
bugün temsil edilen gruplar bir birlik ve bera
berliğe kavuşamadıklarına göre, yapılacak bir
takım değişiklikler ilerisi için ihtiyaca sıalih ola
bilecek midir? 

Biz bu değişiklik mevzuuyla, daha evvel yine 
aynı konuda getirilen birtakım değişiklikler 
mevzuunda söylediğimiz hususları tekrarın 
Ötesinde birtşey yapmış değiliz ve parti olarak, 
gerek milletim, gerek memleketin, gerekse dev
letimizin hukuk devleti olarak bir koordinasyon 
ve bir armiomi içerisinde hukuk düzeninin tan
zim edilmesi, böylece çarkların iyi işlemesi, so
nunda, saatin zamanı göstermesi; ileriük, geri
lik, bozulma, durma gibi durumlara geçmemesi 
içim bunların köklü olarak ele alınması lâzım-
geldiği hususuna işaret etmiş bulunmaktayız. 
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Onun dışımda, elbette M, ger&küd görürsek mad
deler üzerimde değişiklik teklifleri verilebilir. 
Bunu da belirtmek sureiliyle maddeler hakkın
daki görüşlerimizi icabelderse burada arz etmek 
idurumunda olacağız. Biz umpmî görülme yap
tığımız için, ceza mevzuatı, Türk hukuku ve ce
za usulü yönünden Meclise gelen değişiklik ta
sarıları yönümden görüşili&riınizi arz ediyoruz, 
dedik. 

Bu hususta Adalet Bakanlığının çalışan alları
nın son zamanlarda iyiye doğru gitmjekte oldu
ğunu ve gayet kesif bir çalışma içerisinde oldu
ğunu da beyan ettik. Yıailnız, bunun nısıtüce alıcı 
oîalbümesi için elbette ki, birtakım hususların 
ileriye sürülmesi lâzımigelirdi. Biz bu vazifemizi 
yapmak endişesiyle bu kanunun tümü hakkın-
ıdaki ilk konuşmamızda ortaya koyduğumuz 
hususları belirtmiş olduk. 

Böylelikle mevzu ve mesele zannediyorum 
ki, açıklığa kavuşmuştur. Açıkça beyan edelim 
ki, bugün son yapılan Anayasa değişiklikleri 
tmjuvaoehiesinde ülkenin bölünmezliği, milletin 
Ibirliği beraberliği, devletin bölünmezliği mev
zuunda getirilen hükümlere ve bu hükümlere 
bağlı olarak ceza mevzuatında yapılan değişik
liklere paralel birtakım hükümler, ceza usulü 
mevzuat yönünden getirilmiş bazı mevzularda 
da söylediğimiz gibi, bilhassa ilk tahkikat yö
nünden müspet adım da atılmıştır. Ama biz bu
nun daha mükemmel bir hale getirilmesini arzu 
eıtmekte, daha geniş bir çerçeve içinde ele alın
masını arzu etmekteyiz. 

Bu ölçüleri ortaya koymuş olarak Demokra
tik Parti Grubu aldına hepinizi tekrar saygı ile 
sela.-mlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
IHAEKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş

kan, »ayın1 milletvekilleri; 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine mütedair tasarı
nın tümü üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Bir saat icraî ada
let, altmış yıl ibadete (bedeldir» derler. Bir hu
kukçu; «Hâkimler adaletin teminatıdır» der. 
Adaletin, mülkün teminatı olduğunu düşünü
rüz, köyleriz, kabul ederiz. Ancak, adaletin kı
yası nefis olduğunu da kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Bunu söylemekteki kastım şu: Hâ
kimler adaletin teminatıdır, ancak, kanunlar 

muvacehesinde. Şöylece; çıkarılan kanunların, 
vazedilen kanunların hâkimlerin elinde iyi iş-
leyeıbilecek kapasitede olması iktiza etmektedir. 
426 küsur maddelik bir Ceza Mahkemeleri Usu
lü Kanununda 8 - 10 maddeyi ele alırsanız ve 
bunların değiştirilmesiyle mükemmel bir kanun 
ortaya konulduğu iddia edilirse, bu, yukarda 
belirttiğim iddiaya uymuyor. 

(Şimdi, getirilen kanun tasarısında bâzı mad
deler mevcut. Elbetteki arz ettiğim gibi 426 
maddelik bir kanun tasarısının muayyen mad
deleri değiştirilmek isteniyor. Bir misal ver
mek isterim: K<Ağır cezalı işlerde, ilk soruştur
ma mecburiyeti kaldırılmış ve bunun' yerine 
Cumhuriyet Savcısının, lüzumunun takdir ede
rek istediği her işte ilk soruşturma yapılması 
usulü kabul edilmiştir» deniliyor ve gerekçede 
devam ediliyor: «Cumhuriyet Savcısının ilk so
ruşturma yapılmasını isteme yetkisi, kendisine 
mutlak ve ölçüsüz olarak verilmiş değildir» de
niliyor. 

Şimdi, öyle bir madde, getireceksiniz, öyle 
bir madde vazedeceksiniz (ki, Cumhuriyet Sav
cıları buna istinadetmek suretiyle ilk soruştur
mayı kendileri fiilen yapacak. Ama, burada 
tüm yetkinin bu savcıda olmadığını iddia ede
ceksiniz ve bunu kabul edeceksiniz. Bu, man
tıksız oluyor. 

Çünkü, ilk soruşturmanın yapılmasını, mec
buriyetini tahmil ettiğiniz Cumhuriyet savcısı, 
bu soruşturmayı yapmakla mükelleftir. Şu hal
de; eski kanunla yeni değiştirilen kanun ara
sında bir mutabakat aramak imkânı elbetteki 
olmayacaktır. Çünkü, değiştirmek istiyorsunuz; 
fakat ikame lettiğiniz şeyin, ikame edilenden 
daha üstün vasıfta olduğunu iddia etmeye im
kân yoktur. 

Maddeler arasında irtibatsızlıklar mevcut
tur. Beyanımın (başında arz etmiş bulunduğum 
gibi, «Hâkimler adaletin teminâtıdır» diyoruz. 
Böyle demiş büyük bir hukukçu. Ne ile? Ka
nunlarla adaletin teminatı oluyor. Ama bir mi
sal vermek isterim; 26 ncı maddenin 3 ncü fık
rası değiştiriliyor ve deniyor ki; «Hâkimin red
di talöbine esas olan sebeplerin varidolmama-
sından dolayı talebin reddine karar veren mer
ci yüz liradan iki bin liraya kadar hafif para 
cezasına da hükmeder. Ret talebine esas olan 
seböbin aksi ısabit olduğu hallerde hükmoluna-
cak ceza beş yüz liradan aşağı olamaz.» 

- 934 — 



M. Meclisi B : 134 18 . 9 . 1972 O : 1 

Saygı değer arkadaşlarım, çoğumuz bizzat, 
fiilen tatbikat yapmak suretiyle bunu yaşamış 
kimseleriz. Davada taraf olan kişi, bir bakimin 
reddini mucip bir ahvali gördüğü zaman onun 
reddini talebediyor, ama bu, yüz dâvada 3 - 5 
davaya inhisar ediyor. Mecbur kaldığı için hâ
kimi reddetmek mecburiyetinde kalıyor ve her 
hadisede olduğu gibi, istisna kaideyi bozmaya
cağına göre; yüz hadiseden ıbir hadisenin hâ
kimi reddediliyor, ancak yüz reddedilen hadi
seden de bir tane veya 3 - 5 tane haksız ret ta
lebi vukubuluyor. Ancak, 13 - 14 senelik fiilen 
tatbikatını yaptığım ve avukatlıkta gördüğüm 
husus §u olmuştur: Reddi hâkim taleplerinin 
yüzde 99'u merci tarafından reddedilmiştir. 
Çünkü, kabul etmek lâzımgelir ki; Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda tadadedilmiş bu
lunduğu gibi, reddi talebolunan hâkimin bu 
ret talebini incelemeye yetkili olan şahıs da bir 
hâkimdir. Hâkimdir ama, tüm hislerinden tec-
ridedilmiş olmasını iddia ve kabul etmek de 
tuhaf olur. Şu halde, tam delilleri ikame etmek 
imkânından »mahrum olan hâkimi reddeden ki
şilerin, bu delilleri ikame edememesinden mü
tevellit, haminin reddi talebi reddediliyor, o ki
şiye 'eski kanunda yüz liradan iki yüz liraya 
kadar olan hafif para cezası yeni getirilen ka
nun tasarısında bu durumu fersah fersah aşı
yor, iki bin liraya kadar çıkabiliyor ve hele ret 
talebine esas olan sebebin aksi sabidolduğu 
hallerde Ihükmolunacak cezanın 500 liradan aşa
ğı olmayacağı 'belirtiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul etmek ve bil
mek lâzımgelir ki, ret talebine esas olan sebe
bin aksi sabidolduğu gerekçesiyle, devamlı red
di hâkim talebi bir üst mercie reddedilmekte
dir. Şu halde, demek oluyor ki, her reddi hâkim 
talebinde bulunan dava sahibinin, - taraflardan 
herhangi birisinin - mutlak ve mutlak asgarî 
500 lira para cezası ile tecziye edileceği oluyor 
ki, Türkiye'de davada taraf olanların durum
larını bilen kişiler olarak hâkimin bile bile 
mutlak surette aleyhinde karar vereceğini ve 
hattâ hissi olarak buna hükmettiğini kabul et
mesine rağmen reddi hâkim yoluna gitmeyecek 
ve içinde 'bir ukde olduğu için de sonradan ve
rilen hükmün neticesine rıza göstermeyecek
tir. 

Bir misal daha vermek isterim: Bir hâkimin 
reddini mucip sebepleri bildirerek davaya bak

maktan çekinirse, ret talebini incelemeye yetkili 
olan imerci, bu çekinmenin yerinde olup olma
dığına karar verir. 

Saygı değer arkadaşlarım; bir hâkim, önüne 
gelen her davaya bakmak mecburiyetindedir. 
Hâkimin hikmeti vücudu budur. Ancak hâkim, 
kendisinin davaya bakmasından dolayı vicda
nen müstaribolduğunu kabul etmek suretiyle 
bu davadan çekiliyorsa, yani bir davada kendi 
kendini reddediyorsa, bu ret sebebinin kabul 
edilip edilmemesini bir üst mercie yeniden ince
letmek ve böyle bir hüküm vazetmek; tâbiri 
caizse, abesle iştigal oluyor. Neden? Hâkim, vic
danının muhasebesini yapıyor. Hâkim, vicda
nında tereddütler olduğunu kabul ediyor ve 
ona istinadetmek suretiyle davadan istinkâf 
ediyor. Ama tutuyoruz vazıı kanun olarak or
taya bir madde koyuyoruz, sen çekiliyorsun 
ama, doğru mu yanlış mı? E, -aslında hâkimin 
içinde bir ukde mevcut ise, bunu açıklamakta 
mahzur görüyorsa, delilleri ortaya koyamadığı 
için istinkâf ettiği bir davaya mutlaka bakmak 
mecburiyetinde bırakılırsa, o hâkimin evvel
emirde hâkimlik yaptığı cemiyet içerisindeki 
yeri, durumu ve açıkça izah etmek lâzımgelir-
se haysiyeti sarsılır. Ben, davaya bakmıyorum 
diyor. E, bir hâkimin, hâkimlik hayatı içinde 
yılda bir defa veya on yılda bir defa vukubu-
lacak bir hadisede onu davaya bakmakla mü
kellef tutmanın tatsız olacağı kanısındayım. 
Maddeler geldiğinde bazı değişiklik önergele

ri de sunmak istiyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın millet
vekili?... Yok. 'Tümü üzerinde müzakere sona 
ermiştir. Maddelere geçilmesi hususunu oyunu
za sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarı metninde ivedilik ile görüşme teklifi 
vardır, ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunu
za sunuyorum. 

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

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1412 ısayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

tasarısı 
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Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakeme
leri Üısulü Kanununun 26 ncı maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Hakimin reddi talebine esas olan sebeplerin 
vâridolmamasından dolayı talebin reddine ka
rar veren merci iki yüz liradan bin liraya kadar 
hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebine 
esas olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hük-
molunacak ceza beş yüz liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Üzerinde söz isteyen sayın milletvekil
lerine şimdi söz vereceğim. 

Sayın Nuri Eroğan, buyurunuz efendim. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Getirilmiş olan tasarı, daha ziyade muhake

me edilecekler lehine tertiplenmiş. Bu yüzden 
Sayın Adalet Bakanına ve yetkililere teşekkü
rü bir (borç biliyorum. 

Ümit ve tahmin etmiştim ki, maddeler gelin
ce bu 1 nci madde üzerinde görüşülecek. Ama, 
benden 'evvel ki arkadaş, bu 1 nci madde üze
rinde düşüncelerimi tamamen aksettirmiş oldu. 
Bu yüzden ben, zaman alıcı durumuna düşüyo
rum. Ancak, §unu kısaca ifade edeyim ki, bura
da konulan rakamlar, evvelce 10 liradan 200 
liraya, şimdi 100 liradan 2 000 liraya çıkarıl
mış; levvelce 50 lira olan, şimdi 500 liraya çı
karılmış. Bu, nevama bir hakkın bir başka yol
dan tahdidi gibi geldi bana. Hâkimi ret yoluna 
giden hukukçu tatbikatta pek enderdir, zaten 
müdafi bulundurmayan da bu yolu ya bilmez 
veya düşünmez. 

Hukukçular, çeşitli sebeplerden ötürü bu 
yola gitmezler. Evvelâ kendilerini meslek zor
lar, sonra, acaba olmazsa şeklinde birtakım en
dişeler gelir ve netice olarak bundan sarfınazar 
eder, çok haklı olmasına rağmen. Biraz evvel 
dediğim gibi, bu yola gidenler pek enderdir. 

Şimdi, bu cezayı kim verecek? ikibin lira
ya hükmedildi mi, maznunu ;müdafaa eden de 
bir sıkıntıya düşer, maznun da bir sıkıntıya 
düşecektir. Netice; yüklü bir meblâğ. Bunu, 
biraz daha hafifletmek zannederim ki, bu hak
kın kullanılmasında biraz daha imkânları ge
nişletmek olacaktır. 

iBu düşüncelerle bir takrir hazırlıyorum, 
ben, bu 100 liradan 2 000 liraya olan kısmı, 100 
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liradan 500 liraya kadar ve 500 lirayı da 200 
lira olarak öngörmekteyim, tasvip görürse mem
nun kalacağım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Ahmet IBuldanlı?. Yok. Birinci madde üzerinde 
başka söz isteyen sayın milletvekili? Yok. Sayın 
Eroğan lütfen 'önergenizi göndermekte acele 
ediniz. 

Sayın Hakkı Gökçe tarafından verilmiş bir 
önerge var, onu takdim ediyorum. Sayın Ero
ğan sizinkini de kapsarsa belki ona iltihak 'eder
siniz. 

Sayın Başkanlığa 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 26 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirümeısini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Malatya 

Hakkı Gökçe 

«Hâkimin reddi talebine esas olan sebep
lerin vâridolmamasından dolay? talebin red
dine karar veren merci 100 [liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezasına da hükmeder.» 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi de takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1412 sayılı Ceza Muha

kemeleri Usulü Kanununun ba*ı maddelerinin 
değiştirilmesine dair tasarının 1 nci maddesi 
ile değiştirilen kanunun 26 ncı madesindeM 
«hükmeder» kelimesinin «hükmedebilir» şeklin
de değiştirilmesini saygıyle arz ve rica ederim. 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci madde ile Ceza Mulıakemeleri Usulü 

Kanununun 26 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasını 
değişjtiren tasarının aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

«Hâkimin reddi talebine esas sebeplerin 
vâridolmamasından dolayı talebin reddine ka
rar veren merci 100 liradan 1 000 liraya kadar 
hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebine 

936 — 



M. Meclisi B : 134 18 . 9 . 1972 O : 1 

esas olan sebebin aksi! sabidolduğu haillerde i 
hükmolunacak ceza 200 liradan aşağı olmaz.» 

istanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup Yü
ce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önerge okunmuş bulunuyor, 
komisyon «olarak katılıyor musunuz ? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (ISinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. 'Senatosu Artvin Üyesi) — Katılmıyoruz. 
Söz rica ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet olarak katılmadığını
za beyan edeceksiniz, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin üyesi) - - Sayın Başkan, 
değeri milletvekilleri; 

Bir davada reddi hâkim müessesesi şüplhe-
siz ki, vatandaş için bir haktır Ama tatbikatta 
çok defa suiistimale uğrayan bir müessese ol
duğunu da özellikle uygulayıcı arkadaşlarımız 
gayet yakından bilirler. Bir davada bir hâki
min reddolunması oldukça ağır bir haldir. Eğer 
hâkim bizzat bu redde sebebiyet vermişse, red-
lere sebebiyet veren bir hâkim halime gelmişse 
onun meslekle alâkasının, münasebetinin zayıf 
olduğu ortaya çıkar. Ama çoğu zaman hâkim, 
kanunun kendisine tahmil ettiğ; vazifeleri ifa 
eder, usul hükümlerimi yerine getirmeye mec
bur olur, buna rağmen taraflardan biri kendi 
görüşünü kabul ettirebilmek için zorlar ve mu
vaffak olamayınca da hele şu hâkimi reddede
lim yenisi acaba ne getirir diye mesele çıkarır; 
Tatbikatçılar bunu bilirler ve çoğu zaman da 
böyledir. 

Şimdi bu madde üzerinde getirdiğimiz deği
şiklik para cezalarının miktarı üzerinde olmuş
tur. 43 sene evvel 10 'lira ile 200 lira demiş. 
(Gerçek şu: Bundan 43 sene evvelki 10 lirayı 
bizim gibi az çok hatırlayanlar bugün o zama
nın 10 lirasının çok para ettiğini gayet iyi bilir
ler. O zamanm 10 lirası bugünün 200 lirasından 
çoktu, realite bu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım değişiklik öner- | 
gesi verdiler ve zannediyorum ki, bu müessese- I 

j de reddi hâkimin haksızlığını müeyyideye bağ
lama konusunda haksız reddi hâkim talebinde 
bulunanlara karşı bir kolaylık getirmiş oluyor
lar. Çünkü eski kanunda - 1929 tarihli şekli 
ile - 10 liradan 200 liraya kadar diyor, ama bir 
ide 5435 sayılı Kanun çıktı, para cezalarının ar
tırılmasına dair, orada para cezaları 5 misli 
artırıldı. Yani orada 5 misli artırılmak suretiyle 
bu kanun bugünkü hali ile 50 liradan 1 000 
liraya kadar olarak zaten uygulanıyor, bugün
kü hali ile, ve ikinci kısım da yine 5 ile çarpı 
sonucuna göre bir neticeye bağîanmış oluyor. 

5435 sayılı Kanun çıkalı bilirsiniz ki, çok se
neler olmuş. Hem biras daha ciddiyete davet 
edelim, vatandaşı da mutlak surette her konu
da haklı görmenin imkânı olmadığını da lütfen 
kabul edelim, samimiyetle. Hâkim noksan mu
amele yapar mümkündür, ama vatandaşımın 
da tümünün, taraflardan her ikisinin de behe-
mahal hep haklı olduğunu kabul etmek müm
kün değildir. Zaten niza çıkınca, ihtilâf çıkınca 
bunun altında belli ki, taraflardan biri mutla
ka haksızdır, yani (mutlaka haksızdır. Mutlaka 
haksız olan bir adamı illâ ve illâ kanunun hi
mayesine almak için de bir sebebolmadığı inan
cını taşıyorum. 

Şimdi bu sefer Hükümetçe teklif edilen 
100 liradan 2 000 liraya kadar hafif para ce
zası olarak mütalâa edilmiş, bunu Yüksek Ko
misyon 200 liradan 1 000 liraya kadar hafif pa
ra cezasına bağlamış. Ret talebine esas olan se
bebin aksi sabidolduğu hallerde ,yani bir konu
da iddiada bulunmuş adam belki aldanmış bu 
yola gitmiş, haksız. Bu haksızlığı kendisi iste
yerek yapmamış, şüphelenmiş etmiş; fakat ka
nunun aradığı ve gerçek vaziyet o olmamış bu 
adama vereceksiniz 200 liradan 1 000 liraya ka
dar veya ilk teklife göre 100 liradan. 2 000 li
raya kadar ceza. Ama birisi mahaza Ibile bile, 
suiistimal ederek, hakkın suiistimali cihetine gi
derek şikâyet ediyor hâkimi, reddi hâkim tale
binde bulunuyor. Bunu ayırırken bu sefer bu 
defa getirilen değişiklik önergesi onun için da
ha da aşağı da bir miktar kabul ediyor. Birin
de 1 000 liraya kadar olabiliyor, diğerinde 200 
lira diyor. Yani birbiri ile çelişme hali var gibi 
geliyor bana. Bilmiyorum talep böyle, yani nor
mal reddi hâkim talebinde bulunan bir adam 

I hâkimin takdiri ile 1 000 liraya veya 2 000 li-
I raya kadar mahkûm olabiliyor, hangi usulü ka-
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ıbul edersek burada bunlardan, Fakat değişik
lik talebine göre maksatlı hareket eden kişiyi, 
200 lira, (Aşağı haddi mi diyor yoksa, onu da 
bilemiyorum, önergeyi göremedim). Yani diğe
rinden farksız bir İhale getiriyor. 5435 sayılı 
Kanun muvacehesinde bu hükmü biraz ağırlaş
tırmayı komisyonunuz da kabul etmiş, Hükü
met de bunu zaruri ıgörmüş. Paranın iştira gücü 
de ortada. Biraz da mahkemelere karşı saygı
sızlık yapan insanları bir düzene sokmak lâ-
zımgeldiği! inancındayız. Demiyorum ki, hâkim
ler hiçbir zaman reddi hâkime müstelhak in
sanlardır diye, ama tatbikat göstermiştir ki, 
100 tane reddi hâkimden, (Bendeniz de 20 - 22 
senelik avukatlık yapıyorum daha da fazla 23 
©ene) belki 2 tanesi, 3 tanesi haklı sebebe da
yanabilir bu haklı sebebe dayanan tet
kik edileceğine göre hâkimleri de o va
sıfta görelim ki, bir tanesi reddi hâkime müs
tahak bir harekette bulunmuşsa, reddi hâkim 
sebebinin kabul veya adami kabulünde hüküm 
tesis edecek olan hâkim de her halde bir vasıf 
içerisinde bunu iyi takdir eder diye mütalaa 
ederiz ve o bakımdan bu madde üzerinde azal
tıcı değişiklik önergesinin cemiyetin biraz da 
rahatsız olan durumuna pek de uygun olmadı
ğı görüşünü muhafaza ettiğimizi arz etmek isti
yorum. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Soru mümkün mü 'Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim önerge sahibi ile Hü
kümet ve Komisyon arasında cereyan ediyor 
hadise. Şimdi önergeye Hükümet vft komisyon 
katılmadığını beyan ettiğine ıgöre önerge sahi
binin mücmelen beyan hakkı var, o kadar. 

Buyurun Sayın Gökçe. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesi hususunda bir önerge sun
dum. Burada getirilen tasarıda «hâkimin reddi 
talebine ©sas olan (sebeplerin varidolmamasm-
dan dolayı talebin reddine karar veren merci 
200 liradan 1 000 liraya kadar hafif para ce
zası hükmeder» diyor ve devam ediyor;» ret 
talebine esas olan sebebin aksi sabidolduğu hal
lerde hükmolunacak ceza 500 liradan aşağı ola
maz». 

Şimdi verilecek para cezasını artırdığımız 
takdirde netice neye vâsıl olacaktır, evvelâ o 

1 hususu vazetmek lâzımgeliyor. Saygı değer ar
kadaşlarım cezadan kasıt ıslahı nefiaitir. Verilen 
cezayı çeken kişi ıslahı nefseder. Ancak ıs-
laJhı nefsetmesi için adalete itimadı olması flâ-
zımgelir; o cezayı vermiş olan mercie Cezayı 
yemiş »olan kişinin itimadı olması lâzımgelir. 
içinde bir şüphe, devamlı surette kendisini hak
sız olarak cezaya çarptıracağına kani bulun
duğu bir hâkimin reddi hakkında, talepte bulu
nurken maddî cezadan çekinmek suretiyle on
dan kaçınırsa, verilecek ceza dolayısıyle o 
şaJhıs o cezayı çekse dahi ıslâhı nefsetmiş olmaz 
benim kanımca. 

Şimdi saygı değer arkadaşlarım, kanunun 
ilk geldiği kısım 1 liradan 200 liraya kadar di
yor, ilk defa çıktığında. Sonradan 5 misli artı
rılıyor, asgarî haddi artırılıyor, 10 liradan baş
lıyor. Ne oluyor? 1 liradan 10 liraya çıkıyor. 
Verilen cezalar hiç bir surette teşdit edilmJez. 
Teşdit sebepleri kanunda sarihtir, verilen ceza
ların lasgarî haddini devamlı surette hâkimler 
takdir ©der. Yani bu kanun, kanun vazıı tara
fından takdim edildiği zaman, asgarî haddi 1 
liradan başlıyordu. Bugün 100 liraya çıkarıyo
ruz ve arkasından 1 000 liraya kadar hükme
der diyoruz ve maddenin sonuna eklediğimiz 
bir hususla, benim şahsî görüşüme göre mühim 
olan mesele bu, ret talebine esas olan sebebin 
aksi sabidolduğu hallerde hükmolunacak ceza 
500 liradan aşağı olamaz. 

Arkadaşlarım, biraz evvel tümü üzerinde 
görüşülürken bu maddeye bir nebze değin
miştim ve söylemek istiyorum, diyorum ki; şim
di, şayet ^ a n naddini ve azamî haddini yük
seltirseniz ve hele hele redde esas olan sebebin 
kabul olunmaması halinde asgarî ceza haddini 
500 liraya çıkarırsanız, bir sanığın, davada ta
raf olan bir kişinin bir hâkimi reddetme imkâ
nını elinden almış olursunuz. 

iSayın Adalet Bakanı burada bahis buyur
dular. Muhterem arkadaşlarım, 14 yıl avukat
lık yaptım ve bir cezacı olarak çalıştım. 14 yıl 
içerisinde, sizi temin ederim ki, bir tek defa 
bir ağır ceza mahkemesi hâkimini reddi hâkim 
talebinde bulundum. Yani, demek istiyorum 
ki, 14 yıl avukatlık yapmış bir kişi, yüzlerce 
müvekkilini savunan bir avukat 14 yıllık mes
lek hayatı içinde bir tek defa bir hâkimi red
dediyor... iSiz buna getirir asgarî haddi 500 

I lira olmak kaydıyla, ki ben bunu böyle görü-
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yorum. Neden? Çünkü reddi hâkim talepleri
nin zaten % 99'u reddedilir. Reddedildiğine 
göre, istinadettiği bir gerekçe olur. (Gerekçe 
olarak da, ret talebine esas olan sebebin, «aksi 
sabit olmadığı için talebin reddine» denir. 

Şu halde, vazedeceğiniz bu kanunla her 
reddi hâkim talebinde bulunan şahsın talebi 
reddedildiği takdirde, mutlaka 500 lira ceza
yı müsıtelzim bir fiil işlemiş olduğunu da kalbul 
etmiş oluyorsunuz. 

Maddeye şöyle bir sarahat getirileîbilir, de
nilebilir ki, ikinci defa reddedildiği takdirde 
teşdit edilir, yani azamî haddi verilir, kabul; 
ama belki adalet huzuruna bir tek defa çıkmış 
olan şahıs bir tek defa hâkimi reddediyor. Fa
kat siz hâkime, kanunun çıktığı 1929 yılında 1 
lira olarak koymuş olduğu parayı 500 liraya 
kadar çıkarma takanını veriyorsunuz. 

Bir önerge takdim ettim. Burada 100 li
radan 500 liraya kadar ceza verilmesini öner
dim. Bu dahi reddedildiği takdirde, 100 lira 
bir köylünün, bir kentlinin veya bir kasaba
lı sanığın üzerinde bir tesir icra edecektir. 
önergemin kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe tarafından 
verilmiş bulunan, Hükümet ve Komisyonun (ka
tılmadığı önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Anlaşılamadı. 
Sayın Hakkı Gökçe tarafından 1 nci madde 

üzerinlde verilmiş bulunan değişiklik önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge dikkat nazara 
alınmak kaydıyla kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Eroğan, önerge
nizde öngördüğünüz husus iki kısma ayrılıyor. 
Birinci kısım hakkında Meclis şu anda bir dik
kat nazara alma hükmü verdi. Siz onu aşarak, 
«100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cê  
zasına hükmeder» diyorsunuz. Halbuki o, şim
di Meclis tarafından kabule şayan görülen öner
ge muvacehesinde, «100 liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezasına hükmeder» şeklinde 
değiştirildi. Tamam mı? 

18 . 9 . 1972 O : 1, 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Tabiî ki, mükerrer oylama yap

mam ınııüımkün değil. 
Binaenaleyh, müsaade ederseniz bu parag

rafı çıkaralım; Meclisin 100 liradan 500 lira
ya kadar hafif para cezasına hükmeder, şek
linde kabul ettiği paragrafı... 

Sizinkinde, ikinci bir kısım olarak, «Ret 
talebine esas olan sebebin aksi sabit olduğu hal
lerde hükmolunacak ceza 200 liradan aşağı ola
maz.» hükmü var. Sayın Hakkı Gökçe'nin ver
miş olduğu önergede bu bahis konusu edilme
miş. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — O halde, müsaade ederseniz bu 

paragrafı oya sunayım? 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, bir zühul olmasın. Sayın Gök
çe'nin önergesiyle o fıkrayı tamamen kaldır
mıştık. Maddeyi değiştirdik. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, 26 ncı maddenin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesini talebediyor. 
Bir ide, bu 1 nci maddenin sonunda, «Ret tale
bine esas olan sebebin aksi sabit olduğu hal
lerde hükmolunacak ceza 500 liradan aşağı ola
maz.» kaydı var. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, benim önergem aykırı olduğu için Yüce 
Meclise önce onu takdim buyurdunuz. Şu hal
de «üçüncü fıkrayı Yüce Meclis o şekilde tadil 
etmiş oluyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yalnız siz 
son fıkraya değinmemlişsiniz. O fıkrayı tama
men kaldırmayı mı düşünüyorsunuz? 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — «26 mı mad
denin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim» diyorum ve biraz 
evvel Yüce Meclisçe kabul ©dilen şekliyle arz 
etmiş bulunuyorum efendim. Son cümleyi çı
karmış oluyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Eroğan, o zaman 
sizin önergenizdeki, «Ret talebine esas olan se
bebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak 
ceza 200 liradan aşağı olamaz.» hükmü, daha 
önce dikkat nazara ahuma kaydıyla kabul edi
len hüküm muvacehesinde muameleye konulmaz 
hale geliyor, öyle mü efendim, bir itirazınız 
var mı Sayın Eroğan? 
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NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, benim bildiğime ve tatbikata göre, fıkra
lar ayrı ayrı müzakere edilir ve oylanır. 1337 
tarihinde Adalet Bakanı Refik Şevket İnce bu 
hususu ortaya koymuş ve kabul edilmiş. 

Şimdi, gelen bir tasarı var. Bu tasan diki 
fıkradan ibaret. Birisi, cezanın 100 liradan 
2 000 liraya kadar olan kısmı. Bir de, ret ta
lebine esas olan sebebin aksi sabidolduğu hal
lerde hükmolunacak ceza 500 liradan aşağı ola
maz hükmü. Tasarıda bu var. 

Arkadaş verdiği takrirle, sadece reddolun-
ması halini derpiş ediyor, gerisi yok, Gerisi
nin olmayışı tamamen kaldırılması mânasına 
gelir veya gelmeyebilir. O halde, benim tek
lifimin de söz konusu edilebileceği kamaatımda-
yım; biraz evvel verdiğim Refik Şevket ince 
misali... 

BAŞKAN — Şimdi, Refik Şevket ince mi
saline lüzum yok. Eğer bir madde mütaaddit 
fıkralardan ibaret ise ve bunlarım ayrı ayrı 
oya konması talebödilirse o şekilde muamele 
olur. Aslında içtüzükte bu mevzubahistir, fa
kat böyle bir talebolmadığıma göre, bir mad
de mütaaddit fıkralardan ibaret olmuş olsa da
hi talebolmadan ayrı ayrı oya konulmaz. Onu 
bizzat tatbik ediyoruz. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Benim tale
bim var. 

BAŞKAN — Daha önceden talebolıması lâ
zım. 

Şimdi, Sayın Hakkı Gökçe'nin vermiş oldu
ğu önergede, ikinci fıkranın da tamamen kaldı
rılması önerilmiş, teklif sahibinin izahatına 
göre. Bu vaziyet karşısında sizin önergenizi 
ayrıca muameleye koymaya lüzum yok. Çünkü, 
siz «200 liradan aşağı olmaz» hükmünü getiri
yorsunuz. Hakkı Gökçe ise, bu hususta hiç pa
ra cezasını gerektiren bir halin mevzuubahsola-
mayacağmı beyan ediyor. Aykırısı kabul edil
diğine göre, bumun tekrar oya konmasına lü
zum yok. 

Şimdi, Sayın Ahmet DuraJkoğlu tarafımdan 
verilmiş bulunan bir önergede, «hükmeder» ke
limesinin, «hükmedebilir» şeklinde değiştiril
mesi talebediliyor. Bunu takdim, ediyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bu 
da oylanamaz o zaman. 

BAŞKAN — Oylanır efendim. Çünkü, Sa
yın Hakkı Gökçe'nin önergesinde, «hükmeder» 

hükmü var. «Hükmeder» hükmünüm, takdire 
bağlı tasarrufla, «hükmedebilir» şeklimde de
ğiştirilmesini istiyor. 

Zaten, Sayım Durakoğlu, bir bakıma doğru. 
Aslımda mütevafık bir ceza olduğuna göre, 100 
liradan 500 liraya kadar dendiğine göre, tak
dire bağlı tasarruf oluyor. Yani bir nas'ı kati 
değil. 100 liradan 500 liraya kadar hükmeder, 
hükmedebilir. Siz Türkçe diyalogu bakımın
dan mı bunu ifade etmek istiyorsunuz? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Hayır 
efendim, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayım Durakoğlu'nun takriri
mi okutuyorum: 

(Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'mum 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, her ilki öner
genin ışığı altımda yeniden tedvin etmek üzere 
maddeyi komisyona geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Bu önerge ve dikkat nazara 
alınan önergeyle birlikte maddeyi geri istiyor
sunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon, 1 nci maddenin 
Komisyona iadesini taletoediyor. Madde olarak 
iadesi Yüce Meclisin kararına vabeste bir iş
lemdir. 

Bu sebeple 1 nci maddemin komisyona ve
rilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, madde 
Komisyona gönderilmiştir, diğer değişiklik 
önergeleriyle birlikte. 

2 nci maddeyi takdim ediyorum : 
Madde 2. — Aynı kanunum 27 mci maddesi

nin son fıkrası aşağıda yazılı olduğu sekide de
ğiştirilmiştir: 

Hâkimin ret talebinin esassız olduğuna dair 
son tahkikatta verilecek karar aleyhine ancak 
hüküm ile birlikte kanun yoluna müracaat olu
nabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yım milletvekili?.. Buyurum Sayım özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kam, sayım arkadaşlarım; 
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Kanunun mer'i şekliyle bu getirilen yeni şe
kil arasında bir tek «son tahkikatta» deyimi 
farkı var. Yani eski şeklinde, «Hakimin ret 
talebinin esassız olduğuna dair verilecek karar 
aleyhine ancak hüküm ile birlikte kanun yolu
na müracaat olunabilir.» demekteyken, şimdi, 
«Hâkimin ret talebinin, esassız olduğuna dair 
son tahkikatta verilecek karar aleyhine ancak 
hüküm ile birlikte kanun yoluna müracaat olu
nabilir.» demek suretiyle maddeye sarahat ge
tirdiği kanısındayım, 

Zira, şüphesiz hazırlık tahkikatımda bir hâ
kimin reddi bahis mevzuu olamaz. Hazırlık 
tahkikatım yapan hâkim değildir, ama ilk tah
kikatta şüphesiz bu dıüşünülebilirse de, getiri
len tasan büyük ağırlığı itibariyle, ilk tahkika
ta bir ölçüde ağırlığından uzak bir mahiyet ver
mektedir. 

Bu bakımdan, mühim olan ve alenî bulu
nan son tahkikatta hâkimin reddedilmesi bahis 
mevzuu olduğuna göre, madde isabetli tedvin 
edilmiştir. Kabulü isabetli olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili... Yok. Olmadığına göre 2 nci madde
yi tasan metninde yazılı şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı kanunun 29 neu maddesi 
aşağıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 29. — Bir hâkim reddini muoip se
bepleri bildirerek davaya bakmaktan çekindrse 
ret talebini incelemeye yetkili olan merci, bu 
çekinmenin yerinde olup olmadığına karar ve
rir. 

Bu karar hâkimin işten çekilmesini gerektir
diği ve bu sebeple dâvanın aynı mercide görül
mesi imkânsız olduğu takdirde, karar veren 
merci davayı başka hâkime tevdi veya başka 
mahkemeye nakleder. 

Bazı haller, bir hâkimin hâkimlik görevi
ni yapmaktan memnu olduğu zannını uyandı-
rırsa, aynı merci bu hususu kendiliğinden ince
leyerek gereken karan verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi 
caiz olmıyan işler hakkında 28 nci madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — 3 ncii madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili... 

Sayın Hakkı Gökçe, buyurunuz. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — ıSayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Değiştirilmek istenen 29 ncu maddede yeni 

bir unsur meydana getiriliyor. Bu madde üze
rinde bir karara varabilmek için, eskiden mev-
cudolan madde ile getirilmekte olan madde ara
sındaki durumu münakaşa etmek lâzımgeliyor. 

Şimdi eski kanunda «bir hâkim reddini mu
cip sebepleri bildirirse, ret talebi üzerine ka
rar verecek merci dâvayı 'başka hâkime tevdi1 

veya başka bir mahkemeye nakleder» diyor. 
Ne idi eski durum? Bir hâkim kendisi dâva

dan istinkâf ettiği takdirde, dosyayı ilgili mer
ciye sunuyor, ilgili merci bunu mücaviri bir 
mahkemeye takdim ediyordu. 

Şimdi yeni getirilen kanunda tedvin edil
mek istenen maddede, hâkim istinkâf ettiği 
takdirde yani dâvadan çek'ldiği takdirde, çe
kilme sebeplerini de bildirmek suretiyle, reddi 
hâkim talebinde bulunulduğu takdirde, dosya 
nasılki merciye intikal ediyorsa, bir hâkim 
bakmakta olduğu dâvadan istinkâf ettiği tak
dirde de aynen reddi hâkim talebi varmış 
gibi, merci tarafından yeniden ele alınmak su
retiyle, istinkâf sebebinin nakli olup olma
dığı hususunun görüşülmesi talebediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlik mesleği 
sair mesleklerden apayn bir meslektir. Hâ
kim, her meslekte olduğundan daha çok, her 
baktığı dâvada hislerinden kendini tecridet-
mek mecburiyetindedir. Bütün bunlara rağ
men, her hâkim de, her insan giıbi bir in
sandır ve onun da bir hissi vardır. Bakmak 
istemediği ve elbetteki bir sebebi olduğu için 
bakmak istemediği bir dâvada, mutlaka onun 
o davayı ruyet etmesi istenildiği takdirde, ic
rayı adalet eden o hâkimin, vicdanına da
yanmak suretiyle, ki, kanun vaz'eder, der 
ki : «Hâkim vicdanına göre hükmeder.» Vicda
nına göre hükmettiğine göre. istinkâf ediyor, 
çekiliyor dâvadan; yani, demek istiyor ki, 
ben vicdanımla başbaşa kaldım ve fakat bu 
davada vereceğim kararda mutlaka birta-
raf tutacağım hissi var, bu his belirdi ben
de, şu halde dâvadan çekiliyorum diyor. Ama, 
kanun icbar ediyor. Nasıl? Merciye gönder
mek suretiyle. 
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Şimdi, farzımuhal bir hâkim, duyguların
da mevcudolan ve ancak fiiliyata çıkarmak 
imkânından mahrum olduğu bir hadiseyi ya
ni, istinkâf ettiği sebebi, doğrudan doğruya 
izah etmek imkânından mahrum olduğu hal
de, doğrudan doğruya istinkâf ettim diyor, 
çekiliyor ama, gerekçesini vazetmekten vic
danen çekiliyor. Ve üzerine bir gölge düşü
rülmesinden endişe ettiği için gerekçesini 
vazedemiyor. Şu halde bir hâkimi vicdanıyla 
başbaşa bırakmaktan başka çarenin bulunma
dığına kaniyim. 

Şöylece değiştirilmek istenen bu maddenin 
de, biraz evvel Yüce Meclisçe benimsendiği 
halde, verilen önergelerle birlikte yeniden ted
vin edilmek üzere, Komisyon tarafından geri 
alman 1 nci madde gibi geri alınmasını ve 
ileri sürdüğümüz bu gerçekler ve çerçeve 
içerisinde yeniden tedvin edilmesini sayın Ko
misyon ve Hükümetten rica ediyorum. Bunu 
arz etmek istedim. Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyuru
nuz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, tahmin ediyorum ki, bu madde, vazife
den, isteyerek veya bazı sebeplerle kaçan, 
kaçmak isteyen hâkimi vazifeye davet etmek 
için getirilmiştir. 

Ancak, biraz evvel söylediğim gibi, sade 
bir vatandaş olarak söylemek istediğim şu : 
Bir hâkim reddini mucip sebepleri bildire
rek davaya bakmaktan çekilirse ret talebini 
incelemeye yetkili olan merci, bu çekilmenin 
yerinde olup olmadığına karar verir. Çekilme 
yerinde değildir dedi, ne yapacaksınız? Hâ
kimi zorla o davaya baktıracak mısınız? Öğ
renmek istediğim husus bu. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (ıSinop) — Evet, baktıracağız. Bak
mazsa ayrılır gider. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — O zaman 
ben size söyleyeyim, bu dâva o hâkim emekli 
oluncaya kadar devam eder. Dosya boş say
falarla dolar ve ağırlığı kantarla tartılacak 
hale gelir ve neticelenmez. 

(Saygılar sunarım. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Takdimen konuşma hakkını 
kullanacak mısınız? isterseniz diğer arkadaş
lara da söz vereyim... 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (ISinop) — Kullanacağım, belki arka
daşlarım söz istemezler. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 

BİÇER (İSinop) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım, 

Bu tasarının 29 ncu maddenin değiştirilme
sini isteyen 3 ncü maddesi, gerçekten isabetli 
bir maddedir. Bunun tatbikatta örneklerini 
gördük : Galiba geçen sene, Devlet Deniz 
Yolları işçileri greve gitmişlerdi. Bu grevin 
durdurulması hususunda, grevle ilgili istan
bul mahkemelerine dava açıldı, istanbul mah
kemelerinde bütün hâkimler sırası ile bu da
vaya bakmaktan istinkâf ettiler ve dosya or
tada kaldı. Bu, Yüce Meclislerde dile geti
rildi ve gerçekten davaya bakmaktan da 
çekilme hakkı olan hâkimin, basan bu hakkı 
kötüye kullandığı, keyfî olarak bu hakkı kul
landığı tespit edildi. O halde, bu boşluğu dol
durmak zarureti vardır, öyle ise, hâkim de, 
tıpkı reddi hâkimde olduğu gibi, kıyasen keyfî 
olarak bir davaya bakmam diyemez. Bakma
yan hâkim hakkında ayrıca ilgili bulunduğu 
kanun çerçevesinde elbette muamele yapıla
caktır. Davayı, keyfî olarak bakamam diyen 
hâkimin keyfine bırakmamak lâzım. Esasen 
üst merci bu gösterilen sebebin varldolup ol
mayacağını takdir edeceğine göre, burada kuş
kulanacak, burada endişe edilecek bir taraf 
yoktur; çok isabetli bir hükümdür, aynen mu
hafazasını bilhassa istirham ediyorum. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, bu
yurun. 

MEVLÜT OCAKOIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, söz sırası bende idi. 

BAŞKAN — Turhan özgüner daha önce 
söz istemiş, bir yanlışlık olduğu için ona söz 
verdim. Yoksa sizi evvelâ yazdım ve fakat 
oradan hataen geri kaldığını anladım, onun 
için onu Öne geçirdim. 

Buyurun LSayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 
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Eski metin ile, yani halen meri olan metin 
ile şimdiki arasında özellikle istinkâfm kendi 
haline bırakılmamasını öngören bir deyim ge
tirilmiş. Şöyle ki, bu çekinmenin yerinde olup 
olmadığına karar vermek meselesi. Bir hâ
kim reddini mucip sebepleri bildirerek dâvaya 
bakmaktan çekinirse yani, istinkâf ederse, 
ret talebini incelemeye yetkili olan mercii 
bu çekinmenin yerinde olup olmadığına ka
rar verir. 

Şimdi, tatbikatta görmekteyiz arkadaşlar; 
küçük yerlerde bir hâkim bazan hissî de ola
rak istinkâf ediyor. İstinkâfa davet diye 
bir müessese yok ama buna rağmen, tatbi
katta görüyoruz, hep yapıyoruz, hâkimi is
tinkâfa davet ediyoruz. Yani usulü kullan, 
ibunu hatırlatırız kabilinden. Hâkim hissî 
olarak istinkâfa daveti olumlu karşıladığı za
man çekiliyor. Geçiyoruz ikine] mahkemeye 
onu da davet ediyoruz. Üçüncü... Ama büyük 
yerlerde, sayın Komisyon Sözcüsünün verdiği 
İstanbul misali her yerde bulunmaz. Küçük 
yerlerde hâkim bulmak imkânı kalmıyor. 

Şimdi hâkim 'bundan bazan rahatlar ama, 
kamu rahatsız olur arkadaşlar. Madem ki, 
kamunun bir yararı bahis konusudur; hâkime 
böyle çekilin demekle onun çekilmemesi za
ten çok zaman tatbikatte görülmüyor ve kos
koca kabarık bir dosyadan, beni istemeyeni 
ben de istemem kabilinden çekiliverdiğini, 
tatbikatta görüyoruz. E e, bunun neticesi ne 
oluyor? Küçük yerlerde hâkimlerin tamamı 
böylece istinkâfa davet edilmek suretiyle, ki 
ret sebebi yok, ret seb&bi olmayınca istinkâf 
gibi bir hissi müesseseyi işletmek ve neticede 
hâkimleri o çevrsds vazife göremez hale ge
tirmek mümkün oluyor arkadaşlarım. Küçük 
yerlerde gördük. E, bunun şüphesiz bir ölçüde 
memur kesiminde düşünülmesi gereklidir. Kim
dir hâkim? Hâkim evvelemirde bir memurdur. 
E, memur kendisine tevdi olunan görevi yap
makla mükelleftir. Kendisine tevdi olunan gö
revi yapmakla mükelleftir. Kendisine tevdi olu
nan görevi ret sebebi yoksa sadece istinkâfa 
davet edildi diye istinkâf ettim demekla çekil
meli ve ondan sonra da bu çekilme haklı mı de
ğil mi bunun araştırılması yapılmamalı mıdır? 
E, bunun neticesi arkadaşlarım, mahkemenin iş
lemez hale gelmesini gerektirir. Bu bakımdan 
tatbikatta olagelen küçük yerlerde rahatsızlı

ğını çektiğimiz duruma bir nihayet verebil
mek için, hâkimin sadece istinkâfa davet edil
mek suretiyle istinkâf edivermesinj. ve sanki 
bunun hakikaten gerekliymiş gibi yapıverme-
sini Yüce Kurulunuzun hoş karşılanmaması ge
reklidir. Bu çekilmenin yerinde olup olmadığı 
muhakkak bir süzgeçten geçirilmeli. Yerinde 
değilse görev yapmaya mecbur olan hâkim gö
rev yapmaya devam etmelidir. 

' Bu bakımdan maddeyi savunuyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, bu
yurunuz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa
yın arkadaşlarım, bir hâkimin kendiliğinde da
vaya bakmasını ve çekilmesini icabettiren hu
suslar vardır. Bu da diğer maddelerde yazılı
dır. O dava ile ilişiği bulunmak, akrabalığı bu
lunmak, herhangi b'ir şekilde münasebetinin 
oluşu. Bu gibi durumlarda zaten hâkim kendi 
kendini reddedecek ve kabul edilecek, normal 
hal bu. 

Bu maddede, Adalet Komisyonunda da mü
zakeresini yaptık, üzerinde durulan mevzu şu: 
Daha evvelki arkadaşlarımın da belki söylemiş 
olduklarını tekrar ediyorum, bazı dâvalar, ha
diseler var ki; hâkimler, çamuru üzerimize sıç
ratmayalım şeklinde ve zihniyeti içerisinde ken
di kendilerine 'istinkâf ediyorlar. O hâkim is
tinkâf ediyor, öteki istinkâf ediyor nihayet o 
bölgede bu davaya bakacak hâkim kalmıyor, 
başka bölgelere naklediliyor, orada da aynı. 
Öyle haller meydana geliyor ki; bir dâva, ba
kacak hâkim bulamıyor, ortada kalıyor. Bu 
gibi hallerin önlenmesi bakımından bu madde 
özel olarak getirilmiştir ve tatbikatta büyük 
mahzurlar, memleketimizde yer yer meydana 
gelen mahzurları önlemek için getirilmiştir. Ka
bulünde bazı davaların yürümek bakımından 
büyük faydalar vardır. Kabul edilmesini istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde başka 
söz isteyen?.. Buyurun Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kanaatimce bu madde, kastedilen sonuca 
varabilme imkânlarını ifade haline dönüştüre
memiş. Daha açık bir ifade ile; bir kere dava-
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dan çekilmenin, hâkim için bir hak olduğunu 
prensibolarak kabul ediyoruz. Ancak, bu 
hakkın suiistimal edilmesini önleyecek bir hük
mü getirmek istiyoruz. Ama, bu hakkın kul
lanılması halinde yarar umduğumuz bazı hu
susları da bertaraf edecek bir hüküm ihdas et
miş oluyoruz 

Muayyen cümleler halinde ifade ettiğim fik
rimi, bir misalle daha açık bir hale dönüştürür-
sem, zannederim meramımı ifade etmiş olaca
ğım. 

Şimdi evvelâ hâkim, pekâlâ görevini ifa 
ederken istinkâf edebilir. Bu prensip değişmez. 
Ancak bu hakkını kullanırken, yani dâvadan 
çekilirken, görevden de kaçmamış olacak. Mad
dede kastedilen hüküm bu. Ama, hâkimin bir 
gün sanık sıfatı ile karşısına gelmeyi tahayyül 
dahi edemediği bir kimseyi muhakeme etmek 
durumunda kaldığını nazara alırsak, o zaman 
biz hâkime bu hakkını kullanmaktan menediyor 
ve çok sıkı irtibatı bulunan bir kimse hak
kında, hâkimi hüküm vermek gibi bir manevî 
ıstıraba da mahkûm etmek istiyoruz. Bunu ön-
yecek hiçbir hüküm yok. 

Kaldı ki, bitaraflığını esas tutması bakımın
dan getirilmiştir, istinkâf müessesesi. Hâkimin 
bitaraflığına gölge düşürülmemeslni temin et
mek için getirilmiştir bu müessese. Hâkimin 
zorla, manevî ıstırabını çekerek vereceği ka
rarı vermek mecburiyetinde bırakmak için bu 
müessesenin kullanılmaması lâzımgellr. 

Bu sebeple, kanaatimce ilâve edilen fıkra, 
kastı aşan bir fıkra mahiyetini almıştır. Yani 
Hükümet teklifinde de - Komisyon da aynen 
kabul ettiğine göre - maksat istlnkâftan doğan 
mahzurları, bilhassa görevden kaçma sebe
biyle doğan mahzurları bertaraf et^ek iken. 
istinkâfın içinde, bu müessesenin içinde mev-
cudolan ve hâkim için hâkimin bitaraflığına 
gölge düşürmemeyi hedef tutan bazı sebepleri 
de bertaraf etmesi bakımından, bu fıkra kastı 
aşan bir fıkra mahiyetine bürünmüştür. Haddi
zatında maksat iyi bir maksattır; fakat iyi ifa
de edilmemiş, kastı aşan bir fıkra mahiv^n' 
aldığı için de, çekilme müessesesinin faydalı 
bazı taraflarını da bertaraf eden bir mahzura 
bürünmüştür. 

Bu sebeple, bu maddenin Komisyon tara
fından geri alınmasını ve arz ettiğimiz bu mah
zurları bertaraf edecek yeni bir maksadı aşma-
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yacak ifadeye büründürülmesini faydalı görü
rüm. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok, Sayın 
Adalet Bakanı, bu madde üzerinde buyurunuz. 

Açık oylama işlemi sırasında oyunu kullan
mayan arkadaşımız var mı efendim?.. Lütfedi
niz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. S. Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, pek de
ğerli milletvekilleri; 

Bu maddeyi de diğer bütün maddeler gibi 
ciddî bir ihtiyacın karşılanması zarureti ile 
yüksek huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, Sayın özgüner, ufak yerlerde bir hâ
kimin davadan çekilmesi halinde uğranılacak 
sıkıntıyı gayet açık bir şekilde belirttiler. Sa
yın Durak da, biraz evvel temelde bu maddenin 
getirilmesinin doğru olduğunu, yalnız maksadı 
aşan bir ifade içerisinde bulunduğunu söyledi
ler. Sayın Gökçe, hâkimin dâvaya bakmaktan 
istinkâf hakkına sahibolması lüzumunda dur
dular. 

Şimdi, ufak yerlere lüzum yok değerli mil
letvekilleri. Daha iki sene evvel istanbul'da 
bir iş ihtilâfı dolayısı ile, vapurlar bir taraftan 
bir tarafa geçemez halde olduğu bir safhada, 
İstanbul halkının ıstırabını mucip bir vaziyet 
ortada durur iken, birkaç hâkim, bu dâvaya 
bakmaktan istinkâf ediyorum, diye davaya bak
mamıştır. istinkâf müessesesini mutlak bir hak 
olarak mütalaa edersek, bakmamıştır, ne ya
palım o halde bakmamıştır, bakanı buluncaya 
kadar devam ©delim, demek lâzımgelir. Eğer 
hâkimin dâvaya bakmaması için kanunda yazılı 
sebepler mevcut ise, - Sayın Ocakcıoğlu belirti
ler - bunların içerisinde hâkimin tarafsızlıkla 
hareket etmesini engelleyici hissî sebepler de 
olabilir, demin ortaya konulduğu üzere, çok 
yakın bütün ömür boyu yakın arkadaşlık kur
muş bir insanla karşı karşıya gelirse hâkim, 
kardeş gibi geçindiği bir insanla karşı karşıya 
gelirse, ben de insanınm nihayet bunu dâva 
edemeyeceğim deyip, dâvadan çekilme imkânı 
doğabilir. Kim takdir edecek, daha üst dere
cedeki bir hâkim tetkik edecek bu işi, o karara 
varacak. Onun dışında misalinde de arz etti
ğim üzere, ufak veya büyük yerde, aman bana 
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kimi ceza dâvasında bu hakkını kullanamaya
cak. Bu çelişkiyi acaba Sayın Bakan nasıl izah 
ederler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Bir defa çelişki olarak mütalâa 
edilmemesini istirham ediyorum. Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanunu da yüksek huzurunuza 
sevk edilmiştir ve buna paralel hüküm getir
mektedir. Ama bir tanesi biraz daha gecikiyor
sa, o bir tanesi biraz daha gecikiyor diye hiç 
olmazsa esprisini vaz'etmek suretiyle Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununda bu değişiklik 
olmadan dahi, oradaki hâkimin bundan, yeni 
tabirle esinleşmesini temin etmek en azından 
fayda sağlar. Çelişki yok, belki ikisini bir ara
da yürütememek gibi, hâdisenin de tabiatında 
yatan bir zaruret hali vardır. Meseleyi böylece 
mütalaa etmenizi istirham ederim. 

dokunmasın, işçi kesimi - öyle oldu geçen sefer -
işçi kesiminin garezine mâruz kahrım, ne olur 
ne olmaz. O havalar vardı ya. O havalar içe
risinde istanbul'da kaç hâkime dâva götürüldü 
ise, bakmadı. Bakmadı, bir tanesi de benim 
çok yakın arkadaşımdı. Ve savunmasında; bir 
hâkimin davaya bakmaması, bakması kadar ta-" 
biî hakkıdır, istinkâf müessesesi, diye öyle sa
vunma yaptı. Ve o şekilde de ufak bir disiplin 
cezası ile geçiştirildi öyle zannediyorum. 

işte bunları dikkate almak suretiyle bu ka
yıtlamayı getiriyoruz, istinkâf müessesesi var
dır. Dâvaya bakmaktan çekilme müessesesi 
vardır, kanunî sebeplere dayanacaktır, vardır. 
Eğer hâkim bu sebeplere dayanıyorsa, çekilir 
ve bunu tetkik eden diğer bir hâkim de bu se
beplerin var olup olmadığını dikkate almak su
retiyle, çekilmek doğrudur der. 

Bu sebeple olmaksızın geçmişte olduğu gibi 
ve demin değerli arkadaşımızın burada zikret
tiği gibi; hâkim, zülfiyere dokunmayayım diye 
mukaddes olan vazifesini görmekten imtina 
ederse, işte o zaman, gene hâkim eliyle kendisi
ni dâvaya bakmak mecburiyetinde tutmak, ka
munun en tabiî hakkıdır. Bakmadı veya gö
nülsüz baktı, ne olacak? Bakmazsa, bakmaya 
mecbur olduğu ortaya çıkarak bakmazsa, vazi
fenin suiistimali olur, kanunî müeyyidesi var
dır. Gönülsüz baktığı için tersine hüküm tesis 
ederse, ya kanun yolları açıktır veyahut da hâ
kimler de bazı fiillerinden ötürü, hukukî sorum
luluk içerisine düşerler. Bu yollar işler. 

O itibarla bu madde hakikaten bir ihtiyacın 
cevabı olarak yüksek huzurunuza gelmiştir. Ve 
hâkimin bir hakkı kullanması hususuna doku
nan tarafı yok. Aksine, hâkimlerin kudretlerini 
ayakta tutabilmenin teminatı olarak getirilmiş 
bir maddedir. Böylece telâkki buyurulmasını 
arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Bir sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Bugün, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu üze
rinde tartışıyoruz ve bir maddesini değiştiriyo
ruz. Türk mahkemeleri yekvücut olduğuna gö
re, Hukuk Usulü Muhakemelerine tabi solan hu
kuk hâkimi, bu hakkını kullanabilecek, ceza hâ-

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
3 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan de- • 

ğişiklik önergesi de yok. Olmadığına göre, 3 ncü 
maddeyi... 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, acaba komisyon ne diyor?. 

BAŞKAN — Hiçbir şey demedi, dese idi 
orada diyebilirdi. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Savunduk efendim. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tasarı metninde 
yazılı şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 3 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Açık oylama işlemi sona ermiştir. 1, 2, 3 nu
maralı oy kupalarını kaldırınız. 

Madde 4. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — Bu fasılda yazılı hükümler za
bıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 

Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddi
ni mucip sebepleri bildirerek görevden çekin
mesi halinde gereken karar, zabıt kâtibinin ya
nında çalıştığı hâkim veya mahkeme başkanı ta
rafından verilir. 

Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte 
reddine karar verecek merci, hâkime göre tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?... Yok. 4 ncü maddeyi 
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tasarı metninde yazılı şekli ile oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : * 

Madde 32. — Bütün hâkimlik ve mahkemele
rin her türlü kararları muhalefet şerhleri dahil 
gerekçeli olarak yazılır. Kararların suretlerinde 
muhalefet şerhleri de gösterilir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan 5 nci maddeyi atladık. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Madde 5'i komisyon çıkar
mış, 6'yı 5 olarak kabul etmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi Komisyon çıkar, -
mış, 6 nci maddeyi 5 nci madde olarak numara-
mış, öyle mî Sayın Biçer? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon 5 nci maddeyi tasan 
metninden çıkarmış, çıkarınca otomatikman 
6 numara kendi düzenine göre 5 numarayı ih
tiva etmiş. Şimdi okuttuğumuz madde bu nu-
marataj sırasına göre doğrudur, öyle mi efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop)-—Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi okuttum, bir karışık
lığa meydan bırakması intibaı varsa tekrar 
okutayım. 

(5 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. - ı 
5 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliy- i 

le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı kanunun 45 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 45. — Tanıklar davetiye ile çağırılır. 
Davet üzerine gelmemenin kanunî neticeleri da
vetiyede gösterilir. 

Tutuklu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimle
ri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için 
ihzar müzekkeresi verebilir. Şu kadarki, bu 
müzekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sor
gu hâkimliklerince davetiye ile gelen tanıklar 
hakkındaki muamele tatbik olunur, 

Davetiye fiilî hizmette bulunan askerlere bu
lundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıta-
siyle tebliğ olunur. | 

BAŞKAN — Burada bir tabı hatası var, 
«ihzar» yerine «İzhar» demiş, «izhar» «ihzar» 
olacak. 

6 nci madde bu şekilde düzenlenmiş bulun
maktadır. 6 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aynı kanunun 46 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 46. — Usulü dairesinde çağırıp da 
mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar 
zorla getirilir ve gelmemelerinin sebeboldukla-
rı masraflar İle beraber elli liradan ikiyüz lira
ya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. 

Mazereti kabul olunarak yeniden davetiye 
ile çağırılması tensibolunan tanıklara para ce
zası ve masraf hükmolunmaz. 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelmemesini 
mazur gösterecek sebepleri sonradan bildirir ve 
bu mazeretin doğruluğunu ispat eder bildirir ve 
vesikaları gösterirse aleyhine hükmedilmiş olan 
ceza ve masraflar kaldırılır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin tatbikine 
istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve 
ilk soruşturma esnasında sulh ve sorgu hâkim
leri dahi yetkilidir. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki 
ihzar müzekkeresi askerî makamlar vasıtasıyle 
infaz olunur. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Aynı kanunun 63 ncü maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 63. — Kanunî bir sebebolmaksızın ta
nıklıktan veya yemin etmekten çekinen tanık 
bundan doğan masraflara ve 46 nci madde ge
reğince para cezasına mahkûm olur. 

Bundan başka tanıklığa veya yemine zorla
mak için; dinleneceği dava hakkında hüküm 
verilinceye kadar ve her halde 6 ayı geçmemek 
üzere tanık hapsolunabilir. 

Kabahat davalarında bu müddet altı haftayı 
geçemez. 
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Bu tedbirleri İttihaza, istinabe olunan hâ
kim, ve naipler ile hazırlık ve ilk soruşturma 
esnasında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkili
dir. 

Bir davanın görüldüğü sırada bu tedbirler 
alındıktan ve tatbik olunduktan sonra o davaya 
veya aynı işe ait diğer bir dâvada tekrar edil
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi okutmuş bulunuyo
rum... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) Sayın 
Başkan, bir yanlışlık görüyorum, onun için bir 
soru istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) «Ka

bahat davalarında» tabiri kullanılmış. Her 
halde davanın kabahati olmaz. Bu «Kabahat 
neviinden suçlarda» olması lâzım. Acaba Ko
misyon bunu kabul buyururlar mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Muhterem Başkan, eski 
metinde aynı ibare kullanılmış ve metne sada
kat için böyle getirilmiştir, ama bu husus Yüce 
Meclisin takdirine kalmıştır, düzeltilebilir. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin takdirine bağlı; 
bir mahzur yoksa, «Kabahat davaları» deyimi 
uygun değilse onun yerine yeni bir deyim bul
mak her halde Meclisten çıkacak kanun yönün
den de faydalı olur. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — 
Şimdi, Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — 
Filvaki kabahat neviinden olan suçlar vardır, 
kabahat neviinden olan suç davaları vardır. 
Halbuki bizim adalet edebiyatında «Kabahat 
dâvaları» diye bu maksadı ifade eden ve öte
den beri yerleşmiş bir deyimdir. Aynı nokta
dayız, yani bir değişiklik yok. Kestirmeden 
«Kabahat davaları» deyince maksat, uzun boylu 
ifadeden sonra gelecek noktaya gelmiş oluyor. 
Böyle anlaşılıyor. Eskiden de böyleydi, böyle 
yerleşmiş, böyle gidiyor. Bir mahzur yoktur, 
bilâkis fayda vardır. 

BAŞKAN — Evet, şimdi bu değişikliği in
taç etmek üzere verilmiş bir önerge yok, şifahî 
bir beyanı da önerge olarak kabul edemem. Sa
yın Adalet Bakanı keyfiyeti izah buyurdular. 

Buna göre maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunmaya mecburum. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Aynı kanunun 6Q ncı maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 66. — Bilirkişinin tâyini ve adedinin 
tespiti hâkime aittir. 

Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakın
ca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu 
yetkiyi haizdir. 

Belli hususlar hakkında rey ve mütalâalarını 
beyan ile kanun tarafından görevlendirilmiş 
resmî bilirkişi varsa, hususî sebepler olmadıkça 
başkası tâyin edilemez. 

Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya 
Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanma
sı bakımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya 
hâkimler mecburdur. Bilirkişinin, adlî tabip 
yoksa, mütehassıs hekim olması şarttır. 

Hazırlık soruşturmasında muayeneleri ica-
beden kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet Sav
cılarının talebi ile yapılır. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

9 ncu maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Aynı kanunun 67 nci madde
sine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

Ret talebini işi soruşturmakta veya dâvayı 
görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. 
Reddi isteyen taraf ret sebebini ispat ile mükel
leftir. Yemin delil olmaz. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 11. — Aynı Kanunun 70 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu 
ve usulü dairesinde çağırıldığı halde gelmeyen 
veya gelip de yeminden ve rey mütalaa beya
nından çekinen bilirkişi bu hareketinin sebebi-
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yet verdiği masrafları ödemekle beraber elli li
radan iki yüz liraya kadar hafif para cezasına 
mahkûm edilir. 

Bilirkişi yine gelmez veya vazife ifasından 
çekinirse para cezası tekrar hükümolunur. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1.2. — Aynı kanunun 74 ncü madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hükmo-
lunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesi
nin uygulanması bakımından yapılan tetkikte, 
bilirkişnin teklifi üzerine Cumhuriyet Savcısı 
ve müdafi dinlendikten sonra, sanığın resmî bir 
müessesede gözaltına alınmasına, hazırlık so
ruşturması sırasında sulh hâkimi, ilk soruştur
ma sırasında sorgu hâkimi ve son soruşturma 
sırasında mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Sanığın müdafii yoksa, yardım için re'sen 
kendisine bir müdafi tayin edilir. 

Sanık, gözaltına alma kararı aleyhine acele 
itiraz yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz ka
rarın yerine getirilmesini durdurur. 

Resmî müessesede gözaltına alma süresi altı 
haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anla
şılırsa, resmî müessesenin talebi üzerine, her 
seferinde altı haftayı geçmemek üzere, ek süre
ler verilebilir; fakat sürelerin toplamı hiçbir 
zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî müessese
ye gönderilirken soruşturma dosyası da yolla
nır. Dosyanın bütünü ile yollanmasında sakın
ca gören hâkim, bazı belgelerin suretlerini gön
derebilir. Dosya en geç bir ay içinde geri gön
derilir. Her halükârda bu süre üç ayı geçe
mez. 

Resmî müessesede gözaltına alma süresi iler
de verilecek cezadan ve muhafaza ve tedavi 
tedbirinin asgari süresinden indirilir. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sayın 
Başkan, bir açıklama yapâmasını rica edece
ğim. 

«Resmî müessese» den kasıt nedir, kamu 
sektörü müdür, özel sektör müdür? 

BAŞKAN — Her halde özel sektör resmî 
müessese olmaz, ama soralım. 

BURHANETTÎN AİSUTAY (izmir) — îş 
Kanununda da bazen özel sektöre resmî mües
sese deriz de,. 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununda ve Usul 
Kanununda tahmin ediyorum resmî müessese ile 
taibir etmesi gerekir. 

Sayın Komisyon yetkilisi?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA HÎLMÎ 

BİÇER (Sinop) — Efendim, amme hizmeti gö
ren müesseseye resmî müessese deniyor. Buyur
duğunuz gibi bunun (ibaresi kanunlarımızda var
dır. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Bayın Asutay. 
Nerenin resmî müessese olduğunu, nerenin 

olmadığını kanunların tayin etmesi lâzım ki, 
bu ibare burada bulunsun. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Şim
di, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yıani 
bir tutuklama müessesesi daha var. Demek ki, 
bu şekle göre sanık her hangi "bir halde resmî 
müessesede gözaltına ahnabilecek, yani bir ba
kanlıkta çalışıyorsa, resmî müessesedir, her han
gi bir suretle bir kamu sektöründe çalışıyorsa, 
yani demir, çelik, kömür, otomobili imal eden 
müesseselerde çalışıyorsa ve burası bir kamu 
sektörü ise burada da kişiUıer gözaltına allana
cak. 

Şimdi, resmî sektörde kişinin yaptığı bir 
suçtan dolayı gözaltına ataması, o kişinin çalış
tığı yerde itibarını sarsacak bir halin ortaya 
çıkmasına sebep olur. 

Ne diyoruz : «ISanık, gözaltına alma karan 
aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir.» 
Netice alamazsa, tutuklama devam ©der. Ne ka
dar? Altı hafta ve sonuçta allltı aya kadar de
vam eden bir gözaltına alma gibi bir durum 
oluyor. Bunu komisyon açıklamalıdır. Bir res
mî müessesede bir kişinin halcim huzuruna çıka
rılmadan altı hafta tutuklu bulunması, hürri
yetinin tahdit edilmesi ve hürriyetine mani olun
ması kolay bir iş değil. Komisyon ve bilhassa 
Adalet 'Bakanı bu müesseseden ne kasdettiküe'-
rini açıkça beyan etmelidir ve «Resmî mües
sese» tavzih edilmelidir. Herkese kişiyi tutukla
ma hakiki tanınmamalıdır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 

19.00'a gelmiş bulunmaktadır. 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 

teşkilâtlanması, modern süâ/h, araç ve gereçler
le donatıllması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmeöi !hak-
kında kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na 1Ö3 milletvekili katılmıştır; 159 kabul, 2 ret, 
2 çekiıisıer oy çıkmıştır. Tasarı gerekli oy ço
ğunluğunu sağlayamadığı cdhetle gelecek birle* 
şim Yüce Meclisin açık oyuna tekrar sunulacak
tır. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sa-
yuh Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin 
taldili hakkında kanun teklifimin açık oylaması
na 158 milletvekili katılmış; 151 kabuîl, 3 ret, 

4 çekimser oy kullanılmış olup, teklif gerekli ço
ğunluğu sağlayamadığı için gedecek birleşim 
tekrar açık oya sunulacaktır. 

Toptancı haleri kanun teklifi için yapılan 
açık oylamaya 1'60 mıülle'tvekili katılmış; 165 ka
bul, 2 ret, 3 çekinser oy kullanılmış olup, tek
lif gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için gele
cek birleşim tekrar açık oylarınıza sunulacak
tır., 

Daha önce alınan karar gereğince saat 19,00 
da çalışmaları tatil etmemiz gerektiği cihetle 
20 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te toplana
cak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısından sonra toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.02 
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Jandarma Genel Komutanlığının 'Yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma Genel 'Komutanlığıma gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Riza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haımıdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 163 

Kabul edenler : 159 
Reddedenler : 2 

Çe'kinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 277 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
BALIKESİR 

Olıat Bilgelhan 
Mehmet Niyazi GKirer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demlrer 
Arslan Topçulbaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Emsarioğlu 

edenler] 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhamjı Ertean. 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönnuez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûtfi Söyleme» 

GİRESUN 
Hidayet ipek 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Reşiit Ülker 

Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Burlıanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Osman Yeıltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakilboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
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KONYA 
Stezai Ergimi 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Almıet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Mevrut Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B, Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SD7AS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URPA 
Mehmet Aks oy 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Orhan Dengiız 
Adi] Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat AJk 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ SAKARYA 

Mehmet Aytuğ Hayrettin Uysal 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE KASTAMONU 

Mustafa Karaman 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Açık 
Mustafa Topçular 

üyelikler] 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
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Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik 4 mcü maddesinin tadili 
kındaki kanun teklifinin açık oylamasına verilen oylann sonucu : 

«hak-

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğhı 
M. Selâhattin Kılıç 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf! Ziya Yılmaz 

AFYON KARAKbSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan' 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Aydm Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma? 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 158 

Kabul edenler : 151 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 4 
Oya katılmayanlar : 282 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
BALIKESİR 

öihat Bilgeftıan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçuba§ı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

edenler] 
EDİRNE 

tlhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 
Aid Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırımı 

ERZURUM 
Rıfkf Danışman 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemısettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûtfi Söylemeı 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silâvrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 
Lebiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz ı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehlbi Eniğiz 

KONYA 
Sezai Eaıgun ( 
Tahsin Yılmaz öztuna 
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KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakiki Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet ÖzJdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurınıacıoğluj 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birine i oğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELt 
Hüseyin Yeınipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Orhan Dengdız 
Âdil Taran 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ferzi Fjrat 
Caihit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Hasan Konkmazcan 
SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 
KASTAMONU 

Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

ORDU 
Ferda Güley 

1 

10 
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Toptancı Haller kanun teklifine verileın oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur/ 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haımıdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Salih Aygün 
VehM Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasam Ali Gül can 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 160 

Kabul edenler : 15i5 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 280 

Açılk üyelMer : 10 

[Kabul 
Mehmet Niyazi Gürer 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çalığa 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen'' 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki UTusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilhama Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

edenler] 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza S«ptioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söyleme* 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silâvriii 
Naime İkbal Tokgöz 
Reşat Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebi t Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettfin Asutay 
Şeref Baikşik 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Kerkin 
Mehmet Seydübeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedlat Âld Özkan 
Mehmet .Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergum 
Tahsin Yılmaız öatuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Göfeçe 
Ahmet Karaaslan 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâimdi Şahifnoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda G-üley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit önder 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet İhsan Birincroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yendpmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Orhan Demgûz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuıat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Calhit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Hasan Korkmazcan 
SAMSUN 

B. Turgut Boztepe 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Mustafa Topçular 
MUĞLA 

İzzet Oktay 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşeihir. 

Yekûn 

1 
L 

1 
1 
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10 

!>-»-<«£, 

955 — (5) 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

134 NCÜ BİRLEŞİM 

18 . 9 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
S - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden teşkilâtlanması, modem silâh, araç ve 
gereçlierJie donatılması amacıyle İçişleri' Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanım tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. Ilı Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1972) 

X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşımın, Gelür Vergisi Kanunu-
nıı değiştiren 202 sayılı Kamınım değişik geçici 
4 neti maddesinin tadili hakkında kanım tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ite Cumhuriyet .Senatosu İstanbul Üye
si Rilfat Öztüı^çin'e'ndJn Toptancı hailleri' 'kanım 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let fcomlisy onlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi: 23 . 11 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Millletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu

nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
koınisyonlanndan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddesinin değiktiirflmesine dair kanun tasarısı 
ille Malıatya Milletvekilli Mustafa Kaftan'm, 648 
sayılı 'Siyasî Partüler Kanununun 10 ncu madde-
sliinin (b) bendiniin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka-
nmıunım 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştiiril-
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına da
ir kanun teklifi ve lç%leri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numarallı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (ıS. 'Sayısı : 66.1) (Dağıtma tari
hî : 22 . 4 . 1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekoriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'üıı, 
Maraş ilinin admm Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesinle daiitr kanım teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri1 Kondisyonu ra
poru (M. Meclisi" 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971. ve 
26 .4 .1972) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



- 4. — 01x0111111*1701 Senatosu Ankara f'\-v$i 
Yiğit Köker ve 3 atfkMapnın, İnhisar Beyiye 
1-eni üçte birlerindin harp ııiiaJiillerine ve şs'ût ye
timlerine tahsis ye tevziine dair 30 . 5 . 101ÎO 
tarifh ve 1485 sayılı Kamına ek kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/308) (S. sayısı : 245 ve 
245'o 1 nci efe) (Dağıtma tarihleri: 27 . 1 . 1971, 
27 .6 .1972) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜ3ÜLE0EK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eMennıesine dair kanun ite Cum-
hurh&^kanmın geri' gönderme tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 
ve 375^e 1 nci ek) (Dağıtana tarihleri: 2.7.1971, 
29.12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de . eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413*e 1 inci ek) (Dağıtma tarihleri: 17.S. 1.971, 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırathopu 
ve 15 arkadaşının, Meknıc-t Tevfikoğlu Ha ti'-e' 
den doğma, 1339 doğunuvı, Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı, Mustafa Parmaksız "m affı 
haiklonda kanun teklifi ve A da! o t Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161, 161'e 1 nci ek ve 
161'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972 ) 

4. — İçel MiliMvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekilli1 Vehbi 
Engiz'in, Genıel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu rapora (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihîleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştürilmessine 

dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayılan : 359 ve 3'59'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztlirkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında'ka
nım teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayılan : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 
talihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan kara, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 36.1'c 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 1971 vo 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla Milletvekilli! Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadiüi hakkında ka-' 
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 366 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları: 
567 ve 367/ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri' : 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Cezıa Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet•ösbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandıuiilmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427; (S. Sayıla
rı : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972) 

12. — Cumhuriyet Senai.\,u Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son Çıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adale i. Komis
yonu raporu (2/15.'/ (S. Sayıları: 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 11)71 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 



13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlı'k muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmedi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu rapora (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26. 6.1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Oeza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi! ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/388) (S. Sayılları : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

1'5. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapora (2/456) (S. Sayıları : 37S 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6.71971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve [ihtiyat askerî mamurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî 'Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. 'Sayılara : 381 ve 3Sl'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.71971 ve 4.21972) 

17. — Cumhur!j^ct Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1929 tarihli îdarei 
Umumüyei Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İbiş
leri Komisyonu raporu (2/20.1) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : J(> . 2 . 1972) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Cyesi 
Salih Tanyeri'nin, 14 Nitean 1930 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştiri'lmesi halkkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Millletveki-
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması baklanda kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı) kuruluş ve gö
revleri hakıkında kanun ile Cumhurbaşkanının 

geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kuradan 19 
numaralı Geçici Komisyon rapora (1/594) (S. 
Sayısı : 311 'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindelti hü
kümlerin ihlâline sebebokn Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi1 hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komiisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(•2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi- : 
29 . 5.1972) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihî : 23 . 6 .1972) 

24. — Malatya Milletvekilli Ahmet Karaaslan' 
in, İçişleri Bakanlığı! Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı; Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında 'kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıftma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 25. — Ceza ve ıslahevleriyle işyurtlan 
Döner Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bi-
laneosu hakkında Sayıştay Başfkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi' : 11 . 7 . İ972) 

X 26. — Yalova Kaplıcaları İşletime İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe ydı hesafp ve işlemle
ri hakkındaJki' raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tari-
hi : 12 . 7 . 1972) 

27. — Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den ol
ma, Taşova'nın Şehıli köyü nüfusunda kayıStlı 
Osman Yüksel hakkında özıel Af ikanrara tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan, de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko-



misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/669, Cum
huriyet Senatosu 1/96) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 697 ve 697'ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1972 ve 11 . 9 . 1972) 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasımı Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerimin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adallet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlanndan seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 13'6'ya 1 nci ek) (Bilinci da
ğıtana tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tari
hi : 18 .3 .1971) 

. X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok. 
ve 39 arkadaşının, tanım, ve hayvan ürünlerinin 
tanan fiyatlarının saptanması ve il.un hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataı-v'ün, taban 
©yat kanunu teikliflieri ve Ulaştırma, Gümrük 

. ve Tekel, Köy IşDeri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tanım, Dış Ekonomi]?; İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurallı 48 No. lu Ge
çici Komisyon rapora (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971)" 

3. — 14 . 7 . 196r. tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanunoıınu 14 . S . 1970 taı-il. 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen 'ek geçici 5 nci1 

maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (J./4S.Vı (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 . 1 9 7 1 ; 19.12.1971) 

. 4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratboğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeolbglar Odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayısı : 362 ve -362'ye 1 nci ek) (Dağıtma talih
leri:. 2 1 . 6 71971: 9 .12 .1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 - arkadaşının ve İzmir Milletvekili Buırhanet-
tin Asııtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 .1961 tarih
li ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu teşküiiıe dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) Modasının değiş

tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri ko'misyonlan raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17 . 8 . 1971 ; 29 . 12 . 1971) 

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa kayıt
lı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22 . 1 . 1937 
doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına earptınlmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

7. — Kastamonu illine bağlı Daday ilçesinin 
Uyufcören 'k'öyii han'e 9, cilt 5 ve sayfa. 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlü, Necibe' 
den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
Örendin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri': 16 . 6 . 1971 ve :>. . 2 . 1972) 

8. — B'oğazhyan ilçesiae bağü ^ eni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde ııütfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
llı, • " 2 . 1 . 1950 doğumlu, Sıracalı köyünde otu
rur, Hüseyin Şahin'iin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
vo 1 .2 .1972) 

9. — Artvin ilinin Şav§at ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlü, Güneş'ten 

. doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gnmüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlıik 
tezkeresi vo Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta-
rühileri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hanle 4, cillt 23, sayfa 11 de 
nüfusa ka.yıtlı, Hüseyinoğlu, Filkriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelk'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarifeleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 .1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahilye'si Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma,, 1935 doğumlu Abi-
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din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık: tezkerefeiı ve Adalet Komis
yonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351'e 
1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — İsitaübul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorfkut Solkafk, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodak'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 13. •;— Ankara Milletvekili öengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması halikında kaimin teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarımdan seçilen 7'şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S..Sayısı : 429 ve 42:)'a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971 
ve 2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanım tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları rap o rl an (1/113) 
(S. Sayıdan : 158 ve 158'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirillmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı. Kanuna geçici bir mad
de 'ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değitşilk 3 ncü maddesine bir fılkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları .- 246 ve 
246'ya İ nci e!k) (Dağıtma tarihleri : 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 saydı Anayasa Man&emedinliın ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştiribnesine dair 
kamın teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları : 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 17. — Mardin Milletvekili1 Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
(S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ek)- (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine da
ir 'kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri' ko
misyonları raporları' (2/224) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Niğde Milletvekili Movlüt Ocakçı-
oğlu ile Avni Kavuı*macıoğlu'nun, Niğde illine 
bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile ye
niden bir il ve dört ilçe kurulması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden (kurulu 54 No. lu Komis
yon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1972) 

. 20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapora (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
'kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneş "in öDüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlılk tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

22. — Artvin illi Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtb 
Eyüpoğlu, Şadiye'den doğma, 23.6.1948 doğum
lu, Adil Kalfanın ölüm cezasına çarptırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 23. — 6831 sayılı Orman Kanunuııun ba
zı maddd'erinih değiştirilmesi ve bu kanuna, bir 
ek madde ekleırmesıine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 saydı Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan komisyonlarında t: 3'er 
üye seçilerelk kurulan 73 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı . 584) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

24. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan (komisyonları raporları (1/143) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş kanunu 



Çİci Komisyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

33. — Corum Milletvekilli Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve Bucaklar habkmdaki 6136 sa-
yifl.ii Kanunim 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtana tarihi : 29 . 5 .1972) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, 
imi 1462 sayılı Harp OkuMamKanununun 3. ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıltma tarihi : 2 . G . 1972) 

teklifi (2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtana tari
hi : 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre Genel Kurul kararıyl'e.) 

X 26. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yarelımlaşma Kuranın 
(MEYAK) (kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eği
tim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 67 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1 9 7 2 ) 

27. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri1 hakkımda kanını tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1972) 

28. — 1412 sayılı O z a Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiiş'tûrümesilne 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesune dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı' : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 .1972) 

29. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye t ü 
zellerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir .seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verili nesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet. Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma taıihi: 
15 . 5 .1972) 

30. — 7116 sayılı îü'..ı.r ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve îmar 
ve iskân ve Plan komiisyoıâarı raporları (1/.VI3) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 2;"> . 5 . 1072) 

31. — Umumî Hıfzıssıihha Kanununun 2S2 
nci maddesinin değiştirilmesine ve İm kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanım tasa
rısı ve Sağlıik ve Sosyal1 Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri': 5 . 6 . 11)70 
ve 30 . 5 .1972) 

X 32. — Millî parklar kanunu tasarısı ve 
Tarım, Orman, Adalet, Maliye ^e Plan komis-
yonlarundan 3'er üyeden kurulan 76 No. hı Ge-

35. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayi ı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastalanın beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin bininci fık
rasına (E) bendi eiklenmıesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu rapora (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi!: 2 . 6 . 1972) 

X 36. — Sosyal Hizmetler Kuramu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşıının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanım tekildi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de değişüklıilk yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağhlk ve Sosyal Yardım ve Plan ko-
misyonlanndan 7'şer üyeden (kurulu 65 Numa
ralı- Geçici Komisyon rapora (1/663, 2/604, 
2/44) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

37. — 171 sayıb Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişikOiik 
yapılmasına dair kanun tasıamsı ve içişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa-
yııh Orman Kanununun bazı macDdelcriiniaı değiş
tirilmesine ve bir ek madde il'o bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak olaca
ğı orman köylerinin kalaııdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri! kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi (2/515) 
(S. Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 
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39. — İstanbul M-ittetvekiH' Kesit Ülker ye 
9 arkadaşımm, Buna Kiraları hakkımda kanun 
teklifi ve İstanhuıl Milletvekili Reşit Ülker'im 
önergem (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtana 
t a r ih i : 17 .6 .1972) 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskende-
rvsn, Demir ve Çelik İşletmeleri Anonimi Ortak-
hğı kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti^ 
caret, Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 
3'er üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihî : 2 1 . 6 .1972) 

41. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarım ve Adalet Ko
misyonu -raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 . 1972) 

42. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve BaJlıkesir Milletve
kili A. İhsan Kıntolı ve 13 arkadaşınım, Entern-
lik kamun teklifi ve Saflık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları'raporu (1/264, 2/iMh (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . ü . 1972) 

43. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılmak işlem hak
kımda kanun tasarısı ve İçişleri' Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) <S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 44. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi^ 
mansımam Kanunu ile; diğıer bazı vergi kanunları
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet-
vekili1 Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili SeiTâhattin 
Gülvem, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcuoğlu, Kayseri' Milletvekili Enver Turgut. 
Bursa Milletvekili Kasım ön;vlu-s, İstanbul MiJ-
Mvekilli Kâzım özeke'nin, ayın kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilıne.si hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri. 'Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen G'şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu f 1/54">, 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972; 

X 45. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onaylanması hakkında. 

kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(DağDtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 46. — 261 sayıb Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı] ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tariflileri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 47. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasımda geçici anlaşma hükümleri uya
rınca bu anlaşmamın kapsamıma giren maddeile-
rin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması' hakkımda kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı1 : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 . 1972 
ve 10 .7 .1972) 

4£. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşımın, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Ali1 Mutlü'num özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayası : 718) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 49. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayııl'ı Belediye Gdliirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plam ko-
misyomlarımdam 5'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komifeyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 50. — Tek işçimin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkımda 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuma dair 
kamun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı' : 714) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 .1972) 

X 51. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçiriOmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin omaylanmasımm 
uygun bulunduğu hakkımda kamum tasarısı ve. 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/657) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma ta-ibi : 
1 1 . 7 .1972) 

X 52. — Veteriner iSağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil edem 1775 sayılı Kanunum 1 nci madde-
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sinin değdgltıMLmesine dair kamın tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutki 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teıklfi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunana, 
Gümrük ve Tıelkeıl, Sağlık ve Sosyal Yandım, Ta
rım ve Plan komisyonlarandan 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; j 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

53. —.Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler ıcklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 

maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : 110 ve 110"a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

54. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

55. — 1472 sayılı Özel Yüksek Okul öğrenci
lerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve 3 ncü maddeye bir fıkra [eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (1/682) (S. 'Sayısı : 737) (Dağıtma tari-
hi : 15 . 9 . 1972) 
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Dönem : 3 -
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /616) 

T. G. 
Başbakanlık 19 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1396/1419 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Müllet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
14 . 2 11972 tarihinde kararlaştırılan «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

-1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

20 . 8 . 1929 talihinden beri yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun, memleketimizin' değişen şart ve ihtiyaçlarına -cevap verebilmesi maksadiyle, bâzı ımaddele1-
ıinin değiştiıilmesi uygun görülmüştür. Bu değişiklik yapılırken kanunumuzun 35 seneyi geçen uy-
•gulanmasmda elde edilmiş olan neticelerden faydalanılmış ve memleketimizin hususiyetleri ile adlî 
teşkilâtımız nazara alınmıştır. 

Tasarı ile, kaideler hiyerarşiisinde en üst mevkide bulunan Türkiye u Cumhuriyeti Anayasasının 
Ceza Muhakeme Hukukuna mütaallik hükümleriyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çelişen mad
deleri arasında gereken ahenk tesis edilmekte ve bilhassa, adalet ve teminat mefhumları ihlâl edil
meksizin dâvalann süratli olarak yürütülmesi ve neticelendirilmesini sağlamak amacı ile kanunda 
gereken değişiklik yapılmaktadır. Bunlardan ayrı olarak, uygulamada aksaklıkları görülen mad
deler de düzeltilmiştir. 

Tasarı hazırlanırken ilk soruşturma müessese simin muhafaza edilip edilmiyeceği hususu inıee-. 
lenmiştir. İlk soruşturma müessesesi Ceza - Muhakemesi Hukukunda bir geMşmenin mahsulüdür. 
Suçsuz kimselerin sanık sıfatı ile açık olan duruşmalara çıkarılmaması son soruşturmada delil top
lamak zorunkığu ile dâvaların gecikmelerden korunması ve son soruşturmaya. gitmemesi gereken 
işleri! ayıklamakla mahkemelerin işlerinin azaltılması gibi her biri ayrı bir öneım taşıyan sebep
ler, ilk soruşturmanın yapılmasını lüzumlu ve zaruri kılmakla beraber, bir işte deliller gereği ka
dar elde edilmiş ve sanığım duruşmaya çıkarılmasına yeter bulunmuş ise, artık ilk soruşturmanın 
yapılmasına lüzum kalmamaktadır. Bu itibarla, ilk soruşturmayı anutlaık surette suçun gerek
tireceği eezaya'göre değil, soruşturma ile sağlanacak amaca göre kabul etmek gerekecektir. Bu 
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sebeple, Qğır cezalı işlerde ilk soruşturma;imeeburiyeti kaldırılmış ve bunun yerine Cumhuriyet sav
cısının, ılüzumunu takdir ederek, istediği her işte ilk soruşturma yapılması usulü kabul edilmiştir. 
Bununla beraber Cumhuriyet savcısının ilk soruşturma yapılmasını isteme yetkisi kendisine mut
lak %'*ölçüsüz" oılarak verilmiş değildir. "Savcı, bu isteme yetkisini ancak işlenmiş olan cürmün öne
mi ve- şümulü • ve fillerin, -karartılmadan korunması ve toplanıması ve hâkimin işe elkoyarak giz
li biır tahkakat yapmasını gerektirdiğıinde kullanacaktır. 

Yukarda izah edildiği veçhile ilk soruşturma nıaı muhafazası Uygun görülmekle birlikte sorgu 
hâkimliğine yeni bir veçhe verilmiştir. Sorgu hâkiminin verdiği bâzı kararların' asliye hâkiminin 
tasdikine tabi tutulması keyfiyeti kaldırılmıştır. Filhakika sorgu hâkimlerinin tmüstantık olduğu 
devirlerden arta kaılan ve onlara itiımadedilmediğind ifade eden bu hükme, bugün, asla ihtiyaç 
yoktur. 

Vaktiyle hukuk mezunu sorgu hâkimi bulunmadığı için müstantıklar tarafından ilk soruştur
manın yapılması sebebiyle, gerek tfert, gerek Devlet baklanından belM de zaruri görülen böyle bir 
hüküm bugün artık faydalı değdi, hattâ zararlıdır. Bu hüküm ilk soruşturma safhasının netice
lenmesini uzatmaktan başka bir tesir doğurmamaktadır. Sanık lehine alınan bâzı kararlar da 
tasdike tabidir. Bu baklandan sanık lehine konulmuş bir hüküm' de olduğu söylenemez. Bugün Ana
yasa Mahkemesi hâkim sıfatı bulunımıyaro kâtiplerin sorgu hâkimi sıf atiyle ilk soruşturmayı yap
maklarını mümkün Maili kanun hükmünü ilptial etttiği içlin, bu nuadlde artık bunfıarıaı yaptığı tahkikatın hâ
kimlerce kontrolügayesini de gerçekleştiırmJemektedir. Sorgu hâkimlerinin kararlarına itiraz yolu 
bulunduğundan tasdik hakkındaki hükmün ilga edilmesinde hiçjbir sakınca ;da yoktur. Hulâsa, ne
resinden bakılırsa bakılsın artık ımüd'afaa edilebilir tarafı kalmıyan bu keyfiyete son» verilmelidir. 

Tasarıda dâvaların süratle yürütülmesini temin için mazereti olmaksızın duruşımaya gelmiyen 
şahitlere uygulanacak müeyyide ile hâkimin reddi talebinin kötüye kullanılmasını önlemek tmak-
sadiyle ret talebinin vâridolnıamasında veya afcsi sabit olan hallerde uygulanacak ıceza artırılmış 
bulunmaktadır. 

Aynı sebep tiahtında; temyiz kabiliyeti olmıyan hükümler yeniden ıgözden geçirilmiştir. 
Ayrıca mukaddes olan mlüdaifaa hakkına ve adaJletin emniyetle yürütülmesine halel ıgetirmek-

sizin delilleritıi sırf dâvayı uzatoıaik maksa<îiy<Iie ikamesM önlemek iejin gereken, değüşiklik yapakaış-
tır. 

iSulh hâkiminin ceza kararnamesiyle ce*a tâyin etmesi bugün Dünyada ufak - tefek suçların 
cezalandırılmasında gitgide alanı genişleyen bir yöntem olduğu göz önünde tutularak Sulh hâki
minin ceza kararnamesiyle karar verebüeceği haller genişletilmiştir. 

Bunlardan ayrı olarak, uygulamada eksiklik ve aksaklıkları görülen diğer bâzı maddeler de 
değiştirilmiş ve bâzı maddeler eklenmiştir. 

Tasanda sürat ve sadeliği ve işlemlerde kısalığı sağlarken kamu ve fert hakilannın korunma
sına ve yekdiğerine zıt menfaatlerin telifine ve tarafların eşit muameleye tabi tutulmasına matuf 
olan ve bu nevi hak ve menfaatler için teminat teşkil eden hükümlerden, asli ve genel prensipler
den hiçbir suretle feragat edilmemiştir. 

Değiştirilen maddelerin terminolojisi üzerinde de durulmuş imkân nispetinde dilde karşılığı 
olan Türkçe terimler kullanılmıştır. 

29 — MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — 26 ncı maddedeki müeyyide 5435 sayılı Kanunla 9 0 - 1 000 lira loflimuştur. (Bunu ta
san 100 - 2 000 lira yapmaktadır. Bu suretle h'ikimin reddi talebinin kötüye kullanılmasını önle
mek maksadı ile ret talebinin varit olmamasında veya aksi sabit olan hallerde uygulanacak ceza 
artırılmış- bulunmaktadır. 

Madde 2. — Ret talebinin kabul edilmemesine dair verilecek kararlara karşı kanun yolunu dü-
zenliyeh yürürlükteki 27 nci (maddenin son fıkrası hükmünün ifadesi açık değildir. Anılan fıkrada, 
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talebm esassız olduğuma dairkararların temyiz 'olunabileceğinden bahsolunmakta ise de maksat, 
$<m soruşturmada yapman talebin reddidir. 

Bu esas iikri ifade etmek için 27 ci maddenin son fıkrasının değiştirilmesi uygun .görülmüş
tür. 

Madde 3. -— 29 ncu maddede yapılan değişiklikler şunlardır: <önee, reddi istenmemiş olsa, bile 
bir hâkimin keindisinde mevculfve reddi gerektiren sebepleri .bizzat bildirmesi • halinde yetkili 
mahkemece bir karar verilmelinin gerektiği, ifa<de edi'korişti'r. Dâmya bakmaktan çelMnmıek hâki
min şâftisi takdiri ile değil, ret taldbini incelemeye yetkili merciin kararı ile mümkün olabiüeeektir. 

rSaıııyeu, yürürliüktekr maddenin ikinci fıkrası da değiştirilmiştir. Bu fıkrada, bâzı haller bir 
hâkimm hâkimlik görevini ifadan memnuiyetî zarinmı uyandırırsa dâvanın esasım tetkik eden 
merciin bu bapta re'sen de karar verebileceği, ya zilidir, «Esas dâvayı tetkik eden merci» İkaydı, 
ancak işi g#ren mahkemede reddine karar verile cak hâkim müzakereye iştirak etmeden heyetin 
kurulabilmesi halinde bu fıkra hükmünün uygulanmasına imkân ıverir. Esas fikir ise, istek ha
linde redde karar vermeye yetkili -olan merci, bir istek olmadan da hâkimin doğrudan doğruya 
hâkimlik vıazifesini yapmaktan memnuiyetini gerektiren bir halini'gördüğünde buna yani redde 
karar verecektir. 

Bu itibarla anılan fıkradaki «esas dâvayı tetkik etlen merci» yerine vukuu halinde bir ret is
teğini tetkika yetkili ;olan mercii ifade ettoıekicin" «aynı mercii» ibaresi konulmuştur. .. 

Nihayet, reddi istenmemiş olduğu halde reddini mucip olabilecek sebeplerin 'bulunduğunu ve bu 
.sebeple dâvayı ,gtörmek istemediğini bildiren hâkimin bu beyanı üzerine yetkili merciden bir karar 
çıkıncaya kadar 28 inci madde gereğince geciktirilmesi caiz olmıyan muameleleri yapması ge
rekeceğinden, bu cihetin de bu maddede açıkça ifadesi uygun igiörülmüşıtür. 

Madde 4. »—Zabıt kâtibinin reddi halinde veya kendisinin reddi haklı gösterecek sebepler bu
lunduğu için •çekindiğM bildirmesi halinde, yanında vazife gördüğü hâkim veya mahkeme başkanı
nın karar vermesi daha üyîğun; görülmüştür. 

Yalniız bir işte hem hâkim ve hem de zabıt kâtibi birden ret olunmuşlar ise zabit kâtibi hakkın
da da karar verecek merciin hâkime göre tâyini gerekli bulunmuştur. 

30 ncu madde bu düşüncelerle değiştirilmiştir. l 

MMde 5. — 31 nci maddedbki «Dâvaya duruşma' esnasındaki» ibaresi yerine «Son soruşturma 
safhasında durti^ma eshasindaki» ibaresi getirilmiştir. Doktrinin kabul ettiği bu husus bu suretle 
kanunlaşmaktadır. Kanun bu şekilde mehaza da uydurulmuş olmaktadır. 

Madde 6. r - 32 nci maddede.yapılan değişiklik, bütün hâkimlik ye-mahkeme kararlarının ve 
muhalefet şerhlerinin gerekçeli olması ve muhalefet şerhlerinin kararların suretinde de gösteril
mesi seklindedir. •, -,< ;, ; 

Anayasanın 135 nci maddesinin 3 ncü fıkrası bütün mahkemelerin her türlü kararlarının ge
rekçeli olarak yazılacağına âmirdir. Yürürlükte olan madde ise ancak, aleyhine kanun yollarına 
müracaat mümkün olan veya bir talebin reddine. dair bulunan Hararların sebebinin yazılacağı der
piş edilmiştir. Diğer cihetten, tatbikatta bâzı mahkemelerin ve bilhassa Yargıtaym kararlarında 
bulunsa da, suretlerin muhalefet şerhi ihtiva etmedikleri görüldüğünden, dolayısiyle, muhalefet 
şerhlerinin bilinmemesi sonucu doğmaktadır. Anayasaya aykırı olan metin ve tatbikatın düzeltil
mesi zaruri görülmüştür. 

Madde 7. — 45 nci maddede, esas itibariyle yapılan değişiklik, 2 nci fıkrasındaki tanıklar m 
davetiye tebliğ edilmeksizin ihzar müzekkeresi ile getirilmesi halinin yer bakımından tahdidi kal
dırılmakta ve mevkuflu işlerde bütün tanıkların ihzar müzekkeresi ile getirilebilmeleri imkân dâ
hiline sokulmaktadır. Böyle bir istisnai 'hükmün kaide haline getirilmesi üzerinde uzun boylu dü
şünülmüştür. Tanığın ilk ağızda polis zoru ile getirilmesinin doğru olmadığı, nihayet kendisinin 
kamu menfaati için. tanıklık; yaptığı,; b ö ^ : bir muam^ten^^ tanığın 
pbjis :zpîrct ile getirilmemek menfaati- ile tutuk sanığıhiTmenfâatinin-karşılaşmasî dolayısiyle esasın
da pranslpier© Uyguia du^eyeat^ylfe Mfehaî^fetvınftı memleket şartlan* bakımından kabulü gere-
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geçeği sonucuna varılmış ve zaten bunun bir mecburiyet olmadığı, ihtiyari bir hüküm olduğu, hâ
kimlerin bu ihtiyari tanığın gelmiyeceğini kuvvetle muhtemel gördükleri hallerde uygulıyacak-
ları da göz önünde tutularak 2 nci fıkra hükmünün değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Bundan ayrı olarak maddede gereken bâzı döğişıi'Miikler de yapılmıııştır. 
Madde 8. — Dâvaların uzayıp gitmesinde tanıkların ilk davete gelerek ödevlerini yapmamala

rının önemli yeri ve tesiri vardır. Bu itibarla maddede yapılan değişiklikle usulü dairesinde çağırı-
-lıp da mazeretini bildirmeksizin gelmiyen tanıkların zorla getirileceği derpiş edilmiştir. Bir ta
mik çağırlıdlğı gütaıde mazeretli olur ve gel'meiyecek durumda bulunursa ve bunu da mahkemeye 
bildirirse bu takdirde kendisine hiçbir ceza ve masraf hükmolunmadan yeniden davetiye gönde
rilir. Fakat bunun aksi olarak mazeretini bildirmeksizin gelmezse bu hareketinin getireceği akı
betlere katlanması gerekir. Bu durumda kendisi zor ile getirilir. 

Ayrıca mazereti olmaksızın duruşmaya gelmiyen tanıklara uygulanacak müeyyide de artırıl
mış bulunmaktadır. 4 ncü fıkrada yapılan değişiklik ile de kanunun tâyin ettiği hallerde tanık 
dinleme hakkını haiz olan <C. Savcısının usulünde yaptığı davet üzerine gelmek mecburiyetinde 
olan tanığın gelmemesi halinde 46 ncı madde hükmünün uygulanacağı da açık olarak ifade edil
miştir. 

Madde 9. — 63 ncü maddede yapılan değişiklik ile hazırlık soruşturmasında tanıklıktan veya 
yemin etmekten çekinen tanıklar hakkında da maddede gösterilen tedbirlerin tatbiki gerektiği sa
rahaten ifade edilmiş ve ayrıca 1 nci fıkranın son cümlesini teşkil eden para cezaları tahsil oluna-
madığı takdirde uygulanacak hüküm cezaların infazı hakkındaki kanunda gösterilmiş olduğun
dan 1 nci fıkranın son cümlesini teşkil eden hüküm metinden çıkarılmıştır. Yapılan bu değişik
likler dolayısiyle maddenin yeniden tanzimi uygun görülmüştür. 

Madde 10. — 66 ncı maddenin 3 ncü fıkrasında «Muayyen hususlar hakkında rey ve mütalâa
larını beyan ile tavzif edilmiş resmî ehlihibre mevcut ise» başkasının tâyin edilemiyeceği hakkın
daki hüküm hâkimin bilirkişi tâyini hususundaki serbestliliğini sınırlamaktadır. Bu bakımdan hük
mün üzerinde durulmuş ve hâkimin bilirkişi tâyini hususundaki yetkisinin sınıflandırılmasının 
Anayasanın 132 ıici maddesindeki «Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kul
lanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz.» hükmüne aykırı olduğu mütalâa edilmiştir. Bu durumda bahis konusu 
ibarenin «Kanun tarafından görevlendirilmiş bilirkişi varsa» şekline sokulmasının uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygu
lanması bakımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya hâkimlerin mecbur olduğu hususunda maddeye 
bir fıkra ilâve edilmiş ve şuur ve hareket serbestisi konusunda tetkikler yapan bilirkişilerin adlî 
tabip yoksa Hükümet tabibi veya sair her hangi bir hekim olmaması, mütehassıs bir hekim olma
sını sağlayacak şekilde maddeye 'bir fılkra eMetPjmiştir. 

Madde 11. — Kanunumuzun 67 nci maddesiyle bilirkişilerin de hâkimin reddini gerektiren se
beplerden dolayı reddedilebileceklerd kabul edilmiş ve fakat bu ret isteğine hangi merciin karar 
vereceği bildirilmemiştir. 

Maddeye eklenen bu fıkrada bilirkişilerin reddi isteğine karar verecek merciler gösterilmiştir. 
Madde 12. — Maddede yapılan değişiklik rey vermekle mükellef olan ve usulü dairesinde ça

ğırdığı halde gel'mieycfn veya gelip de yeminden ve rey ve mütalâa beyanından çekinen bilirkişiye 
uygulanacak olan para cezasının artırılmasından ibarettir. 

Para cezaları tahsil olunamadığı takdirde, uygulanacak hüküm Cezaların infazı hakkındaki 
Kanunda gösterilmiş olduğunda nazarı itibara alınarak maddenin 2 nci fıkrası hükmü metinden 
çıkarılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikler dolayısiyle maddenin yemden tanzimi uygun görülmüştür. 
Madde il®. — GrözıaTtınaı abnmia ısıflıhî ve hulkukî biir tedb/ir ofknaküa beraber sanığın hürriyeti göz

altına alma sırasında tutuklamada ve ihzarda olduğu gibi tahdîdedilmektedir. Onlarda olduğu 
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gibi mahsup yapılmasının gerektiği keyfiyetinin açıkça ifade edilmesinin uygun olacağı düşünül
müştür. 

Gözaltına almadaki altı haftalık sürenin yetmediği ve uzatılması gerektiği yolundaki teklif 
de isabetli bulunmuştur. Gerçekten İstanbul Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsünün «Akıl hasta
lıklarına karşı cemiyetin müdafaası» konusunda 1958 yılında tertilbettiği kollokyuımda da bu sü
renin yetersiz olduğu ve süreyi uzatıma sisteminin uygun1 olar ağı tespit edilmiş bııluınuyoırdu, 
Altı 'haftalik süretnıinr, l'İJ'30 tarihli Belçika İçtimai Müdafaa1 Kanununda olduğu gibi, altı ayı geç
memek üzere yeni kararlarla uzatılaibilmesi isabetli «olacaktır. 

Gözıaltuna dlmalda dosyanın tetkiki büyük bir 'önem taşıdığından taltbikaltta bilirkişinin talebi 
üzerine dosya gönderilmesinin zaman kaybına sdböbolduğu, bazan gönderilen suretlerin haki
kati tamamen aksettirımediği anlaşıldığından dosyanın aslının gönderilmesi yolunda bir tadil ya
pılmıştır. Ancak gözaltına alma süresinin altı aya kadar uzatnlabilmesi kabul edildiğinden bu süre 
zarfında dosya hastanede kalırsa yargılama makamınca hiçbir soruşturma muamelesi yapılma
sına imkân fcalirnayacağından huıriu önlemek üzere ve zaten gerekli bilgilerin müşalhadenin başın
da dosyadan çıkarılmış olması zaruri bulunduğundan, doısyanın bir >ay ilcimde İfadesini sağlayacak 
bir hüküm de ilâve edilmiştir. 

Dosyanın aslının resmî müesseseye gönderilmesi haikkınidaki hüküm esas itibariyle müessese
deki uzmanların işini kolaylaştıracağı kabul edilmekle beraber soruşturma dosyasının veya 
içindeki bâzı evrakın kayfb.olıması ihtimali üzerinde de durulmuştur. Neticede gönderilecek dosya
daki kaybolmasından korkulan kıısKmları tayin edip çıkartma ve suretinin gönderime işini hâki
me bırakmanın ortalama bir yol olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, tasarının sondan ikin
ci fıkrasındaki «sıoruşturıma dosyası da yollanır» kelimelerinden sonra «dosyanın bütünü ile yol
lanmasında sakınca gören hâkim, bazı belgelerin suretlerini gönderebilir.» Hükmünün ilâve 
edilmesi uygun görülmüştür. 

Bu maddedeki tadilden faydalanılarak 3 ncü fıkradaki «kararname kelimesi» «Karar» şeklin
de düzeltilmiştir. 

Yine bu tadilden faydalanılarak yapılam tetkikin sadece şuura inlhlfear etmediği 46 ncı mad
deye göre hareket serbestisi, 404 ve 573 ncü maddelere göre iptilâ bakımından da incelemeler ya
pıldığı nazara alındığından, 1 nci fıkrada değiş tirilmiş ve bu arada hazırlık soruşturması sırasın
da ısorgu hâkimini yetkili kılınanın siisteıme aykırılığı da göz önüne alınarak, gerekli değiştir
me ve düzeltme yapılmıştır. Yine bu vesile ile maddede bir keresinde «göz altına alma» diğerin
de «göz altında alıkoyma» denilmiş olması da doğru görülmiyerek daha isabetli olduğu için «ıgöz 
altına alma» tâbiri tercih edilmiştir. 

Madde 14. — 106 ncı maddenin son fıkrasında tevkif müzekkeresi sanığın yakalanması halinde 
ve mümkün olmazsa hangi suç için tevkif .edildiği bildirilmekle beraber tevkif evine konulduğunun 
nihayet ertesi günü 33 ncü madde mucilbince tebliğ edilir hükmü yazılıdır. Anayasanın 30 ncu 
maddesinin 3 ncü fıkrasında ise yakalanan veya tutuklanan kimselere yakalama veya tutuklama 
sebeplerinin ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesinin gerekeceği öngörül
müştür. Yapılan değişiklikle söz konusu maddenin son fıkrası hükmü Anayasaya uygun olarak 
yeniden düzenlenmiş ve ayrıca tutuklama müzekkeresinin sanığa nasıl tdbliğ edileceği ve 
tebliğ muamelesini ihtiva eden tutuklama müzekkeresinin aslının tevkif evinde ve di
ğer bir örneğinin ise dâva dosyasında saklanması öngörülmüştür. 
. Madde 15. — 107 nci maddeye göre, «tevkif olunan kimsenin hısımlarına ve esaslı bir alâkası 

bulunan diğer kimselere tevkifin bildirilmesine, mıüsaade olunur. Mevkuf, isterse bunlara resımen 
dahi haber verilir» denilmektedir. Anayasa ise 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında tutuklanan 
kimsenin hâkim önüne çıkarılınca durumun hemen yakınlarına bildirilmesini mecburi kılmıştır. 
Bu bakımdan Anayasanın sarih hükmüne uyularak ve bildirmenin kimin tarafından olacağı da 
tasrih edilmek suretiyle madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 16. — 108 nci maddede Anayasanın 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasına uyulmak için 
gerekli tadiller yapılmıştır. 
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Madde 1 7 . — 109 ncu maddenin 1 nci fıkrası da 108 nci maddenin 1 nci fikraısının fcadilin-

deki gerekçe ile değiştirilmiş ve eskiden sanık «feterse» yapılan işletti, meabuTİ hale getirilmiştir. 
Bu suretle Anayasaya uygun bir hüküm sevk edilmiş olmaktadır. 

Maddenin 2 nci fılkrası da kaldınlmıiıtır. Çünkü, bu hâkim yetkili makaımın hâkimi olmadığın
dan, sadece son fıkrada gösterilmiş olan iki durumu arıyacağı için, yürürlükte olan kanundaki 
atfın bir faydası olmadığı (düşünülmüştür. 

Maldde 18. — Genel gerekçede ifade edildiği veçhile sorgu hâkiminin verdiği bâzı kararla
rın asiliye hâkiminin tasdikine tabi tutulması mecburiyetini derpiş eden 124 ncü maddenin 2 nci 
fıkrası hükmü kaldırılmış bulunmaktadır. 

Madde 19. — 128 nci maddenin 1 nci fıkrası da 108 nci maddede gösterilen sebeplerle değişti
rilmiştir. 

Madde 20. — 129 ncu maddede109 ncu maddede gösterilen sebeplerde hâkimin sorguya ertesi 
güne bırakı'lmiyacağı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. — —Anayasanın 30 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası yakalama ve rtutuklama sebep
lerinin ve haklarındaki iddiaların yakalanan veya tutuklanan kimselere yazılı olarak hemen bil
dirilmesini gerekli kıldığından buna kıyasen, bu hususları ihtilva eden ihzar müzekkeresinin 
sanığa' yazılı olarak bildirilmesini sağlıyacâk bir hüküm bulunması uygun görülmüş ve bu se
beple 133 ncü maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 22. — 134 ncü maddede ihzar müzekkeresi ile çağrılan şahsın hâkim tarafından en 
geç 24 saat içinde sorguya çekileceği kaydını ihtiva ettiğinden yakalama ve tutuklama hakkın
daki Anayasa hükümleri bakımından 108, 109, ve 128 nci maddelerde yapılan tadülle»re kıyasen 
bu maddede de gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Bu tadilden faydalanılarak maddenin ikinci fıkrası daha açık bir şekilde yazılmış ve hür
riyeti sınırlamanın başlangıcı gösterilerek bunun zorla getirmeye münhasır olduğu belirtilmiş
tir. 

Madde 23. — 138 nci maddede yapılan değiğişMik; ile kendilerini müdafaa edemiyeceği' mef-
ruz şahısların müdafileri yoksa ve mahkemenin bulunduğu yerde vekâlet ifasına yetkili kim
seler de bulunursa mahkemece bir müdafi tâyin edileceği kabul edilmiştir. Tamaimen reşit sayılmıyan 
herkesin kendini müdafaa edemiyeceği mefruz olduğundan kanundaki 15 yaş tâbiri 18 olarak dü
zeltilmiş ve bu vesileden faydalanılarak «Mahkemece»1 tâbiri yerine aslında olduğu gibi «Mah
kemece veya acele hallerde başkan tarafından» denilmiştir. 

Madde 25. — Sorgu hâkimlerinin 158 nci maddede gösterilen istisnai hallerde, sulh hâkimi 
ıgilbi, re'sen hazırlık, soruşturması yaparken gerekiyorsa tutuklamaya da karar verefbilmesi uy
gun görülmüştür. Meşhut suçlarla gecikmesinde sakınca olan hallerde sulh hâkimi re'sen bâzı 
işlemler yaparken, sorgu hâkiminin bundan menolunmasında hukukî bir sebep yoktur. 

'158 nci madde bu sebeplerle yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 26. — Suçun delillerinim karartılmadan toplanması re suçsuz kimselerin açılk duruş

malara çıkarılmaması ve açık oturumlarda delil toplamak zoru ile dâvaların gecikmelerden ko
runması giîbi her biri ayrı bir önem alan sebepler, ilik tahkikatın yapılmasını lüzumlu ve zaru
ri kılmakla beraber bir işte deliller gereği kadar elde edilmiş ve sanığın duruşmaya çıkarıl
masına yeter bulunmuş ise artık ilk tahkikatın yapılmasına lüzum olmadığı, genel 'gerekçede 
ifade edilmiştir. Bu itibarla, ilk soruşturmayı mutlak surette suçun gerektireceği cezaya gö
re değil, belki son'uşturma ile sağlanacak amaca göre kalbul etmenin doğru olacağı düşünüle
rek maddedeki ağır cezalı işlerde ilk soruşturma mecburiyeti kaldırılmış ve buî|van yerine "Cum
huriyet savcısının lüzumunu takdir ederek istiyeeeği her işte ilk soruşturma yapılması usulü 
konulmuştur. 

Bununla beraber Cumhuriyet Savcısı duruşmanın yapılmasını istemek yetkisi kendisine mut
lak've ölçüsüz olarak verilmiş değildir. Sa^vcı, bu isteme yetkisini ancak suçun önemi ve şümu
lü ve delillerin karartılmadan korunması ve toplanması bir hâkimin işe el koyarak gizli bir tah-
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kikat yapmasını gerektirdiğinde kullanacak ve (bundan maa'da olan hallerde işi doğrudan mah
kemeye verecektir. 

Madde 27. — 173 ncü maddede kullanılmış olan «Salâhiyet» kelim esindin hem vazifeye, hem-
de mahal itibariyle salâhiyete matuf ve şâmil olduğu göz önünde tutularak maddede gereken 
değişiklik yapılmıştır. Kanun 174 ncü maddede, 173 ncü maddemin 1 ncü fıkrasına ve 175 nci 
malddedemezkûr maddenin 2 nci fıkrasına bir atıf yapılmaktadır; halbuki şimdiki şekilde 
173 ncü maddede iki fıkra yoktur. Maddenin son cümlesi olan «Karar verilmezden evvel maz
nun dinlenebilir.» cümlesi, mehaz kanunda olduğu gilbî müstakil bâr fıkra olmak lâzımgelir ve 
bu sayede 174 ve 175 nci maddeler tatbik kabiliyetini alır. Bu sebeple de 173 ncü maddede iea-
beden değişiklik yapılmıştır. 

Madde 28. — 175 nci maddenin 1 nci fıkrasında yapılan değişiklik, 173 ncü maddede serd 
edilen gerekçeye müsteniden salâhiyetsizlik terimi yerine «görev veya yetkisizlik» teriminin 
konulmasından ibarettir. 

Madde 29. — Yürürlükteki 176 nci maddede sorgu hâkimliğinin talepnameyi reddetmesi ha
linde savcının buna itiraz edebileceğinden bahsedilmektedir. Buradaki itiraz «acele itiraz» şek
linde değiştirilmesi gerekmektedir. Zira talepnamenin reddi kararına karşı yapılan itirazın ace
le olması bu kararın maihiyeti icabıdır. Nitekim maddenin ilk sekilinde de durum böyle idi. Aksi 
takdirde dâva zamanaşımına uğrayıncaya kadar sanıık hakkında her an savcının itiraz yolu
na başvurarak dâva açması mümkün olacaktır. Bu sebeple maddedeki! itiraz kelimesi acele iti
raz olarak 'düzeltilmiştir. 

Ayrıca, maddeden «delillerin toplanması noktasından maznun itiraz edebilir.» hükmü çıka
rılmıştır. Zira ilik siaruşturma açillmasını savcı istemiş ve bu talep reddedilmiştir. Bu ret kara
rına savcının-acele itirazda bulunması imkânının tanınması gerekmekle beraber sanık bakı
mından, esasen yapılmasını istemeye hak verilmeyen ilk soruşturmanın açılmamış olması ha
linde, itiraz halikı tanınmaması icâbetmektedir. 

Madde 30. — Maddede yapılan değişiklik 191 nci madde ile 197 nci maddeide yapıümış olan 
tadile muvazi olarak «dâvanın düşmesi» teriminin konulmasından ibarettir. 

Madde 31. — Anayasanın 31 nci maddesi savunma hakkının temel haklardan biri olarak say
dığından bu hakkın bilirkişi incelemeleri bakımından da korunmasının gerektiğinin ve kanunumuz
da son soruşturma safhasında sanığın kendi seçtiği bilirkişiyi doğrudan doğruya davet ettirebi
leceğini hattâ beraberinde duruşmaya getirebileseği hakkında hükümlerde bulunduğunun, an
cak sanığın duruşmada davet ettirmek niyetinde olduğu bilirkişiye mütalâası için gerekli müşa
hedeleri zamanında bizzat yapmak imkânını sağlamanın da zaruri bulunduğunun göz önünde tu
tulması neticesinde ön soruşturma safhasında yani hazırlık soruşturması ile ilk soruşturmada sanı
ğın seçtiği bilirkişilerin keşif ve muayeneye katılabilmesi için birden fasla bilirkişi ile keşif ve 
muayene yapılması şartı doğru bulunmamış ve maddemin başındaki «birden fazla» kelimeleri 
çıkarılmıştır. 

Ayrıca sanığın teknik müşavir mahiyetinde duruşmada hazır bulundurabileceği kendi seçtiği 
bilirkişinin tahkik muamelelerine iştirakine, taleplerinin reddedilmesi halinde ret kanarının gerekr 
celi olarak zapta geçirilmesi öngörülmek suretiyle müdafaa teminat altına alınmış bulunmaktadır, 

Madde 32. -=- Maddeye sorgu hâkiminin kamu dâvasının düşmesine karar verebileceği de yazıl
mıştır. Buna lüzum vardır; çünkü ilk tahkikat açıldıktan ve yapılmaya başlandıktan sonra da 
ölüm, af, zamanaşımı, dârvadan vazgeçme gibi kamu dâvasını düşüren sebep ve haller meydana 
gelebilir. Bu hallerde düşme kararı verilmek icabeder. 

Bundan başka mütalâa beyanı Sçin alman evrakın derhal incelenerek mütalâa ile birlikte geri 
verilmesi esası konmuş ve buna göre de maddenin 2 nci fıkrası, Cumhuriyet Savcısının soruşturma 
evrakını iddiası ile birlikte en geç üç gün içinde sorgu hâkimine geri vereceği şeklinde değiştiril
miştir. -
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Madde 33. — Sorgu hâkiminin, sanık aleyhine bâzı delillerin toplanması talebinin reddine veya 

son tahkikatın açılmasına dair olarak vereceği kararlara karşı sanığın kanun yoluna gidememesi' 
kaidesi konmuştur. ' 

Sanığın duruşma hazırlığında, 212 ve 213 ncü maddelerde, ve duruşmada, 238 ve 239 ucu mad
delerde, kanunun koyduğu kayıt ve şartlar dairesinde delil ikamesine hakkı vardır. 

Sorgu hâkimi tarafından son tahkikatın açılabilmesi için 183 ncü madde uyarınca kâfi deliller 
elde etmiş olması lâzımdır. Yeter delillere dayanan son tahkikatın açılması kararma sanığın 
203 ncü madde mucibince itiraz hakkı yoktur. 

Kanunî bu hükümler göz önüne alınınca, sanığın sözü edilen kararlara karşı bir kanun yoluna 
gidememesi uygun görülmüş ve bu sebeple 194 ncü maddenin son fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 34. — 191 nci mıadde sorgu hâkiminin vereceği kararlar arasında düşme kararları da 
gösterilmiştir. 197 ncü maddeye eklenen fıkra ile kamu dâvasının düşmesi kararlarının neleri ihtiva 
edeceği tasrih edilmektedir. Ayrıca muhakemenin men'i ve kamu dâvasının düşmesi kararlarını 
sanığın öğrenmesindeki fayda da aşikâr olduğundan maddeye son fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 35. — Maddenin ilk fıkrasına «salahiyetli» kelimesinin önüne «görevli» kelimesi de 
yazılmıştır. Sorgu hâkimi son tahkikatı yalnız yetkili olan mahkeme huzurunda değil, belki 
hem yetkili ve hem de görevli olan mahkemede açmak zorundadır. Bu hususu ifade etmek için 
202 nci maddenin ilk fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 36. — 191 nci maddede sorgu hâkiminin düşme kararı da verebileceği yazılmış olduğun
dan bu yolda verilen bir karara kani olmıyan Cumhuriyet savcısının kanun yoluna gitmesi zaru
ridir. Bu yalda muhakemenin men'i kararında olduğu gibi acele itiraz yoludur. 

Yine böylece sorgu hâkimi tarafından soruşturmanın geçici olarak durmasına karar verildiğin
de savcının bu karara karşı da kanun yoluna gitmesi bu kabil kararların mahiyeti icabıdır. 
Çünkü soruşturmanın geçici olarak durması kararlarının da yanlış verilmiş olması ihtimali vardır. 
Bunların hemen düzeltilmesi ve soruşturmanın devam etmesi icabeder. 

Bugünkü metin, iddianamede gösterilen mahkemeden yüksek bir mahkemede duruşmanın ya
pılmasına dair olan karara da savcıya itiraz salâhiyeti veriyor; buna hiç lüzum yoktur; çünkü 
yüksek mertebeli mahkemede hem âmme hukuku hem de sanık için daha fazla garanti vardır. Bu 
sebeple mehaz Alman kanununda olduğu gibi maddemizin bu hükmünün de 'değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

203 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikler bu sebeplerle yapılmıştır. 
Madde 37. — İddianame ile dâva açılması sistemi ilk günden beri uygulanmaktadır. Bu işler

de süreye riayetsizlik yüzünden talik istekleri iddianamenin okunmasından önce yapılmaktadır. 
210 ncu maddedeki bu boşluğun doldurulması maksadiyle 210 ncu maddenin 2 nci fıkrası hük
münün değiştirilmesi uygun görülmüş ve bu fıkranın yazılmasında kanunun 236 ncı maddesindeki 
ifadesi göz önünde tutulmuştur. 

•Maldde 38, — Duruşmadan vareste tutulan sanığın hazır bulunmasına mahkeme her zaman 
karar verebilir. Bu itibarla, ağır cezalı işlerde de mağdurun duruşmada hazır bulunmak mecbu
riyetinden vareste tutulması faydalı olacaktır. Ta'tlbikatta ağır cezalı işler'de sanık gelmese de du
ruşmaya devam olunmakta ve çiok defa müdafii de kabul olunmamaktadır. Duruşmadan vareste 
tutma bakımından bütün suçlar bir tutulmamıştır. Ağır cezalı işlerde sanık daiha önce sulh veya 
Sorgu ,hâkimi tarafından sorguya çekilmiş olsa bile dâvaya esas olan olaylar üzerine istinabe su
retiyle sorguya çekilmesi gerekli görülmüştür. 

Ayrıca, ma'ddede vekâletnamesinde sarahat lolan hallerde müdafiin isttemesiyle de bu madde
nin uygulanmasını sağlıyacak şekilde bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 39. — Ağır Ocza Mahkemelerinde sanığın gelmemesi, hattâ tutuk sanığın getirilmemesi 
hallerinde, sanık müdafiinin duruşmaya alınmaması yolunda !bir tutum yer almış bulunmaktadır. 
Bu tutumun kanuni bir mesnedi yoktur. Usul Kanununa göre gelmiyen sanığın duruşmasının esa
sen yapılmaması ıgerekir. (C. M. U. K. 2!23). Belli hallerde sanığın yokluğunda da duruşmanın 
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yapılabileceğine ilişkin hükümlerde ise ;gelnıiysn sanığın müdafimin.iduraşmâya alınamıyacağına 
dair hüküm yoktur. Hâlrimler ve. müdafiler arasında çeşitli anlaşmazlıklara yol »açan-bu-duru*-
mun giderilmesinde zaruret vardır. 'Bu zaruretin, 227 nci madde hükmünü mehaza irca"suretiyle gi
derilmesi yeriride olacaktır. 

Ma'dde 40. — 238 nci maddede, sadece «deliller, dâvayı uzatmak nîaksadı ile ikame oluna
maz» denilmekle yenitilerek başkaca delillerin kalbul olunmıyacakları haller sayılmamıştır. Dâva^ 
nin lüzum'suz yere uzatılmasına mâni olmak için dinlenmesi ve incelenmesi istenilen delillerin ne 
gibi hallerde ve nasıl sebepler ile faydasız ve lüzumsuz sayılarak reddolunması icahedeceğini bir 
dereceye ka'dar kaide-şeklinde sayarak göstermek lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

Ma'dda 41. — Tatbikatta düşme kararı gereken hallerde bazan durma kararı verildiği ve bu' 
kararın da çok defa hüküm sayılmayıp temyiz edilmediği görülmektendir. Bunu önlemek üzere" 
hangi hallerde düşme kararı, hanigi hallerde durma kararı verileceğinin açıklanması zaruri görül
müş ve maddede sayılan düşme ve durma sebepleri eksik olduğundan sayma sistemi terk Edilerek-' 
umumi tâbirler kullanılmıştır. -; '•" /v 

Diğer taraftan, hükmün nelerden ibaret olduğunda da tereddütlere rastlandığından, bünuıi da 
giderilmesi faydalı görülmüş ve hangi kararların hüküm sayılacağı açıklanmıştır. 

Hüküm sayılan kararların bu maddede birer 'birer sayılarak gösterilmesinin bir diğer faydası, 
da, (başka maddelerde veya kanunlarda rastlanan mahiyeti aynı olan fakat farklı adlarla anılan, 
kararların da bundan böyle 253 ncü maddeye göre adlandırılması sayesinde tatbikattaki karışık
lığın önlenmesi olacaktır. Tatbikatta derhal beraet kararı verildbilecek hallerde durma veya düş
me kararı verildiğine 'de çok rastlanmaktadır. Durma veya ıdüşme seibepleri netice itibariyle mah
kûmiyet kararı verilmesini önlemek üzere kabul edildiklerinden, ayrıca mahkeme faaliyeti yap
madan beraet kararı verildbilecek hallerde, bu kararın verilmesine engel iolamıyacaklarının belir
tilmesi feriler bakımından bir teminat teşkil edecektir, . . - - , -

'Bu tadillerden faydalanılarak dâvanın ikinci 'bir defa açılması halinde (birinci dâvanın mah
kemesi ister soma ermiş ister devam etmekte bulunmuş olsun, ikinci dâvada ne karar verileceği, 
hakkında kanunlarımızdaki boşluğun doldurulmasmı sağlamak .üzere davanın reddi kurarı veril-, 
mesi kahul edilmiş ve böylece 1 nci dâva devam ediyorsa ona tesir etm'iyeeek <bir karar .verilmesi 
mümkün kılınmıştır. 

Aynı şekilde makidenim hatalı olan 1 nci fıkrası da, duruşma .biter'bitmez ve nihayet bir haf 
ta içinlde thükmün tefhim olunabileceğini belirten 261 nci maddeye uygun şekilde düzeltilmiştir. 

. Kanunun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu selbeplerle uygun görülmüştür. _ , 

. Makide 42. — 258 nci maddede suçun hukukî ma/niyetinin değişmesi halinde ve budunla ayni 
hükme bağlanmış olan hallerde mütemmim müdafaa hakkı maznuna tövcilh edilmiştir, TatftnV 
katta müdafi bulunan hallerde de sanığın bizzat müdafaada bulunması zaruri sayılmakta ve bu hal 
mahkemeyi lüzumsuz şekilde uzatmaktadır. Bu sdbepler varsa müdafiin haheAlar edileceğimin; ve 
sanık yerine müdafaa yapabileceğinin - açıklanması uygun görülmüştür. 

Madde 43. — Kanunun 298 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine âmil olan sebep 
şudur : Tatbikatta tahliye taleplerinin reddine dair mahkemece verilen kararlara, itirazın kaibub 
edilmddiği ve 'bunun için maddedeki «tevkif» kelimesine dayanıldığı görüldüğünden, bu kararla-. 
ra itiraz edilebilmesi ise 'büyük bir teminât teşkil eylediğinden ve zâten maddenin aslı dâ bu-yok 
da olduğundan, açıklayıcı bir tadile zaruret duyulmuştur. - .-/• 

Ayrıca «durma kararının» da itirazı kabil kararlar arasına konulması uygun görülmüştür/' 
Zira durma kararı 253 nicü .maddede hükümler arasında gösterildiği için Ihüküm tarifi içindedirY 
Fakat esas itibariyle «son karar»1 olmadığından, son karar mahiyetindeki diğer hükümlerıcleni 
farklıdır. Durma kararı aleyhine başvurulan kanun yolunun itiraz olması bu husustaki inceleme
nin hem maddi hem de hukukî bakımdan yani daiha geniş bir şekilde kontriolunu sağlar; hem İia-
ha yakın bir yeAie inceleme yapılması ve daha çalbuk bir karara varılmasını ,mümkün kıIar^heDi 
de Yargıtayın işlerini bir derece azaltır. " ' - -'• 
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r i & t a ı â M e ^ Mayalanılarak maddeye «elkoyma» terimi ilâve edilmiştir. Zapt yerine Anâya-
mmw> %e£fâöyM&*} teriminikabul : ettiğinden bı* terimin kullanılması uygun ıgörMmüştür. Kanun-
dia»M #aei«» den maksat kıoaııma tetâlbiri olan «elkoyma» ise de ilk günden beri haciz kelimesi 
kanuna girdiği için bu mad'dede hacizden baJhfcetmek gerekeceği düşünülmüştür. 

Paldde 44. >~Ka^iŞinun 124 ncü maddesinin 2 nci fıkrası kaldırılmış olduğundan (buna mutvazi 
olarak 299 ncü maddenin 1 n^ bendi tadil edilmiş Ibulunmaktadır. 

MemurinMuihakemat Kanununun ve Hâkimler Kanununun gerektiği hallerde suçlunun sıfatı 
icabı «on duruşma Yargıtay daire ve Ceza daireleri Genel Kurulunda yapılırken ilk soruşturma
da Yargıtay üyeleri W daire! başkanla tarafından yürütülmektedir. Bu hallerde Yargıtay üyesi 
Veya daire başkanınınsorgu hâkimi sıfatı ve yetkisi ile verdiği kararların 297 nci madde muci
b in^ kabili itiraz olmasıgerekir. 
.rlBp itirazın tetkik mercii^ maddenin dîğer hükümlerine paralel olarak, eğer itiraz olunan ka

rar Yangıtay* üyesi tarafmdan yerilmiş ise, üyenin bağlı olduğu daire başkanı, eğer daire baş
kanınım Sorgu hâkimd sııf atiyle verdiği katrara itiraz olunacak ise, diğer daire başkamı olarak 
tâytoejdiöîmiş*^ bağüıanmam faydallı olduğuradan) topüanması güç olan 
heydtterin itiraz mercii olarak tâyininden kaçınıl dığı gibi esasen bir hâkimıliık makamının kara
rına karşı itiraz merciinin diğer bir hâkimlik makamı oûima&ı uygundur. Merciin peşinen tâyin 
ddilmig olması faydalı bMumduğuındany diğer daire başkanı tâbirinden hangi daire başkanı 
a^aş*liıajaısi gerekliği de maddede açıklanjmı^tıır. 

Esas ma&Tcemıe olarak yargılama yapan Yargıtay Dairesinin verdiği 29il nci maddede sayıl
mış kararlar da kabili, îifiraz bulunduğundan bu kararlar aleyhine de düğer ceza dialifresûıne iltaıraz 
e î̂ebiİraaiesi uygun görülınüş teminenı toplanması güç o'lam 
Ceza Genel Kurulunun itiraz mercii oilarajk tâyiniıniden kaçıniknışltıır. Bu sebeplerle 299! ncu 
maddemin 1 nci fukrasma 4 numaralı bendin eklenmesi uygun ıgörüılmüştür. 

Bu değişikliklerden faydalanılarak 299 ncu madde yeniden düzeoılenmişltir. 
" Maiçfede 4İ̂ . —Savcının tutuklama l^ebMnrieddine itirazı üzerine itirazı, tetkik eden mercii tutuk

lamaya karaır yermesi' halinde, bu maddedeki «itiraz üzerine verilen kararlar katidir» hükmü 
icabı, tutuklama kararma sanık veya müdafi itiraz edememekte ve bu sebeple mtutazıarrif 
ulamaktadır. Mehaz Kanun örnek tutulmak suretiyle bu mahzurun telâfisi içim 303' nıcü mad
dede gerekli tadilât yapılmıştır. 

Madde 46. — 3Ü5 nci madde 19&& tarihinden bu yana değişftirilljmemiştir. Halbuki Ceza Ka
nunumda zamain zaman yapılan tadillerle aşıağı yukarı ceza hadleri o günden bugüne bir
çok kereler yükseltilmiştir. Bunum yanında paranın değerinde o tarihten' bu yana büyük ölçü
de değ^ükUk olmuştur. Kaldıikd temyizden geçmeden: kesinleşen hükümlerde hata varsa bu
num <$a olaıganüstü (temyiz yoliyle düzelttlllmesi zaten mümıküındüir. -

(Ba s&b&ph temyiz- kabiliyıeti bulunmıyan hükümler yenibaştan tanzim olunmuştur. 
Maldde-47. •—- Kanutilen temyiz edfflraıiyecek bir hükmün yanlışlıkla veya suiniyetle temyiz 

edHm«si halinin, temyiz müddetSlnin geçirilmiş olmaısiyle aynı hukuki ınfeticeye bağlanması müh* 
telif baksnriafdan m^ksıadıa U^ bir hükmün fuzulî 
yere^ levk eMmjesi Yargıtaym esasen mahmul olian iş hacmıını artıracağı gibi zamatn, emek ve 
matemi 'kayfbıma sefo>e!bolmaktadır. Temyiz yolu hükmün kesinleşmesini önllediğindıen suiniyetle; 
temyiz «denin bu niyetinin tan'akkuıkuna yol açıl malkta^ hiç ottimıazsa cezanın gecifcmıesi gibi bir 
maıhzur ortaya çıkmakîtaJdır; kaldı ki, temyiz müddeti ıgeçmiş ise talebi reddedebilen esas mah-
fcşnıea^ıı hiç temyiz edalemiyen bir hüJküimı için bu yeftıkiiye sajhibolamamaısuna izaıh etmek mümkün 
değMir. ESİsen.1 •# m'ahkemıê ain̂  v ^ temyiz-LtalM>inlMİ reddine mütedair karara karşı Yar
gı/taya it$raffl&^^ müJm'kün olduğumdan' temy iz edenin z^yaa uğraması da muhtemel değildir. 
. JM&dde^4$İ^^ hanigi hususları tetkik edeceği 

det 315 &ıci ^ 
: Madjdıe 49. — Hüküm bozulduM'an somjra Yargıtayca dâvanın esasına hükmıedilefoilecek hal

leri derpiş eden 322 nci maddenin 1 nei fıkrası yenibaştan düzeînlenmiştir. 
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Yürüdükte olato. 1 noi fıkranın 1 nci bendinde «üahfeikatın; tadili» aıkkû ygtıi 4ufwıw*$i*tı !*&-

sedilmıakte, «düşmem sözü geçmemektedir. Bunun da sebebi, mena? kanuna duasmıa. ve düşme 
arasında fark oümaması, dalha doğrusu itkisinin de aynı tâbiri© iffiadıe edim«öidir> Bimm. ,fcanuu. 
koyucu dülşim'eyi son karanlar arasıma ilâve ©dince burada da düşmıe halini naşaua, şimali, jjkü, 
Diğer tarafltan durma badi geçici olduğundan, Yargıtayım; durma (kararı veran/esd, ıslah. .müesse
sesini kabuldeki esasa da aykırı olaıeaıktır. Bu sebeple $öz konusu bentteki ^a^kife&tın tadili> 
terimi çıkarılmış ve yerine «daranın düşlmıesi» terimikonnümuştur, 
. Yargıtaym bozmadan sonra dâvanın esasm a hüküm vermesi caias ve: lüzuanihJ, görüden di
ğer hallerde 1 nci fıkranın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerinde gösteıril'iaiştir. Bunla-* 
nn açık otlan mahiyetlerinin böyle bir hükmü gerektireceğinde tereddüt olunmaz^ 

Madde 50. — 340 nci maddede yapılan değişiklikle iade talebinim yalmız ikinci , safhasında 
verilen ve 338 nci maddede g'österilıeûL (kararlara karşı kanun yolu tanımakla, iktif a .edilmemiş aynı, 
zamanda iade talebinin ,1 nci safhasında da verilen ve 3136 nci maddede gösterüjen kararlar t>ak*-
mmdan da kanun yolu tanımakta fayda görülmüştür. 

Madde 5fl. — Suiniyete müsteniden muhakemenin iadesi talebinde bulunan matollcâıma- uygu
lanacak cezanın artırılması uygun görülmüş ve bu sebeple 342 nei madde tadil* edifenişfair. • 

Madde 92.• ••— Anayasanın 1)35 nei maddesinde «kesin olarak gerekli kıümak» şartı arandığı için 
373 .neft madde oaa göre değişjtirimiiis/tdr. 

Madde 513. — 3717 nci madde (basın hürriyetinin sınırlanmasını dülzenliyen Anayasanın 212 nci 
maddesindeki hükme uydurulmak maksadı ile değiştirilmesi uygun gerütoülştıür. 

Ayrıca yürürlükteki maddenin 4 ncü fıkrasındaki mıüeyyidede basın gibi çok tesjaÛi bir vası
taya karşı kifayetsiz görülmüş ve bu bakımdan cezalar artırılmıştır. Anıcak, <bu artırmalardan 
sonra «(bu karar katidir» şeklindeki ibare .kaldırılmış ve bu suretle ıbu kararlara karşı temyiz yolu 
açık tutulmuştur. 

Madde 54. — Sulh hâkiminin ceza kararnamesi ile ceza tâyin etmesi bulgun dünyada utfak tefek 
stfçlânn cezalandırılmasında gitgide alanı genişliyen (bir metottur. Bu bakımdan kanunun 3I9& nci. 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmüdeğ%tirilmeksuretiyle sulh hacminin ceza kararnam-esiyle ceza 
tâyin etmesi yetkisi genişletilmiştir, 

Ek madde 1. — Bu madde ile, temel hak re hürriyetleri ortadan kaldjnrtmjak, demokratik, 
hukuk devletini yıkmak, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan devleti bölmek, Anayasada nitelikleri 
belirtilen Cumhuriyıeti değiştirmek maksadiyle suç jıglliyen kişilerin soruşturma ve kovuşturma 
usulleri hakkındahükümler konulmuştur. Bu hükümlerin şevkinden amaç, bu suçlara ait delille
rin en kısa zamanda, usulüne uygun olarak toplanması ve son soruşturmacım' yeniden delil top
lamak için izaman kaybına sebebiyet verilimeden süratüe neticelenmesini sağlamaktır. 

Maddenin mufhteviyatı açık olduğundan ayrıca (bir izahat verilmesine yerele görülmemiştir. 
Ek madde 2. — Kanun dışı vücuda getirilen veya .kanuna aykırı faaliyetleri yangı mfcreile-

rkıce kapatılan kuruluşlara kanunlarımız değişik isimler vermıefctedir. Meselâ, Türk öeza Kamı-
nunun 14ıl ve 168 ncü maddelerinde «cemiyet», 1158 nci maddesinde «silâhlı eem%e*st« ^miSTi 
nci maddesinde «gizlice ittifak» Cemiyetler Kanununda «dernek» ve «cemiye*», % ı ^ , | i r t i i e r 
Kanununda «siyasi parti» ismi altında belirtilmektedir. Tasarı ise bunları «kuruluş» olarak acÖıaau 

dırmaktadır. 
Bu teşekkülü er mahiyetleri icabı kanun dışı faaliyetlerini gizli olarak yaptaıalfeta ve üyeleri 

de sdatlarını saklamaktadır. ,, ^- •; a 
- Caddede sayılan eylemler, kişinin, kanun, dışı JkurulueİaıQa olan üyelik iKsjkisiınin -tipik örc&fo. 
lerini teşkil etmektedir. Bunlardan-birinin' vardığı sa'bilt olduğu- takdirde kişfcıân kaarato* üyeshok 
duğu kalbul edilecektir. Söz gelitmi, Tünk> Ceza-Kanunumun 1411' nci mtaddeskâto 5 n<ei ibenıdâ TOy» j£93 
ncü maddenin ikinci fıkrasında ıbaihsedilen cemiyete yardım eden veya yardım t toıpiLrçyafc yaft«$ 
adına talimat, emir veya demeç veren -kişi o cemiyetkı üyesi sayılacak ve hakkınd* amâan fcteot ve
ya fıkradaki ceza uygulanacaktır. 
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-••'•Şu haMe'ek ikiüçi maddede sayılan eylemler: kişinin üyeliği hususunda bir nevi kanuni karine 
t^Oîi!l"eime(kt.edir.; Ancak,' bu eylemlerden birini yaptığı sabit olan kişi her türlü sülbut vasıtasiy-
le, eyleme rağmen^ kanun dışı kuruluşun üyesi olmadığını ispat etmek hakkına salhipitıir. Şu cihe
tin de açıklanması gerekmektedir ki, bir kişinin üyelik sıfatının dış belirtisi olarak maıd'dede 
sayılan1 eylemler haricinde kalan diğer hareketleriyle de o kişinin üyeliği ispat edilebilir. 

Bw itibarla maddede sayılan • eylemlerden biri sabit olsa bile sanık bu eylemin kendisinin gay-
rikanunî teşekkülün üyesi olduğuna delâlet edemiyecoğine her türlü beyyine itte ispat edebileıcek 
ve iddia'makamı da, sanığın kuruluşun üyesi bulunduğunu, ispat için, maddede sayılan eylemle
rin vücudunu ispat mükellefiyeitiile bağlı kallmıyacaktır. Savunma ve iddia yangı mercii önünde 
delil ikamesi bakımından özgürlüklerini muhafaza etmektedirler. 

E k madde 3. — Bk birinci maddeye konu teşkil edeci hazırlık ve son soruşturmada Cumhuri
yet sa^cısiy hâkim w ^ mahkemenin istediği bilgilerin en kısa bir süre içinde verilmesini sağla
mak için M-madde konulmuştur. Biîigi yazı ile istenecektir. Bu yazıda bilginin süresi içinde veril
memesinin1 kanuni sonuçUarı da açıkça yazılacaktır. 

: Yazılı billgi resmî kuruluşlar ve bunların men suplarından istenebileceği gibi resmî olmıyan ku
ruluş vey&'kişilerden-.de taleb edilebilecektir. 
-•Yaızıale bilgi istenmesinde istenen bilginin verilmesine kavıunî ibir mıâni varsa, meselâ, bu ka

nunun 88 nci maddesindeki hal söz konusu ise bu husus süresinde belirtilmek suretiyle cevaplandı-
rılaca&tır, , : ., 

Maddenin son fıkrasında, kaide olarak; haklarında soruşturma ve kovuşturmaya geçilmesi için 
yetkili mereiden izin ve karar alınması gereken kişiler söz konuşu olduğu takdirde de Cumhuri
yet savcısının "izin veya karar almadan, doğrudan doğruya, soruşturma ve kovuşturmada buluna
cağı ifade edilmiştir. 

Tasarıya eklenen maddeleriu amacına göre, söz konusu olan fıkra hükmünün konulması uygun 
görülmüştür. 

Madde 56. — Hususi kanunlarda mercii gösteriilmiyen suçlara ait dâvaların asliye ceza mah
kemesinde görülmesi sebebiyle, esâsında, sulh mahkemeleri tarafından bakılması gereken basit 
birtakım suçlar asliye mahkemelerini meşjgul etmektedir. Bu duruma son vermek maksadiyle hu
susi kanuiıjarda, yazılı olan kabahat fiillerine, ait bütün dâvaların sulh mahkemelerinde görülme
leri, için 825 sayılı Ceza, Kanununun mevkii meriyete vaz'ına rnütaallik Kanunun' 29 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi uygun görülmüştür. . 
_t-Madde 56..— Kanunun yürürlük! tarihi gösterilmiştir. 
, Madde 57. — Kanunu yürütecek makam açıklanmıştır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

5 . 5,.1972 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca, M ;: 2 .11&72 tarihinde kararlaştırılan «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâ-
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» Baş
kanlığınızca, Komisyonumuza tevdii edilmiş olup, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 
• : .Kanun; tasarısının gerekçesinde, de ifade edildiği üzere,.tasarı ile, kaideler hiyerarşisinde en üst 

mevkide bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Ceza Muhakemesi. Hukukuna mutaallik hü-

• Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas Nv: 1/616 
Karar "Not İ9 
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ktrmleriyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çelişen maddeleri arasında .gereken, ahengin -te-
.sis edildiği ve bilhassa, Adalet ve teminat mefhumları ihlâl e^lmeksizin 'dâvaların süratli plarafe yü
rütülmesi ve neticelenmesini sağlamak amacıyle kanunda gereken değişikliğin yapıldığı,, uygula
mada aksaklıkları görülen bâzı maddelerin düzeltildiği ve ayrıca, tasarıyakonulan ek' maddelerle, 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, demokratik hukuk Devletini yıkmak,: ülkesi ve-mil
letiyle bir bütün olan devleti bölmek, Anayasada nitelikleri belirtilen Cümhurılyeti yok, etmek înak-
sadıyle suç işliyen kişilerin soruşturma, ve kovuşturma usulleri hakkında hükümler konulduğu' mü-
şahade ve kaJbul edilmiştir. , • .• . • ' . ' . : . , : • • ..:.•--

Kanun tasarısının Komisyonumuzca yapılan müzakeresi sonucunda : 
1. Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varit olmamasından dolayı talöbin reddine karar 

veren mercice uygulanan müeyyidenin aşağı haddi ikiyüz liraya çıkarılmak ve yukarı haddi de bin 
liraya indirilmek suretiyle tasarının birinci maddesi kabul edilmiştir. 

2. Maddî bir hata neticesi olarak dördüncü fıkrada yazılı «hazırlık ve bir.:soruşturma» ibaresi, 
«hazırlık ve ilk soruşturma» şeklinde düzeltilmek suretiyle, tanıklıktan, ve -yeminden sebepsiz çekin
me hakkındaki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 63 ncü maddesini yeniden düzenliyen tasarının 

•9 ncu maddesi 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. • .;. -
3. Maznunun şuurunun tetkikine ilişkin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 ncü-maddesi-

. ini yeniden tanzim eden tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak- kabul edilmiştir. Ancak, 
dosyanın en geç bir ay içinde.geri gönderileceğine ilişkin dördüncü fıkradaki sürenin, az.-olduğu 
kabul edilmiş ve bu müddetin üç aya kadar uzatılaJbileceğinin belirtilmesi uygun görülmüştür, --

4. 'Tutuklunun sorguya çekilmesi hakkındaki Ceza Muhakemeleri Usulü' Kanununun 108 nci 
-maddesini değiştiren tasarının 16 nci maddesi 15 nci madde olarakkabul -edilmekle beraber,; Cumhu
riyet Savcısının veya Cumhuriyet Savcısının bulunmadığı ve gecıikmesinde.-. sakınca -bulunan, hallerde 
Sulh ve Sorgu Hâkiminin yazılı emri olmadıkça zabıtanın sanığı .48 saatten fazla, tutamıyacağına 
mütaallik son fıkra hükmünün aynı maddenin 5 nci fıkrası ile doğrudan doğruya irtibatlı-».olduğu
nu göz önünde tutan Komisyonumuz her iki fıkranın, birleştirilmesini uygun görmüştür-. . 

Ayrıca, yukarıda yazılı sebeplerle 5 nci fıkra ile birleştirilen son fıkradaki «tiıeşhüt suçlar» 
ibaresi de madde metninden çıkarılmıştır. Zira, sulh veya sorgu hâkimine Verilen yetkinin, suçun 
meşhut olarak işlenip lişlenmemesiyle ilgili olmayıp, Önemli olan hususu gecikmesinde saklıiea bulu
nup bulunmaması teşkil etmektedir. Gecikmesinde sakınca varsa bu 'hüküm: uygulanmalıdır.--

5. Yukarıdaki (4) numaralı maddede yazılı sebeplere müsteniden, îîomisyönumujzca bâzı deği
şiklikler yapılmak suretiyle, yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi hakkındaki Ceza •Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 128 nci maddesini yeniden düzenliyen tasarının 10 nçu maddesi 18 nci-madde ola
rak kabul.edilmiştir. - - - .. -....-.',-• ..̂ ... , • 

6. İhzar olunan kişinin derhal ve mümkün olmadığı takdirde yol süres ihar iç -en...geç .48 saat 
içinde çağıran hâkim önüne çıkarılması esas kaide olmasına 'göre. ihzar olunan, sanığın sorguya çe
kilmesi hakkındaki C. M. U. K. nun 134 ncü maddesini değiş'tiren tasarının 22 nci maddesine^ bu 
fikri ifade etmek için, «... mümkün olmadığı takdirde...» ibaresi ilâve edilmiş ve 20 nci.madde ola
rak kabul edilmiştir. . f; - ....... : .; -..• . . . . . . . . ; _•-.-.•.....-, 

7. iSorgu hâkiminin vereceği kanaıla'n gös;teren ..Ceza. Mülhakeımeîeri, - Usulü. Kanıununun 
191 nci maddesini yeniden düzenleyen tasarının 3*2 n«t maddesi. KomisiyonfuimU2Uıiiuyaptjğı-..de-
ğişiklıikle 28 nci madde olarak kabul edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan.değişiklik, ikinci 
fıkradaki üç günlük sürenin yedi 'gün . olarak tayin ve tespit edilmiş olmasından .ibadettir. 
Bu suretle Cumhuriyet Savcısının soruşturma evrakını makul bir süre içinde inceleyerek iddia
namesini t'anızıim etime limkânı sağlammış olmaktadır. 

8- .Tasarının elk' birinci ıınaıddeısiiniln birin cıi bendinde sayılan suçlaı* arasında, «Anayasa
da yer «ailalrL temel hak ve hürriyetleri..» ortadan kaldınmak da, telunım'aktadir. Asaayaısada, 
temıeıli hak ve hürriyetlerin nelerden İbaret olduğu açık olarak gösterilmiştir. Buı itibarla her 
hangi bir eylemle bu hak ve hürriyetlerden birimin ihlâli, meselâ fh&r mesken maistunıiyetiini ih-
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îâfl. ve ıher htaogi bir öMüflrtme yahut müessir fiil, söz konusu birinci bendin şümulüne dahil 
olta<sa&tor. H/albuMnaalksaft, siyasî veya siosyal1 bir gaye file küsmen veya tannatmıen Anayasa-
raıat ıtamofdtğı ıterne1! hak ve ıhürr^ettlerin oartadam kaldlrılimıası ımakisadiyfe suç iilşlenme^dir. Bu 
htfâusu* ifiade etonıek fejfrvek biirinci maddenin bMlnci bendinin ilk eüimlesi, «Anayasada yea* 
aıîtaın t emeı lbakve hürriyetleri iM'eol'O'jdfe amaçlarla....» şeklinde, deği^tirillmaştlir. 

• 9, T-a^armın 5 nl^ Oeaa • Muhakemeleri UsullüJ Kanuinuuun 
.31 mâ maddesinde yapılıdan) d'e-P^ÜJk «dfâvaya duruşma esnıaa&nda» iübaresi yerinle motm stomıştur-
aua safhasında» ibaresinin konulmasından ibarettir., 

Esasa müessir "bit* değişiklik getirmeyen ma ddenffln taisandlan çıkanlm'aısı uygun göırüiknüş-
tür,. 

10v Tasarının 23 ve 24 neü maddeleri ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 ve 141nıci 
maddeleri değiştirilmekte ise de yürürlükteki maddelerin yurt gerçeklerine daha uyguın ve esasen, 
kendilerini mütdafaa edemiyeceği mefruz şahıslara müdafileri yoksa kendilerine müdafi tayin edilme
sinin kaide olduğu ve bu itibarla dâvanın mahiyeti ve sanığın durumunu nazarı itibara alacak olan 
hâkim*'müdafi tayin bakımından (takdir hakkı tanıyan yürürlükteki 138 Ve 141 nci maddelerin 
aynen muhafazası ve tasarının 23 ve 24 nıcü maddesinin çıkarılması Komisyonumuzca kararlaştı
rılmıştır. 

fil. Tasarının 43 neü maddesiyle yeniden düzenlenen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
WS nci maddesinde yapılan değişiklik, «mahkemenin tutuklamanın devamına dair kararları» Me 
«muhakemenin durması» kararlarına itiraz edilebileceği hususundan ibarettir. 

Dâvayı ıgfören maöıfceme, yidisteyi, suçun işleniş şeklini ve suçlunun durumunu (bilmektedir. Sa
nığın tahliye talebinin reddi (hakkındaki kararının isabetinde tereddüt etmemek iktiza eder. Ay-
nm, tuttüiklamanm devamına dair kararlar aleyhine itiraz yolu açıldığı takdirde (bu yol, dosyanın 
esas mahkeme ile itiraz mercii arasıöda. gidip gelmesi selbefbiyle dâvaların uzamasına esaslı bir se
bep teşkil edecektir. 

Muhakemenin durması kararına gelince; davanın esasını halleden kararlardan bulunmaması se
bebiyle muhakemenin durması karannın Temyiz kabiliyeti yoksa da, 'bu karara karşı itiraz yolu^ 
na başvurulabileceği Yarigıtaym müstakar içtilhatlan gereğidir. 

Bu sebeple 43 neü maddenjb reddi ile tasarıdan çıkarılması) uygun görülmüş^.ür. 

12. Kanun tasarısının 2,% 4, 6, 7, >8, 10, 1!1, ıl<2, l!4, 16, '17, ,18, 2(1, 2(5, 26, 27, 28, 20, 30, 31, 
83, 34, 36, 356, 37, M, m, 40, M, m, 4)4, 45, 46, 47, 48, 49, 50 '5İH, 02, '53, 54, ek madde 2, 4, ve 55, 5*6, 
57 nci maddelerinin tasandan 'çıkarılan maddeler nazarı itibara alınmak ve madde numaralan te
selsül efö&rilmek suretâyU ^ kabulü Komisyonumuızea uygun görülmüştür. 

Yukarda belirtilen.' değişiklik ve ilavelerle 'birlikte tasarımın kalbul edilmesi komisyonumuzca 
ftitifakla kararlaştınlmışttur. 

Kanun tasarısının; .1İ9İ39 yılından (beri yürürlükte bulunan ve şimdiye kadar bâzı küçük deği-
^kEfcîer yapilmıls olan Cfeza Muhakemeleri Usulü Kanununun tatbikatta aksayan önemli hususla
rını <îeğişitirnıeye matuf olması ve adalette süratin ısağlatumasını temin edecek nitelikte bulunması, 
özellikle, son yılların ortaya çıkardığı toplu suçlar problemine paralel olarak usul kanununda bu 
'vâsi suçlarınyargılama usullerini ıgiösternıesi ve I>evleitimizıin içinde bulunduğu fevkalâde halin 
ttedenîerİ arasında bulunan mevzuatımızdaki bu boşlukların mevcudiyeti ve bunîanttj biran önce 
giderilmesd gerektiği nedenleri ile bu tasannın öncelik, ivedilik ve gündemde bulunan bütün işlere 
takkBmen göröşülmeâi hususu Komisyonumuzea kabul edilmişltir. 

Millet MecM (S. Sayım : G71) 
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Gereği yapılmak ütfere i$bu rapor Yüksek Başkanlığa sayeyle sunulur, 

Adalöt [Komisyonu 
Başkanı Y. 

Komisyon Sözcüsü 
Sivas 

T. Komitan 

Ei&zığ 
M. Aytvğ 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

İmzada bulumaırrüadı 

Niğde 
M. OcaJcçı 

•Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Emmim 
S. Araş 

Artvin 7" > 
"A..'Naeî Budak! 

İmzalda'btüunaıma'dı. • 

Gümüşane 
M. Karamamı 

Konya Konya 
I. Baran Söz hakkım anahf uzdur. 

îmaada bulunamadı K. îmer 

oğlu Söz 

B i t l i s "••"' 
• I9öz (hakkum mahfuzdur 

K. Mümtaz Aktşth 

T. Ozguner. ,. 
İmzada bulunamadı. 

Kjonya 
0. Olkıay 

îmmda, bulunamadı 

Siirt Tokat 
haMnnı mahfuzdur. 0. Hacibaiofflu 
M. Nebü Oktay 
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HÜKÜMETİN TEELÎFİ 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

«Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varit olmamasından dolayı talebin reddine karar 
veren merci yüz liradan iki bin liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebine esas 
olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak ceza beşyüz liradan aşağı olamaz.» 

MADDE 2. —- Aynı kanunun 27 nci maddesinin son fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Hâkimin ret talebinin esassız olduğuna dair son tahkikatta verilecek karar aleyhine ancak hü
küm ilebirlikte kanun yoluna müracaat olunabilir.» 

MADDE 3 . — Aynı kanunun 29 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip sebepleri bildirerek dâvaya bakmaktan çekinirse ret 

talebini incelemeye yetkili olan merci, bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar verir. 
Bu karar hâkimin işten çekilmesinigerektirdiği ve bu sebeple dâvanın aynı mercide görülmesi 

imkânsız olduğu takdirde, karar veren merci dâvayı başka hâkime tevdi veya başka mahkemeye 
nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini yapmaktan memnu olduğu zannını uyandırırsa, ay
nı merci bu hususu kendiliğinden inceliyerek gereken karan verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi cais olmıyan işler hakkında 28 nci madde hükmü uy
gulanır.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 30. — Bu fasılda yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini mucip sebepleri bildirerek görevden çekinmesi 

halinde gereken karar, zabıt kâtibinin yanında çalıştığı hâkim veya mahkeme başkam tarafından 
verilir. 

Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddine karar verecek merci, hâkime göre tâyin 
olunur.» 

MADDE 5. — Aynı kanunun 31 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 31. — Son soruşturma safhasında duruşma esnasındaki kararlar iki taraf dinlendikten 

ve duruşma haricindeki kararlar Cumhuriyet Savcısının yazılı ve sözlü mütalâası alındıktan sonra 
verilir.» 

MADDE 6. — Aynı kanunun 32 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 32. — Bütün hâkimlik ve mahkemelerin her türlü kararları muhalefet şerhleri dâhil 

gerekçeli olarak yazılır. Kararların suretlerinde muhalefet şerhleri de gösterilir.» 

MADDE 7. — Aynı kanunun 45 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 45. — Tanıklar davetiye ile çağırılır. Davet üzerine gelmemenin kanuni neticeleri da

vetiyede gösterilir. 
Tutuklu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimleri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için izhar 

müzekkeresi verebilirler. Şu kadarki, bu müzekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sorgu hâkim-
liklerince davetiye ile gelen tanıklar hakkındaki muamele tatbik olunur. 

Davetiye fiilî hizmette bulunan askerlere bulundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıtasiyle 
tebliğ olunur.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671) 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİR» 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Gem Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 mcı maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Hâkimin reddi talebin© esas olan sebeplerin vârldolmamalsım/daın dolayı talebin reddine ikıarar 
vieren mierdi ilkiyüz liradan bin liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebine 
esas olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacıak ceaa beşyüz liradan aşağı olamaz.» 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarımın ü^ünteu maddesi aynen kajbul ©diimişjtliır. 

MADDE 4. — Tasarının dörfdiincü mlalddelsi aynen kabul ejdilimügltir. 

MADDE 5. — Tasarımlın altıncı maddesi 5 nci mıadde olarak aynen kabul elollmişltir. 

MADDE 6. — Taslarınım yedinci ınalddefsi 6 ncı mualdde olariak aynen kabul ddiümdştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 8. — Aynı kanunun 46 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 46. — Usulü dairesinde çağınlıp da mazeretini bildirmeksizin gelmiyen tanıklar zorla 

getirilir ve gelmemelerinin sebeboldukları masraflar ile beraber elli liradan iMyüz liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mazereti kabul olunarak yeniden davetiye ile çağırılması tensibolunan tanıklara para cezası 
ve masraf hükmolunmaz. 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelmemesini mazur gösterecek sebepleri sonradan bildirir ve bu 
mazeretin doğruluğunu ispat eder delil ve vesikaları gösterirse aleyhine hükmedilmiş olan ceza 
ve masraflar kaldırılır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin tatbikine istinalbe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve ilk 
soruşturma esnasında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekkeresi askerî makamlar vasıltasiyle 
infaz olunur.» 

MADDE 9. — Aynı kanunun 63 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 63. — Kanuni bir sebebolmaksızm tanıklıktan veya yemin etmekten çekinen tanık 

bundan doğan masraflara ve 46 ncı madde gereğince para cezasına mahkûm olur. 
Bundan başka tanıklığa veya yemine zorlamak için; dinleneceği dâva hakkında hüküm veri

linceye kadar ve her halde altı ayı geçmemek üzere tanık hapsolumabilir. 
Kabahat dâvalarında bu müddet altı haftayı geçemez. 
Bu tedbirleri ittihaza, istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve bir soruşturma esnasın

da sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 
Bir dâvanın görüldüğü sırada bu tedbirler al ndıktan ve tatbik olunduktan sonra o dâva veya 

aynı i§e ait diğer bir dâvada tekrar edilmez.» 

MADDE 10. — Aynı kanunun 66 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 06. — Bilirkişinin tâyini ve adedinin tespiti hâkime aittir. 
Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu yet

kiyi haizdir. 
Belli hususlar hakkında rey ve mütalâalarını (beyan ile kanun tarafımdan görevlendirilmiş 

resmî bilirkişi varsa, hususi sebepler olmadıkça başkası tâyin edilemez. 
Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya. Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması ba

kımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya hâkimler mecburdur. Bilirkişinin, adlî tabip yoksa, müte
hassıs bir hekim olması şarttır. 

Hazırlık soruşturmasında muayeneleri icabeden kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet Savcıla
rının talebi ile yapılır.» 

MADDE 11. — Aynı kanunun 67 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra eklen
miştir : 

«Ret talebini işi soruşturmakta veya dâvayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Red
di istiyen taraf ret sebebini ispat ile mükelleftir. Yemin delil olmaz.» 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 70 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağırıldığı halde gelmiyen 

veya gelip de yeminden ve rey ve mütalâa beyanından çekinen bilirkişi bu hareketinin sebebiyet 
verdiği masrafları ödemekle beraber elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasına malhkûm 
edilir. 

Bilirkişi yine gelmez veya vazife ifasından çekinirse para cezası tekrar hükmolunur.» 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 7. — Tasarınım, 8 nci maddesi 7 nci ntaidde olarak aynıem kabul edümüşftir. 

MADDE 8. — Aynı kanunum 63 nöü mialddesi aşağılda yazılı oüldugu şekilde değişifâriılmiştir : 
«Madde 63. — Kanunî bir selbelbolmıaksızın tandkloJkban veya yemin etmekten çelkinen tanık 

(bumdan doğan masraflara ve 46 ncı madde gereğiınce para cezasına mahkûm olur. 
Bumdan başka tanıklığa veya yemime zorlamak içim; ıdinlemeceği dâva hakknıjda huküto ve

rilinceye kadar ve her halde 6 ayı geçjmıemek üzere tanık hapsolumaiMlir. 
Kabahat dâvalarımda bu müddet altı haftayı geçemez. 
Bu tedbirleri ittihaza, istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve ilk sorutturma esna-

sınldla sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 
Bir dâvanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve taitibik olunduktan sonra o dâvaya 

veya aynı işe ait diğer bir dâvada tekrar edüLmez.» 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu maJdlde olarak aynen kaibul eidümi&jtir. 

MADDE 10. — Tasarınım 11 nci maddesi 10 mou maidde olarak aynen kaibul eldilmişjtir. 

MADDE 11. — Tasarımlın 12 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kaibul e!düm%tir. 

Millet Meclisi (S. .Sayısı : 671) 
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(Hükümetin, teklifi) 

MADDE 13. — Aynı kanunun 74 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanunun 47 nci maddesinin uy

gulanması bakımından yapılan tetkikte, bilirkişinin teklifi üzerine Cumhuriyet savcısı ve müdafi 
dinlendikten sonra, sanığın resmî bir müessesede g*öz altına alınmasına, hazırlık soruşturması sv 
rasmda sulh hâkimi, ilk soruşturma sırasında sorgu hâkimi ve son soruşturma sırasında mahkeme 
tarafından karar verilebilir. 

Sanığım müdafii yoksa, yardım için re'sen kendisine bir müdafi tâyin edilir. 
Sanık, goz altına alma kararı aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz, kara

rın yerine getirilmesini durdurur. 
Resmî müessesede gözaltına alma süresi altı haftayı geçemez. Bu sürenin yetmiyeceği anlaşı

lırsa, resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde altı haftayı geçmemek üzere, ek süreler ve
rilebilir; fakat sürelerin toplamı hiçbir zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gönderi
lirken soruşturma dosyası da yollanır. Dosyanın bütünüyle yollanmasında sakınca gören hâkim, 
bâzı belgelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç bir ay içinde geri gönderilir. 

Resmî müessesede gözaltına alma süresi ilerde verilecek cezadan ve muhafaza ve tedavi ted
birinin asgari süresinden indirilir.» 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 106 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 106. — Sanığın tutuklanması hâkim tarafından verilen bir tutuklama müzekkeresi ile 

olur. 
Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli ve aley

hine isnadedilen suç ve tutuklamanın sebebi yazılır. 
Tutuklama müzekkeresinin sureti tutma anında tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde 

de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat sanığa hemen yazılı olarak bildirilmekle beraber tevkif 
evine konulduğunun en geç ertesi günü kendisine tefbliğ olunur. Tebliğ, tutuklama müzekkeresinin 
aslına, bir suretinin sanığa verildiği ve tarihi yazılmak ve sanığın yakalandığı gün gösterilmek 
ve altı sanık ile tebliğ yapan memur tarafından imzalanmak suretiyle olur ve bu asıl 
tevkif evi dosyasında saklanır. Bu muamelenin yapıldığı yazılı olan tutuklama müzekkeresinin di
ğer bir sureti dâva dosyasına konur. 

Sanığa, tutuklama müzekkeresinin tebliğinde tutuklama kararına itiraz hakkı olduğu bildiri
lir.» 

MADDE 15. — Aynı kanunun 107 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 107. — Tutuklamanın gayesini ihlâl etmemek şartı ile tutuklanan sanığın yakınları

na ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, tutulmasını bildirmesine müsaade olunur. Tutukla
nan, isterse bunlara resmen dahi haber verilir. 

Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkarılınca, durum yakınlarına bu hâkim tarafından verilen 
bir kararla hemen bildirilir.» 

MADDE 16. — Aynı kanunun 108 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 108. — Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet kırkse-

kiz saat içinde yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmiye-
ceği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili hâkim önüne götürmek için gerekli süre bu kırksekiz saatlik süreye dâhil değil
dir. 

Sanığa sorgu sırasında aleyhindeki vaziyet ve hallerden haber verilir. 
Sorguya çekme, sanığın kendi lehine meydana koyacağı delillere mâni elmıyacak tarzda cere

yan etmelidir. 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 12. — Aynı kanunun 74 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmişitir. 
«'Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hükmolunmaısı veya Ceza Kanununun 47 nci maddetsinin 

uygulanması bakımından yapılan tetkikte, bilirkişinin teklifi üzenimle Cumhuriyet Savcısı ve mü
dafi dinlendikten sonra, sanığın resmî bir müessesede gözaltına alınmasına, hazırlık soruştur
ması suıasımıda sulh hâkimi, ilk soruşturma sırasında sorgu hâkimi ve son soruşturma sırasında 
mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Sanığın müdafi yoksa, yardım için re'sen kendisine bir müdafi tâyin edilir. 
Sanık, gözaltına alma kararı aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz kara

lın yerine getMlmesini ıdurtdıurur. 
Resmî müessesede gözaltına alma sünesi altı haftayı geçemez. Bu sünenin yelfemiyeceği anla

şılırsa, resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinide altı haftayı geçmemek üzere, ek süreler. 
verlefotilir; fakat sünelerin toplamı hiçbir zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gön-
îderilnken soruşjturma dosyası da yollanır. Dosyanın bütünlü ile yollanmasında sakınca gören hâ
kim, bâzı belgelerin suretlerimi gönderebilir. Dosya en geç bir ay içinde geri gıönderalr. Her 
halükârda bu süre üç ayı geçemez. 

Resmî müessesede gözaltına alma sünesi ilende verilecek cezadan ve muhafaza ve tedavi ted
birinin asgari sünesinden indirilir.» 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 108 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 108. — Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda denhal ve nihayet kırk-

sekiz saat içinde yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmi-
yeceği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili1 hâkim önüne gtötürmek için gerekli süre bu kırksekiz saatlik süreye dâhil değil
dir. 

Sanığa, sorgu sırasında aleyhindeki vaziyet ve hallerden haber Verilir. 
Sorguya çekme, sanığın kendi lehine meydana koyacağı delillere mâni olmayacak tarzda cere

yan etmelidir. 
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(Hükümetin, teklifi) 

Üç veya daJha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlar
da; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiy
le birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde 
yedi gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır. 

Zabıta, Cumhuriyet savcısının veya meşhut suçlarla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saatten fazla tutamaz.» 

MADDE 17. — Aynı kanunun 109 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 109. — Sanık 108 nci maddede gösterilen süre içinde yetkili hâkim önüne çıkarılamaz-

sa aynı süre içinde tutulma yerine en yakın sulh hâkimi önüne çıkarılır. 
Sorguya çekilmede tutuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama 

müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı anlaşılırsa sanık hemen salıverilir.» 

MADDE 18. — Aynı kanunun 124 ncü maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 128 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya muhik olmıyan bir gecikmeye 

meydan vermiyecek surette ve yakalanma yerine en yakın sulh hâkimine tgönderilmesi için gerekli 
süre hariç en geç kırksekiz saat içinde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlar
da; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebe
biyle birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her 
halde yedi gün içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır. 

Zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya meşhut suçlarla tehirinde zarar umulan hallerde sulh 
veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça yakaladığı şahsı kırksekiz saatten fazla tutamaz. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren (bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını emreder. 

Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi hakkında 126 nci madde hükmü uygulanır» 

MADDE 20. — Aynı kanunun 129 ncu maddesi aşağıda'yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 129. — Yakalanan şahıs alıeyhins kamu dâvası açılmış ise, bu şahıs 128 nci maddede 
yazılı süre içinde veya önce sulh hâkimi önüne götürülmüş ise hâkimin kararı ile yetkili mah
kemeye veya sorgu (hâkimine götürülür ve sorguya çekilir. 

Mahkeme veya sorgu hâkimi sorguyu mütaakıp getirilen şahsın ya salıverilmesine veya tu
tuklanmasına karar verir.» 

MADDE 21. — Aynı kanunun 133 ncü maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra 
eklenmiştir : 

«İhzar müzekkeresinin bir sureti sanığa verilir.» 

MADDE 22. — Aynı kanunun 134 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 134. — îhzar müzekkeresi ile çağrılan şahıs derhal ve yol süresi hariç en geç kırksekiz 

saat içinde çağıran hâkimin önüne götürülür ve sorguya çekilir. 
ihzar, getirme için muhik görülecek bir zamanda başlar ve hâkim tarafından sorguya çe

kilmenin sonuna kadar devam eder.» 

MADDE 23. — Aynı kanunun 138 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 138. — On sekiz yaşını bitirmemiş olan veya sağır veya dilsiz yahut kendini müda

faa edemiyecek derecede 'beden veya akılca malul bulunan sanığın bir müdafii olmaz ve mahke-
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Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretile toplu olarak işlenen suçlar
da; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi' 
gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır; ancak, zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz 
saatten fazla tutamaz.» 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 18 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 128 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. . 

«Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye mey
dan vermeyecek surette ve yakalanma yerine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için gerekli 
süre hariç en geç kırksekiz saat içinde bu sulh hâkimi Önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlar
da ; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi 
gün içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır; ancak zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya tehirinde za
rar bulunan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saat
ten fazla tutamaz. 

Sulih hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını emreder. 

Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi hakkında 126 ncı madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 19. — Tasarının 21 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 134 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 134. — ihzar müzekkeresi ile çağrılan şahıs derhal, mümkün olmadığı takdir de yol 

süresi hariç en geç kırksekiz saat içinde çağıran ihâkimin önüne götürülür ve sorguya çekilir. 
îhzar, getirme için muhik görülecek bir zamanda başlar ve hâkim tarafından sorguya çekilme

nin sonuna kadar devam eder.» 
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menin bulunduğu yerde vekâlet ifasına yetkili kimseler de bulunursa mahkeme veya acele hal
lerde başkan tarafından kendisine bir müdafi tâyin olunur.» 

MADDE 24. — Aynı kanunun 141 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

«138 nci madde hükmüne göre tâyin olunan müdafi duruşmada hazır bulunmaz veya va
kitsiz olarak duruşmadan çekilir veya vazifesini ifadan kaçınırsa maJhkeme veya.başkan sanığa 
derhal yeni bir müdafi tâyin eder. Bu takdirde mahkeme duruşmanın talikine de karar vere
bilir.» 

MADDE 25. — Aynı kanunun 158 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 158. — Meşhut suçlarla gecikmesinde zarar umulan hallerde sulh hâkimi veya sor

gu hâkimi, tutuklama dâhil bütün soruşturma muamelelerini resen yapmak yetkisini haizdir. 
Cumhuriyet Savcıları da tutuklamadan başka yukarda yazılı muameleleri yapabilirler.» 

MADDE 26. — Aynı kanunun 171 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 171. — Cürümlerde Cumhuriyet Savcısı lüzum görürse, talebi üzerine ilk soruşturma 

yapılır. 
Suçun önemi, dağmıklılığı ve delillerin korunup toplanması hâkim tarafından soruşturma 

yapılmasını gerekli kılıyorsa Cumhuriyet Savcısı ilk soruşturmanın yapılmasını ister. 
irtibat dölayiisıyle yüksek görevli mahkemeye ait dâvalarla birleştirilmesi hali ayrık olmak 

üzere sulh mahkemelerinin göreceği işlerde ilk soruşturma yapılmaz. 
Hazırlık soruşturması 158 nci maddeye göre yapılmış ise ilk soruşturma, hazırlık soruştur-

maJsının noksanını tamamlama suretiyle yapılır» 

MADDE 27. — Aynı kanunun 173 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 173. — Sorgu hâkimi bu talepnameyi görev veya yetkisizlik, kamu dâvasının kabule 

şayan olmaması veya işin ilk soruşturmaya tabi cinsten bulunmaması yahut fiilin cezayı müstel-
zim olmaması sebeplerinden birine dayanarak reddedebilir. 

Karar verilmeden önce sanık dinlenebilir». 

MADDE 28. — Aynı kanunun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

«'Sanık, 173 ncü maddenin ikinci ve 174 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde görev 
veya yetkisizlik hakkındaki talebini reddeden sorgu hâkiminin veya asliye mahkemesi başkan 
veya hâkiminin karan aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir.» 

MADDE 29. — Aynı kanunun 176 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 176. — îlk soruşturmanın açılması hakkındaki talebinin reddine dair sorgu hâkimi 

tarafından verilen karar aleyihine (Cumhuriyet tSavcısı acele itiraz yoluna müracaat edebilir.» 

MADDE 30. — Aynı kanunun 183 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 183. — îlk soruşturma, sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına veya muhakeme

nin menine yahut kamu dâvasının düşmesine karar verilmeye yetecek bir derecede bütün delille
rin toplanmasını ve elde edilmesini gerektirir. 

Muhakemeden önce kaybından korkulan veya sanığın müdafaasını hazırlamak için tespiti zaruri 
olan delillerin her Ihıalde toplanması lâzımdır.» 

MADDE 31. — Aynı kanunun 188 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 188. — Bilirkişi iştiraki ile bir keşif veya muayeneye lüzum görülürse, sanık duruş

ma sırasında getirtmek arzusunda bulunduğu bilirkişinin de bu muamelenin yapılacağı güne da-
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MADDE 21. — Tasarının 25 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 26 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 27 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 28 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 29 neu maddesi 25 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 30 ncu maddesi 26 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 31 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
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vet edilmesini istiyebilir. Bu isteğinin hâkim tarafından reddi (halinde sanık, bilirkişiyi kendili
ğinden davet ettirebilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişi hakimin tâyin ettiği bilirkişinin işine engel olmamak kaydıyle keşif 
ve muayene ve soruşturma işlerine iştirak ettirilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişinin keşif veya muayene sırasında ileri sürüldüğü isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde ret karan gerekçeli olarak tutanağa geçirilir.» 

MADDE 32. — Aynı kanunun 191 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 191. — İlk soruşturma yapılan işlerde son soruşturmanın açılmasına, sanığın muha

kemesinin men'ine, kamu dâvasının düşmesine veya son soruşturmanın geçici olarak durmasına 
karar vermek yetkisi sorgu hâkiminindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını iddiası ile birlikte en geç üç gün içinde sorgu hâki
mine geri verir. 

iSon soruşturmanın açılması talebi iddianame ile olur.» 

MADDE 33. — Aynı kanunun 194 ncü maddesinin son fıkraisı aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Sanık, bu karar aleyhine kanun yoluna gidemez.» 

MADDE 34. — Aynı kanunun 197 nci maddesine aşağıda yazdı olduğu şekilde iki fıkra ek
lenmiştir : 

«Kamu dâvasının düşmesini gerektiren kanuni sebepler varsa sorgu hâkimi bu sebepleri ve 
kanuni mesnetlerini yazarak dâvanın düşmesine karar verir. 

Muhakemenin men'i ve kamu dâvasının düşmesi kararları sanığa tebliğ edilir. 

MADDE 35. — Aynı kanunun 202 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : -

«ıSorgu hâkimi görevli ve yetkili mahkeme huzurunda son soruşturmanın açılmasına karar 
verebilir.» 

MADDE 36. — Aynı kanunun 203 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Muhakemenin men'ine, âmme dâvasının düşmesine, soruşturmanın geçici olarak durmasına 
veya dâvanın iddianamede gösterilen mahkemeden daha aşağı görevli bir mahkemeye verilme
sine dair sorgu Ihâkiimi tarafından verilen karar aleyhine Cumlhuriyet Savcısı acele itiraz yoluna 
müracaat edebilir.» 

MADDE 37. — Aynı kanunun 210 ncu maddesinin ikinci fıkrası iaşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Bu mehle riayet edilmemiş ise, ilik soruşturma yapılmış olan işlerde son soruşturmanın açıl
masına dair olan kararın ve yapılmamış olan işlerde iddianamenin okunmasından önce sanık 
duruşmanın talikini iıstiyebilir.» 

MADDE 38. — Aynı kanunun 226 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 226. — Sanık veya vekâletnamesinde sarahat bulunması halinde müdafi isterse, mah

keme sanığı duruşmada hazır bulunma mecburiyetinden vareste tutabilir. 
Ağır cezalı suçların madasında sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorgu

ya çekilmemiş ilse, dâvaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorguya çekilmiş 
olsa bile, dâvaya esas olan olaylar üzerine istinalbe suretiyle sorguya çekilir. 
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(Adalet Komisyonunun değiştir işi) 

MADDE 28. — Aynı Kanunun 191 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilıniıştir. 
«Hadde 191. — İlk soruşturma yapılan işlerde son soruşturmanın açılmasına, sanığın muhake

mesinin men'ine, kamu dâvasının düşmesine veya son soruşturmanın geçici olarak durmasına karar 
vermek yetkisi sorgu hâkiminindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını iddiası ile "birlikte en geiç yedi gün içinde sorgu hâ
kimine geri verir. 

Son soruşturmanın açılması talebi iddianameyle olur.» 

MADDE 29. — Tasarının 33 ncü maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 34 ncü maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 35 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 36 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 37 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 38 nci maddesi, 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Duruşmadan vâröste tutulmasını talebetmese ibile, dâvanın görüldüğü yer mahkemesinin yar
gı çevresi dışında başka bir suçtan tutuklu veya cezası infaz edilmekte olan sanığın sorgusu bu
lunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile yaptırılabilir. 

Sorgu için tâyin olunan gün, Cumhuriyet Savcısı ile müdafi© bildirilir. Bunların sorgu sıra
sında hazır bulunması zorunlu değildir. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur.» 

MADDE 39. — Aynı kanunun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 227. — Sanık, hazır bulunmaksızın yapılabilecek bütün duruşmalara müdafiini gön

dermek selâhiyeti vardır.» 

MADDE 40. — Aynı kanunun 238 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 238. — Delillerin ikamesi, davet edilen bütün tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi ve 

sair sülbut vasıtalarının irade dilmesi demektir. 
İkamesi istenilen her hangi bir delil aşağıda yazılı hallerde reddolunaJbilir. 
a) Delil ikamesi kanun hükümleri mucibince caiz değilse, 
b) Delilin belli açık bir hususa taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuz ilse, 
c) Delil ile ispat edilmek istenilen vakıanın karara tesiri yoksa veya sanık lehine evvelce 

sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, 
d) Delil hiçbir suretle maksada elverişli değilse, 
e) Delilin elde edilmesi imkânı yoksa, 
f) Delil ikamesi talebi işi uzatmak maksadiyle yapılmış ise, 
g) iSanığın beraatini ispat edecek önemli bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada bildirilen va

kıa, gerçek olarak kabul edilebilecek mahiyette ise, 
Bu hüküm, ilk olarak duruşma celsesinde veya 212 nci madde mucibince duruşma hazırlı

ğında veya hâkim soruşturmasında davet olunup dinlenmeleri istenilen tanıklar ve bilirkişiler 
hakkında ve diğer sübut vasıtalarının iradı halinde de uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ile sanık ve varsa müdahil müştereken talebederlerSe mahkeme şu veya 
bu delilden vazgeçebilir. 

Müdahil, yalnız şahsi hakları ispat için gösterdiği delilden, başkalarının uygun beyanlarınar 
hacet olmadan, her zaman vazgeçebilir. 

Kabalhata taallûk eden veya şahsi dâva üzerine görülen işlerde mahkeme dâvaya ve feragate 
ve evvelce verilen kararlara bağlı olmıyarak delillerin ne hudut dâhilinde ikâme edileceğini 
tâyin eder.» 

MADDE 41. — Aynı kanunun 253 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 253. — Duruşmanın sona erdiği tef him olunduktan sonra hüküm verilir. 
Sanığın Iberaetine veya mahkûmiyetine, dâvanın reddine veya düşmesine ve muhakemenin 

durmasına dair kararlar hükümdür. 

Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dâva var ilse dâva
nın reddine karar verilir. 

Kovuşturmanın ve dolayısiyle muhakemenin yapılması şarkta bağlı tutulmuş olup da şartın 
gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklemek üzere, muhakemenin durmasına karar ve
rilir. 

Ceza Kanununun birinci kitabının dokuzuncu babında dâvanın düşmesi sebebi olarak gösteri
len haller varsa veya muhakeme şartının gerçekleşmiyeoeği anlaşılırsa dâvanın düşmesine karar 
verilir. 

Derhal beraet kararı verilebilecek hallerde durma veya düğme kararı verilemez.» 
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MADDE 35. — Tasarının 39 ncu maddesi 35 nci madde olark aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 40 ncı maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 41 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 42. — Aynı kanunun 258 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

«Yukardaki fıkralarda yazılı bildirmeler varsa müdafiye yapılır. Müdafi sanığa tanınan hak
lardan onun gibi faydalanır.» 

MADDE 43. — Ayını kanunun 298 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Tutuklamaya vteya tutuklamamın devamına dair kanarlarla elkoymaya, hacze, muhakemenin 
durmasına vıe üçüncü şahıslara taallûk eden kararlar bu hükümden müstesnadır.» 

MADDE 44. — Ayını kanunun 299 ncu mald Tesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 299. — İtirazı imcelemııeye yetkili merciler aşağıda gööterilllmıiştlijr. 
1. (Sorgu hâıMmleriMn kararları aleyhine yapılan itirazlar memısubolduğu asliye mahkemesi 

başkam veya hâMmd tarafımdan incelenir. 
2. Sulh hâkimimin kararlarıma karşı yapılanı itirazlarım incelenmesi yargı çevresi içimde bu

lundukları asliye mahkemesi başkan veya hâkimine aittir. 
Sulh işleri asliye hâkimi tarafımdan görülüyorsa itirazı incelemeye yetkisi ağır ceiza işleriıni 

gören mahkeme basjkamınımdır. Sulh işleri asliye mahkemesi üye veya üye yardımcılarımdan biri 
tarafından görülüyorsa İtirazı incelemeye o mahkemecnlim, başkam yetkinidir. 

3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan h^te'm kararları aleyhime yapılacak itirazlarım imcellen-
amesi, mıensuJboldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanıma ve asliye mah
kemesi hâkim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi yargı 
çevresinde bulundukları ağır ceza işlerini gören mahkemeye ve bu mahkeme ile başkanı tara-
fımidan verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi ise, yine ağır ceza işleriıni gören em 
yakın mahkemeye aittir. 

4. Yargıtay dairelerinim esas mahkeme sıfatı ille baktıkları dâvalardakii ilk ve son duruşma
larda iltirazları : 

A) Yargıtay üyesinin kararı aleyhine mensulbolduklan daire başkamı, 
B) Yargıtay daire başkanının karan aleyhine diğer daire başkamı, 
0) Yargıtay dairesinin kararı aleyhine diğer daire tetkik eder. Diğer dairedem maksat sayı 

iftibarölyle takibeden ceza dairesidir. Sonuncu daire bahis konusu isıe birinci dairedir. 
Karar aleyhine yapılan itiraz, kararı veren makama verilecek bir dilekçe veya o hususta 

bdir tulftamiak yasılmak üzere zabılt kâtibine yapılacak bir beyan ile olur. Tutanak beyanını ve İm
zayı mahkeme başkanı veya hâkim tasdik eder. 

Acele hallerde ilülraz, tacelemeyi yapacak makama da arz olumiafbilir. 
Kararına itiraz olunan makam, itirazı varit görürse o kararı düzeltir. Aksi takdirde hemen 

ve nihayett üç gün içimde itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönlderilr.» 

MADDE 45. — Aynı kanunun 303 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 303. — itiraz üzerin© verilen kararlar kesinidir. Ancak, merci sanığın Imltiuklamması-

na karar verirse, acele itiraz voluna gidilebilir.» 

MADDE 46. — Aynı kanunun 305 nci madde simin birinci fıkrasınata birinci ve İM numajralı 
benltlieri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Beşyüz liraya kadar (beşyüz lira dâhil) hafif parla cefalarıma dair olan hükümler, 
«2. Yukarı haddi bin lirayı geçmeyen para cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen beraet 

hüMimleri,» 

MADDE 47. — Aynı kamunun 315 nci maddelsimim birinci fıkrası aşağılda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 
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(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 38. — Tasarının 42 nci maddesi 38 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 44 ncü maddesi 39 madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 45 nci maddesi 40 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 46 nci maddesi 41 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 47 nci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

«Temiyüz isteği kanuni süremin geçmeisiniden sonra yapılmış veya süresi iiçdııide temyiz şartla-
rımldam olam para d©po edilmemiş ise veya temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş ise 
veya temyiz edenin buma hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan mahkeme bir karar ile kabule şa
yan olmamasından dolayı temyiz dilekçesini reddeder.» 

MADDE 48. — Aynı kanunun 317 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Yargıtay, temyiz düekçesiınin veya depo parasının süresinıde veremediğini, hükmün temyiz 

eldillmıeız olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini reddeder, gör
mezse tetklilkaJtını yapar.» 

MADDE 49. — Aynı kanunun 322 nci maddeâinhı birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

«Hükme esas olarak tesbit edilen vakıalara tatbikinde kanıma muhalefet edilmesinden dolayı 
o hüküm bozulmuş ise Yargıtay aşağıda yazılı olan hallerde kendisi dâvamım esasına hükmeder. 

1. Vafloıamın ıdaha ziyade aydınlamaması gere'mıeden beraete veya dâvanın düşmesine yahut 
aşağı - yukarı haddi olmayan sabit bir cezaya hülkmiolumîmıalsı icabederse, 

2. Yargıtay, Başsavcılığının iddiasına uygun olanak suçluya kanunda yazılı cezamın en aşağı 
derecesini! uygulamayı uygum görürse, 

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsurları ve vaisfı ve cezaisi hükümle doğru gösterimi;} 
olduğu hailde sadece kamunun madde numarası yanlış yazılmış ise, 

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun suçum cezasını arftanıiş ve mahkemece suçluya 
oeza tâyininde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yemi bir kamun ile fiil suç sayılmamış olmaik-
Itam dolayı birindi halde daha az bir cezanın hükmü ve ikinci halde hiç oeza hükmıolunımatınası ger 
rekirse, 

5. Açılköa tesbıilt eldilmiş olan suçlunun doğun ve suç tarihlerine göre ceza tayininde gerekli 
imldirmıe yapılmamış veya yanlış olaraik imıdirmle yapoilmış ise, 

6. Artırma veya indirme sonu oeza müddeti veya miktarını tayinde maddî hata yapılmış ise, 
7. Hükmedilmiş olan oeza yerine Ceza Kanununum 29 nou maddesince adlî tevbdh kararı ve-

rölmetsd icabederse, 
8. doza Kamunıumun 29 ncu maddesömıdeikft tertibin gözetünnemesi ytüzümideh eiksilk veya faizla 

ceza verilmiş ise, 
9. Harçlar Kamununlun hükümleriınie ayfkunlık yapılmışsa,» 

MADDE 50. — Aynı kamunun 340 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 340. — 336 ve 338 nci maddeler gereğiince verilen kararlara karşı acele itiraz yoluna 

glidMebdlir.» 

MADDE 51. — Ayını kanunum 342 ncî maddeci aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 342. — Muhakemenin iadesi talebinda buluman mahkûm haiksız çıkar ve taüıefbi suâmi-

yete mıüstendlt bulunursa ülkâyüz elli .liradan ıMblîn İraya kadar ağır para cezası hükmıolumır.» 

MADDE 52. — Aynı kamumun 373 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Duruışıma berfeeize açılkttar. Amoak gienel ahlâkın veya kamu güvenliğimin (kesin olaraik ge-
riekli kıldığı hallerde duruşjm&mım bir kasmamam veya tamamınım gizli olmasına mahkeme karar ve-
ıiebiilr.» 

MADDE 53. — Aynı kamunun 377 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 377. — Gizli yapılan duruşmalarda mahkeme, bazı kimselerin1 hazır bulunmasına 

Müsaade edebilir. Bu haOlde başkam, bunlara duruşmanam giizflü olmasımı gerektiren keyfiyetlerin 
açıklanmamasını tembih eder. 
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(Adalet K-omi&yonumın değiştirişi) 

MADDE 43. — Tasarının 48 nci maddesi 43 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 49 ncu maddesi 44 ncü madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 45. — Taşanının 50 nci maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 51 nci maddesi 46 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 52 nci maddesi 47 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MIADDE 48. — Tasarının 53 ncu maddesi 48 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

GMi yapılan duruıgimaJlıajrd icna kılıınaıa mıulhaikenıienin yayımı ya&aktur. 
Açık durulmalarda oetnetyan edem muhakeme millî güvemlğe veya genel ahlâkla veya kişilerine 

haysiyet, şeref ve haklanna dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak mahiyeftte ise mahkeme 
ibumHaırı lönlamıek amıaıcı ile ve bu aınacMi gertekttirdüği ölçüde muhaktemlenin kusmueıı veya taanaanıen 
ytaönoıilanimasainı yasaklar vıe kanarını açılk olanak tefhim eder. 

Açılk ve gMi ımıuhıalkeSmteOleıri yalsiağıa aykırı oDarak yayıoıihyaınllar heşlbıiin Bnadan aşağı olmamıalk 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde hükmü hukuk muhakeme usullerinde dahi caridir.» 

MADDE 54. — Aynı kanunun 386 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif para cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis ve
ya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hep
sine hüküm verilebilir.» 

EK MADDE 1. — 1, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, Devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadiyle işlenen suçlarla, bunlara murtabıt 
suçları; 

2. Türk Ceza Kanununun 179, 180, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ayrık olmak 
üzere 188, 201, 254, 255, 256, 257 ve 264 ncü maddelerinde veya 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bı
çaklar hakkındaki Kanunun değişik 12 nci yahut aynı kanunun ek maddesinin 1 nci bendinde 
yazılı suçları; 

işliyenîer hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (A) bendindeki mahal ve aynı kanunun 4 ncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmak
sızın, bahis konusu kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu suçlardan dolayı ilk soruşturma yapılmaz. 
Askerî mahkemelerin yetkisi saklıdır. 

EK MADDE 2. ı— Kanun dışı vücuda getirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri sebebiyle yargı 
mercilerince kapatılan dernek veya siyasi parti gibi kuruluşlara üye olunması suç sayılan haller
de bu nitelikteki bir kuruluşun; 

1. Bir görevlisi gibi hareket eden, 
2. Adına bir emir veren veya, tavsiyede bulunan veya bildiri çıkaran veya demeç veren yahut 

haber taşıyan, 
3. Yararına her hangi bir kimseye aidat veya diğer bir nam altında yardım eden veya yardım 

taahhüdünde bulunan, 
4. Yardım veya yardım taahhüdü toplıyan, 
5. Bir komitesi, kolu veya hücresinin birkaç toplantısına katılan veya orada hazır olan, 
Kimse, aksini ispat edemedikçe, o kurulun üyesi sayılır. 
EK MADDE 3. — Ek birinci maddede gösterilen suçların hazırlık soruşturması bizzat Cumhuri

yet Savcıları veya yardımcıları veya bunların bulunmadıkları hallerde Sulh Hâkimi tarafından 
yapılır. 

Bu suçların son soruşturmasının yapılacağı yerde bu dâvalara bakacak derecedeki mahkeme
nin birden fazla olması halinde, görevli mahkemeyi, 469 sayılı Mahkeme Mehakimîn Teşkilâtına 
ait Ahkâmı Muaddil Kanununun 2 nci maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tâyin eder. 

EK MADDE 4. — Ek birinci maddede gösterilen suçların soruşturma veya kovuşturulması sıra
sında Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları veya hâkim, yahut mahkeme tarafından yazılı olarak: 
istenilen bilgilere yedi gün içinde cevap verilmesi zorunludur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671) 



— 35 — 

'Adalet Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 49. — Tasarının 54 ncü maddesi 49 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — 1) Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla, 
Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınır, din ve mezhep ayrılığına 
dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadiyle işlenen 
suçlarla, bunlara murtalbıt suçları; 

2. Türk Ceza Kanununun 179, 180, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ayrı olmak 
üzere 188, 201, 254, 255, 256, 257 ve 264 ncü maddelerinde veya 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun değişik 12 nci yahut aynı kanunun ek maddesinin, birinci bendin
de yazılı suçları; 

İşliyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kavuşturmalar, 3005 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (A) bendindeki maihal ve aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakıl
maksızın, bahis konusu kanun hükümlerime göre yapılır. 

Bu suçlardan dolayı ilk soruşturma yapılmaz. 
Askerî Mahkemelerin yetkisi saklıdır.» 

EK MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Ek 1 nci maddede gösterilen suçların hazırlık soruşturması bizzat Cumhu
riyet Savcıları veya yardımcıları veya bunların bulunmadıkları hallerde Sulh veya Sotfgu Hâki
mi tarafından yapılır. 

Bu suçların son soruşturmasının yapılacağı yerde bu dâvalara bakacak derecedeki mahkeme
nin birden fazla olması halinde, görevli mahkemeyi, 469 .sayılı «Mehâkümin Teşkilâtına ait AJhkâmı 
Muaddil Kanunun» 2 nci maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tâyin eder. 

EK MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 
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(Hüı'kü-metin tekiifi) 

Eğer bu süre içinde istenen bilginin verilmesi imkânsız ise sebebi ve en geç hangi tarihte ce
vap verilebileceği bildirilir. 

Bilgi istenen yazıda, yukarıdaki fıkralar hükmü ile buna aykırı hareket etmenin kanuni so
nuçlan yazılır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kimse, üç aydan altı aya kadar hapis 
ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bu maddede yazık suçu, haklarında kamu dâvasının açılması, izin veya karar alınmasına bağ
lı bulunan kişiler işlediği takdirde de umumi hükümler dairesinde de işlem yapılır. 

Yasama dokunulmazlığı saklıdır. 

MADDE 55. — 825 sayılı Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ına mütaallik Kanunun 29 
ncu maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

«Hususi kanunlarda yazılı olan kabahat fiillerine ait dâvalar sulh mahkemelerinde görülür.» 

MADDE 56. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 57. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14 . 2 . 1972 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Erim D. Kitaph A. t. Göğü§ t. Karaöz 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunıma Bakanı İçişleri Bakanı 
1. Öztrak S. Bilge F. Melen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Saikama Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
S. Bilge 8. N. Ergin 1. Arar M. öztekim, 

Ticaret Rakam Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakamı Tarım Bakanı 
N. Talû C. Ay kan H. Özalp M. O. Dikmen 

Ulaştırana Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
R. Danışman A. B. JJzuner M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Babanı İmar ve İskân Bakam Köy İğleri Bakam Orman Babam 
E. Y. Akçal 8. Bingöl N. Sönmez 8. İnal 

Grençlilk ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 50. — Tasarının 55 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 56 ncı maddesi 51 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 57 nci maddesi 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ı s a ^ ı 
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Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayuı : 

1472 sayılı Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü maddeye bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 

raporu (1 /682) 

T. G. 
Başbakanlık 6 . 7 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1466/6866 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 30 . 6 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1472 sayılı özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. 1472 sayılı Kanunim 24 ncü maddesi, Resmî Yüksek Okul İmline getirilen öğretim kurum
larına, üniversiteler veya Resmî akademilerin öğrenei alma usulleri uygulanmak şartı ile Koordi
nasyon Kurulu kararı ve Millî Eğilim 'Bakanının onayı ile yalnız 1971 - 1972 öğretim yılında öğ
renci almaya imkân vermiştir. 

Bu okullarda, J972 - 197:> öğretim yılında yaklaşık olarak 15 000 öğrenciyi okutabilecek bir 
fizikî kapasite bulunacaktır. 

Bn kapasiteden istifade etmek ve okumak arzusunda, bulunan gençlere, istihdam politikası ve 
insangüeü ihtiyacım gözönünde tutarak imkân sağlamak amacıyle 24.ncü maddede değişiklik ya
pılmasına zaruret duyulmuştur. 

2. Resmî Yüksek okulların rasyonel bir şekilde işlemelerini sağlamak, için sık sık yapılması 
gereken, ve 2 - 8 gün süren Koordinasyon Kurulu toplantılarına Millî Eğitim. Bakanının devamlı 
olarak Başkanlık yapması büyük güçlükler yaratmakta ve diğer hizmetlerin aksamasına sebebiyet 
vermektedir. 

Millî Eğitim Bakanına, bulunamayacağı toplantılar için kurul, üyeleri arasından birini Başkan 
olarak seçme yetkisinin verilmesinde fayda görülmektedir. 

737 



— 2 — 

Haddeler için anıklama 
Madde 1. — 1472 sayılı Kanunun 24 neü maddesi. Resmî Yüksek Okul haline getirilen öğretim 

kurumlarına, istihdam politikası ve insangücü ihtiyacı gözönüııde tutularak 1972 - 1973 ve mütea
kip öğretim yıllarında öğrenci almaya imkân verecek şekilde tedvin edilmiştir. 

.Madde 2. — 1472 sayılı Kanunun 3 neü maddesine eklenmesi düşünülen fıkra ile, Millî Eğitimi 
Bakanına bulunamayacağı Koordinasyon Kurulu toplantıları için kurul üyeleri arasından birini 
başkan seçme yetkisi verilmektedir. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük ile ilgili' maddelerdir. 

Millet Meclîsi 
Millî Eğitim Komisyonu 11 . 9 . 1972 

Esas No. : 1/682 
Karar No. : 17 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan 1472 sayılı özel Yüksek okul öğren
cilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkında Kanu
nun 24 neü maddesinin değiştirilmesine ve 3 neü maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, 
ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden, sonra maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir 

Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi, daha çok vuzuha kavuşturulması nedeniyle değiştirilmiştir. 
Tasarının 3 ve 4 neü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa- sunulur. 

Başkan > Sözcü 
İstanbul Uşak Çankırı 

Prof. Dr. M. Yardımcı F. Uğramoğlıı N. Çelik Yazıcıoğlu 

Adıyaman Diyarbakır İzmir 
Z. Adıyaman B. Eğitti M. Akan 

Trabzon 
M. Arslantürk 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1472 sayılı Özel Yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Oktular hakkındaki Kanunun 
24 ncil maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1472 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 24. — Bu kanunla Resmî Yüksek 
okul haline getirilen öğretim kurumlarına 1971 -

1972 ve onu takibeden öğretim yıllarında istihdam 
politikası ve insangücü ihtiyacı gösönünde tu
tularak üniversiteler veya resmî akademilerin 
öğrenci alma usulleri uygulanmak şartıyle Koor
dinasyon Kurulu kararı ve Millî Eğitim Baka
nının onayı ile yeniden öğrenci kabul olunabi
lir.» 

MADDE 2. — 1472 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Millî Eğitim Bakanının, katılmayacağı top
lantılar için Koordinasyon Kurulu üyeleri ara
sından birini başkan seçer» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı V. 
M. Öztekin 

Devlet Bakam 
/. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
M. tzmen 

Dışişleri Bakanı 
İT. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

30 . 6 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzin oğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1472 sayılı Özel Yüksek okıd öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
maddeye bir fıkra, eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay-
r en kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1472 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Millî Eğitim Bakanı, bulunamayacağı top
lantılar için, kurul üyesi akademi başkanların
dan veya müsteşarlardan birini başkan seçer.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
7Y. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
//. Özalp 

Ulaştırana Bakanı 
R. Danışman 

Sa. ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Tu. ve Ta .Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
İV. Sönmez 

Sağ. ve Sos. Yar, Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
/. Karaöz 

Çalışma Bakam 
A. B. Uzuner 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N, Kod aman oğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
T. Toker 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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