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Sayfa 
I. — Gecen tutaaJk özeud 293:294 
II. >— BaşCsauSkik Bivainmııı {Jemel Ku

rula («snımaıfiam. 295 

1. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan 
Gaydalı'nm, Bitlis ilinin sosyo - ekonomik 
sorunları konusunda gündem dışı deınıeci. 295 

2. — İstanbul Milletvekili İlhan Da-
rcndellioğlu'nun, basın suçlularınla takı
lan kelepçe konusunda gündem dışı de
meci ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın 
cevabı. 295:298 

3. — Uşalk Milletvekili Âdil Turan'm, 
Ege tütün piyasası konusunda gündem 
dışı demeci. 298:299 

4. — Erzurum Milletvekili Rasim -Ci-
nisli'rin, bir zabıta vakasının İçişleri Ba
kanlığını ilgillendiren kısmı üzerinde gün
dem dışı demeci. 299 £00 

III. — Görüşülen ister 301 
1. — Atatüılk Akademisi kanunu ta

sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rı raporları (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 
736'ya 1 noi ek) 301,406:407 

2. — Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

Sayfa 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası verilmesii hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri, Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672 
ve 672'ye 1 nci ek) 301,408 r411 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair, C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/758; C. Sena
tosu : 2/34) (M. Meclisi S. Sayısı : 775; 
C. Senatosu S. Sayısı : 158) 301:302 

4. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları r .., . 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/757; C.^Şena- t 

tosu : 2/36) (M. Meclisi S. Sayısı : 776; ' > 
C. Senatosu S. Sayısı : 159) 302:333 
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Sayfa 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erenin yazılı cevabı. (7/1194) 341 $44 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara dair soru önerge
si ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in yazılı cevabı. (7/1209) 344:346 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargı h'-
nııı, .1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara dair soru önergesi 
ve Çalışıma Ba/kanı Ali Rıza Uzuner'in ya
zılı cevabı (7/1212) 347 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, tarım ürünlerinden iyi verim elde et
mek için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyıas 
Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sön
mezin yazılı cevapları (7/1233) 347:392 

8. — İçjel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, tarım arazilerimin daiha iyi değerlen-
dirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığı
na dair soru önergesi ve Başbakan ve ken
di adına Tanım Balkanı Ilyas Karaöz ile 
Köy İşleri Balkanı Necmi Sömmez'in ya
zılı cevaplan (7/1240) 3152 $54 

Sayfa 
5. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı 

Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ile Kars 
Milletvekili i. Hakkı Alaca'nın, 647 sayı
lı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/592, 2/778, 2/779) (S. Sayısı : 
701 ve 701 'e 1 ned eık) 303:3l24 

6. — 1086 sayılı Hulkuik Usulü Muüua-
feemjeilıeTti Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğişttiiıniilmeeıi ve bu kamuna bâzı mıaddeleır 
ddtonımıesi hakkında kanun, tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu tatanıbuıl Üyetai- Ek
rem özden ve 9 arfcadaşının ve Ankara Mill-
letvekiM Suna Tunal f e Sinop MilfctvelkiiM 
Iliıîımii İşgüaar'ın, 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Mııihakeınelem. Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştliriknesd hakkında kanun teklifle
ri ve Adalet Komftsyonu raporu (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (S. Sayısı : 781) 324 

IV. — toufllaa" v© CetvapOisur 384 

A) Yazıh sorular ve cevaplan 334 
1. —İs tanbul Milletvekili İlhamı San-

car'm, 1968 tarihinden 1970 tarihi başına 
kajdar genel bütejeden tahsis edilen geliş
tirme ve teşvik fonları ile dış kaynak
lardan aynı amaçla yapılan tahsislerin 
(kullanılış şekline dair soru önergesi ve 
Başbakan Feri'd Melen 1in yazılı cevabı 
(7/226) 334 

2. — Kayseri Milletveikili Enver Tur
gut'un, işjçji harcırahlarının düşürülüş ne
denlerine dair soru önergesi ve Başba
kan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzdn-

oğlu'nun yazılı cevabı. (7/664) 334:336 
3. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'

ın, Yakıt Ofisinin kurulmasının düşünü
lüp düşünülmeld'iğimie dair sora Önergesi 
ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1193) 330 -Mİ 

4. — GKimüşane Milletveikili Ekrem 
Saatçi'min, Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kasının' tevsii ihalesine dair soru önergesi 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, yurt dışına gitmek için doğal 
âfetler nedeniyle öncelik tanınan işçilere 
ıdair sıoru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali 
Rıza Uzuner'in yazılı cevabı. (7/1260) 354:81516 

110. — Biledik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Üçiümcü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dö
nemimde Bilecik ilimde yapılacak yatırım
lara dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nuri Koidamamoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1267) 366:1357 

11. — Bilecik Milletvekili Sadi Bimay'-
m, Bilecik ilinde Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı dönemlimde yapılacak yatı
rımlara dair soru önergesi ve Köy İşleri 
(Balkanı Necmi Sönm'ez'in yazılı cevabı. 
(7/1279) 357:362 

12. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecilklte DISÎ Başmüdürlüğü kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaymak
lar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1282) 362:363 
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13. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, fiyatların artmaması için ne gibi ted
birler alındığına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim Ta-
lû'nun yazılı oevaln (7/1285) 363:367 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili 
'Süleyman Mutlu'nun, Sandıklı ilçesi B*al-
lılk kasaJbaisı Belediye Muhasibinin duru
muna dair soru önergesi ve Başbakan adı
na İçişleri Balkanı Ferit Kubalt'm yazılı 
cevabı. (7/13O0) 307:366 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, 'kuruluşumdan bugüne kadar Bakan
lığınız bünyesinde çalışan personel hak
kında açılan adlî ve idarî takibatların mik
tarına dadr soru önergesi ve Millî Savun
ma Balkanı Meihımet İzmen'in yazılı cevaibı 
(7/1307) • 368 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı
nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bünyesinde çalışan personiel hak
kında açılan adlî ve idarî takibatların 
miktarına daür soru önergesi ve Ulaştır
ma Balkanı Rıfkı Danışiman'ın yazılı ceva
bı. (7/1321) 369:381 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Birinci oturum 

Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman, daha ev
velki 'birleşimlerden birinde İstanbul Milletve
kili Hasan Türkay'm yaptığı gündem dışı de
mecime cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk, 
Zonguldak'm mahallî sorunları; 

İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, E'ge 
Ekici Tütün Piyasası; 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay, 1475 
sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinde öngörü-

S&yfa 
17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nm, kuruluşumdan bugüne kadar Bakanlı
ğınız bünyesinde çalışan personel hak
kında açılan adlî ve idarî takibatların 
miktarına dair soru önergesi ve Turizım 
ve Tanıtıma Bakanı Erol Akçal'ın yazılı 
cevabı. (7/13:25) 382:385 

18. — İçel Milletvökili Celâl Kargılı'-
nm, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bünyesinde çalışan personel hak
kında açılan adlî ve idarî takibatların 
miktarına dair soru öliergesi ve Orman 
Bakanı Selâhatıtin İnal'm yazılı cevabı. 
(7/1328) 389:408 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bünyesinde çalışan personel hak
kında açılan adlî ve idarî takibatların 
miktarına dair soru önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan KaraküçükUin 
yazılı cevabı. (7/1*32©) 404,405 

20. — Uşak Milletvökili Âdil Turan'-
ın, 4 ncü Altın Koza Film Festivalinde 
alınan kararlara dair soru önergesi ve 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Ferit Ku-
bat'ın yazılı eevaibı. (7/1330) 405 

len sakaıt işçilemn çalışması, EGO İşletmesinde 
yapılan toplu sözleşme ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
vatandaşlarının sendikalara üye olmaları ve 

Elâzığ Milletvekili Samtet Güldoğan, Keban 
Barajı ile ilgili olarak gündem dışı demeçte bu
lundular. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp, İz
mir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Ege 
Ekici Tütün Piyasası konusunda yapmış olduğu 
gündem dışı demecine cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Melen'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum-

ftmm • • 

I. — ıG'EÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgile
rine sunuldu. 

ıM-aı'din Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 
Orhan Tuğrul'un arama ruhsatı ile ilgili olarak 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanına tevcih et
tiği yazılı sorusunu geri aldığına dair önergesi 
Genel Kurulun bilgilenme sunuldu ve önerge
nin geri verüleceği bildirildi. 

•Chımıhuriyeıtçi Partinin Millet Meclisinde 
grup kurması selbehiyle 10/3, 10/4, 10/8, 10/14, 
10/15, 10/18 ve 10/19 esas numaralı Araştırma 
komisyonları üye sayılarının 13*ten 15'e çıka-
Tilımıası kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ta, 
Erzurum Şeker Pancarı Şiıketinikı Erzurum ve 
Eraincan havain müsıtahslilleri (Besici) aleyhi
ne yaratmış olduğu durumları tespit etmek ve 
gereklji teıdlfirlıerii almak amacıyle Anayasanın 
88 n0İ maddeısii uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına; 

İçel MrifHıetfveikttıM Celâl Kargılıfam, bir Sosyal 
Güvenildik İşleri Bakanlığı kurulması konusunda 
•geııelklii görüşleri tespit etmek amacıyle Anaya
samın 88 nei maddcai gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına ve 

Elâzığ Mıifâcitvelkilii Samet Güldoğan'm, 1970 
yıllında işletmeye açılan Elâzığ (Sivrice) Süper-
fosfıait Gübre Faibıtikasınm bugüne kadar tam 
kaparJJüB ille çalışamamasının sebeplerini tespit 
etımeik amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rımca bir Meclis Araştırması yapılmasına da/ir 
öncrgelerıi Genel Kurulun bilgilerine sunuldu 
ve gündemdeki yerimi alarak sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

Anikara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop 
Milletvekilli Hıilmıi İşgüzar'm, 1111 sayılı Asker
lik ' Mükeldlcfiıycltli Kaınuınunun 5 nei maddesine 
bir fıkra eklıemmeısı'ne daıir kanun tddliflemnıin 
İçtüzüğün 36 nei maddesi gereğince gündeme 
alınmasına daıir önergeleri ile, 

Dilekçe Kanına Komisyonu Başkanlığının 
Cezmıi Kıyaiklıfaın özel affına dair kanun taca-
rısının, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
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gündeme alınmasına dair tozkeresi reddedildi. 
Komisyon çalışmalarımın daha geniş bir za

man içıinde yapılabilmesini temıinen Genel Ku
rulun saban çalışmalarının kaldırılmasına dair 
grup başkanveikilleranin önergesi kabul olundu. 

Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur Mil
letvekili Mehmet ÖzbeyUn, Türkiye müzelerin
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
'kanun teklifi (1/85, 2/428; S. Sayısı : 672 ve 
672'ye 1 noi ek) nin maddeleri üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

İkinci oturmn 
Atatürk Akademisi kanım tasarısı (1/540; 

S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nei ek) açık oya su
nuldu ve yeter sayı sağlanmadığından tekrar 
açık oya sunuLacağı Birleşimin sonunda açık
landı. 

Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur Mil
letvekili Mehmet ÖZibey'in, Türkiye müzelerin
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanun teklifi (1/85, 2/428; S. Sayısı : 672 ve 
672'ye 1 nei ek) nin müzakeresi tamamlandı ve 
tümünün açık oya sunulacağı bildirildi. 

Gümüşane Milletvekili Nurettin Özdemir ve 
44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisinin bi
rinci kitabının ikinci banı üçüncü faslının de
ğiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar 
eklenmesi,' bâzı Vakıfların Vergi Muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/538"; S. Sayısı : 782) 
kabul olundu. 

24 Ocak 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,50'de sen 
verildi. 

Başkan Kâtip 
ıBaşkanvdkili Kayseri 

Fikret Turhangil Tufan Doğan Avşargü 
Kâtip 

Manisa 
Orhan D ant 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15,00 

BAŞKAN : Eaşkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayssri) Muhittin (Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nei Birle
şimini açıyorum. 

Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Gündem dışı söz isteyen sayın üyelerden bir 
kısmının isteklerini bu Birleşimde karşılama 
imkânına sahip bulunuyorum. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bitlis Milletvekili Abidin înan Gayda-
li'nin, Bitlis ilinin sosyo - ekonomik sorunları ko
nusunda gündem dı§ı demeci, 

BAŞKAN — Sayın Abidin İnan Gaydalı, Bit
lis ilinin sosyo - ekonomik sorunları konusun
da söz istiyorsunuz. Beş dakikayı aşmamanız 
ricasıyle buyurunuz efendim. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Üç yılı dolduran yasama dönemimizde her 
fırsatta gerek Hükümetler nezdinde ve gerekse 
Yüce Meclis kürsüsünden, hasbelkader temsil
cisi bulunduğum ilim Bitlis'in çeşitli sosyo -
ekonomik sorunlarını dile getirdim, 'vicdanî gö
revlimi yapmaya çalıştım. Hattâ fazla heyecanlı 
olan bir konuşmamda 20 ıbin nüfuslu il (merke
zinde üç bin, yine 20 bin nüfuslu Tatvan ilçe
sinde de beş bin kişinin aç ve ekmek istemekte 
olduklarını arz etim'iştim. Açlıktan bihaber bir 
sayın arkadaşımız âdeta beni kınamış, Yüce Mec
lis kürsüsünden açlık edebiyatı yapıldığından 
yakındılar. 

Bitlis Belediye Balkanımızın bana yazmış ol
dukları çok haklı ve çok acı ifade ve 'beyanla
rını huzurlarınıza getirerek kıymetli vakitlerinizi 
almak istemiyorum. Ancak, 23 Ocak 1973 tarihli 
Milliyet 'Gazetesinde Bayın Bitlis Belediye Baş
kanı Mehmıet Kumaşçıoğlu'nun, Milliyetin mek
tup sütunlarında yayınlanan yazısından birkaç 
pasajı okumakla yetineceğim. 

Belediye Başkanımız diyorlar k i : «Geri kal
mışlıktan kurtulmak istiyoruz. G-eri kalmış yö
reler ele alındığı zaman biz Bitlis ve birkaç il 
Erzurum'un, Diyarbakır'ın, Van ile Antep'in 
pareleline yerleştirilmişiz. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın 1973 yılı yatırım tatbikatına da yine 

bu illerden başlanmaktadır. Bütün devlet kuru
luşlarının bölge teşkilâtları birer fabrika ni
teliği hüviyetindeyken, çevrelerinde bize göre 
Ibirer cazibe merkezi haline gelmiş Van'lar, Di-
yaıibalkır'lar Antep'ler yine ön sırada, Bitlis 
yine sıranın arkasına itilmiş, altı ay kışın ağır 
şartları içinde ezilen, iş sahası olmayan bir Bit
lis, bir Muş, bir 'Siirt, bir Hakkâri yine istih
dam sorununun çözümünü 'bekleyecek, yine ve
kil memur, veikil öğretmen, stajyer hâkim, sık 
sık değişen vali, kaymakam problemleriyle kıv
ranıp duracak ve yapılacak sınai yatırımların 
hayaliyle avunacak, avunmak durumunda ka
lacak. 

Biz öncelik istiyoruz, !biz geri kaldığı bildi
rilen 33 ilin önünde olmalı, önünde yer almalı
yız. İdareciye, yeni 'kuruluşlara hasret kalan 
kimseler olmaktan kurtulmalıyız» diyerek sözle
rini bitirmeye çalışan Belediye Başkanıma Dev
let ve Hükümetimden cevap bekliyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

2. — İstanbul Milletvekili İlhan Darendeli-
oğlu'nun, (basın suçlularına takılan kelepçe konu
sunda gündem dışı demeci ve Adalet Bakam Feh
mi Alpaslan'ın cevabı. 

BAŞKAN —- Basın suçlularına takılan ke
lepçe konusunda ıSayın Darendelioğlu, buyuru
nuz. 

Sizden de.beş dakikayı aşmamanızı rica edi
yorum efendim. 

İLHAN DARENDELİOĞLU (İstanbul) — 
iSaym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugünkü gazetelerden Ankara (Sıkıyönetim 
Komutanlığının bir açıklamasını her halde oku-
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muşsunuzdur. Bu açıklamanın ibir yerinde Tür
kiye'yi kana bulamak isteyenlere yapıldığı id
dia edilen i§k-encıe haberlerinin, malûm çevreler 
tarafından .uydurulmuş bir yalan olduğu, işken
cenin 'zaten insanî ıbir yönü olmadığı için buna 
müsaade edilmeyeceği de hatırlatılmıştır. 

'Muhterem -arkadaşlarım atalarımız «Tefedir 
ile uslanmayanın 'hakkı kötektir» demiş olmala
rına rağmen, görüyorsunuz iki, 20 nıci asırda her 
çeşit işkencenin insanî bir yönü olmadığı için 
torunları Ibu vecizeleşjmiş büfeme bile iltifat et
memektedirler. Aslında 'Türk adaletinden bek
lenen de budur. Fakat diyeceksiniz iki, eğer 
fırsat onların eline geçseydi, (bırakın ımulhalke-
ıme edilenlere işkenceyi, bütün bir ımilleti ve 
ülkeyi ikana bulamaktan asla tereddüt etmeye
ceklerdi. Zaten ele geçirilen planları da bunu 
(göstermektedir. Ama Türk'ün adaleti işte bu
dur ve asildir. 

iŞimdi muhterem arkadaş1 arım, sıkıyönetimin 
bile, (gayriinsanî olduğu için her çeşit işkence
ye karşı ıgeldiği bu memlekette^, Abdülkadir 
Billurcu adında 'bir gazeteci Bayramdan önce 
tevkif -edilip ceza evine götürülürken ellerine 
kelepçe vurulmuştur. Billurcu'yu tevkif etti
ren karanda bir adlî hata olmasına rağmen, 
]g.azete yetkilileri Türk adaletine olan azamî say-
igıları yüzünden bunun münakaşasını yapmaya 
lüzum hissetmemişlerdir. Ama, kelepçe kime 
vurulur, niçin vurulur? Artık bu ,bir vuzuha 
kavuşmalıdır. 

Kaldı ki, eline kelepçe vurulan -gazeteci ırz 
düşmanı değildir, afyon kaçakçısı değildir, si
lahlı eşkıyaya yardımı edenlerden biri' de değil
dir. Üstelik kaçacak ne (Sofya'sı ve Moskova'sı 
vardır. 

Hatırlayacaksınız ki, -komünistlere işkence 
yapıldığı değil, yapıldığı dedikodusuna bile ce
vap vermek isteyen müstafi Başvekil ISayın Ni
hat Erim, bunu -doğrulamak için yabancı ülke
lerden -şahitlik yapacak gazeteciler çağırmıştı. 
Bir Adliye Vekili ise, eline kelepçe vurulan ga
zetecinin resmini ve haberini 'gördükten sonra, 
bu olayı sükûtla her halde ıkarşılamamalıydı. 

Muhterem arkadaşlarım, açık konuşmak la
zımsa, bugünkü ortamda ıgazeteci olmak aslında 
bir kahramanlıktır. Neden? Çünkü, basın hür
riyetini sağlayacak kanunlar henüz -ele alın
mış değildir. Türk 'basının meselelerini çözmek 

maksadıyle kurulması düşünülen komisyon he
nüz ne seçilmiş, ne de vazifeye başlatmıştır. 
Çünkü, gazeteciliğin maddî yönü az, mesuliyeti 
çoktur. Çünkü, gazeteci henüz mütegallibe bir 
yığın patronun elinden ve emrinden henüz kur
tulamamıştır. Onun içindir k i ; dikkat ederse
niz, selâmeti makale yazmak, yani fikir yönü 
ağır basan İbir yayın yerine, renkli resim bas
makta -arayan gazetelerin yekûnu gün .geçtikçe 
artmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Parlâmerutonun 
sağcı olduğunu, hiçbir zaman hiçbir yerde gizle
meyen (bir mensubu olmama rağmen, -eğer si
lâhlı eşkiyayı tahrik ve teşvik etmiyorsa, bir 
solcu -gazetecinin bile eline -kelepçe vurulmasını 
tasvibetmediğimi, hatırlatmak isterim. 

Sayın Adliye Vekilimizden de, 'gazetecilerin 
kainler ve katiller ıgilbi ellerine kelepçe vurul
maması lâzıımıgeldiğini, bir tamimle duyurma
sını istirham ederim. 

Bana bu konuşma fırsatını verdiği için, Ba
yın Başkana ve Yüce Meclise saygılarımı suna
rım. 

ADALET BAKANI FEHMt ALPASLAN 
(C. -Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
şimdi yapılan konuşmaya cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Daııendelioğlu'nun ko
nuşmasına cevap teşkil etmek üzere, Sayın 
Adalet ıBakanı Fehmi Alpaslan söz isitemişler-
dir. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesıi) — Sayın Başkan, 
değerli imilletvekilleri : 

(Sayın Darendelioğlu'nun; cezaevinden mah
kemeye -götürülmekte olan (bir gazetecinin kol
larına kelepçe vurulmuş olmasıyle alâkalı ola
rak, Yüksek Huzurunuza getirdiği konu; daha 
önce basma intikal etmiş ve bizzat Sayın Baş
bakan tarafından cevabı verilmiş bir konudur. 

Yalnız burada sayın milletvekili, Adalet Ba
lkanını muhaftap almak suretiyle görüştükleri 
için kendilerine cevap arz 'ediyorum. 'Meselenin 
esası hakkındaki görüşümü ıbilâbare arz edece
ğim. Ama evvelâ şunu lültfen hep beralber tes
pit edelim İki; bir sanığın cezaevinden mahke
meye (götürülmesi ve (getirilmesindeki işlemler, 
Adalet Bakanlığı bünyesinde cereyan etmez; 
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Jandarmanın vazifesi eüonlesindendir ve Jan-
damanın görevinin bu kısmı, doğrudan doğru
ya 'kendi bünyesi içerisinde murakabe edilir. 

Aıma, ister İçişler1! Bakanlığına, ister Adalet 
Bakanlığına taallûk etsin, meselenin esasiyle 
elibetteki gerek Sayın İçişleri Bakanı, gerekse 
bendeniz meşgul olmak mevkiindeyiz. Kaldı ki, 
dalha da yukarı seviyede Sayın Başbakan bizzat 
bu konu ile ilgilenmeye başlamışlardır. 

Bir kimseye durup dururken, kaçması sıöz 
konusu olmaksızın kelepçe vurulmasının ağırlı
ğını, elbette insan olarak her birimiz vicdan
larımızda 'hissederiz. Ama bir kimsenin kaçıp 
kaçmayacağının takdiri, nihayet işi kendisine 
tevdi ettiğimiz oradaki jandarma eri veya ni
hayetinde onbaşı seviyesindeki bir kimsenin 
eline kalırsa; tatbikatta Bakanlık seviyesinde 
hiç kimsenin arzu ive tasvilbetmıediği bâzı hoşa 
gitmez vaziyetlerle de karşılaşmak mukadder 
oluyor. Bu gibi hallerin önlenmesi için, Sayın 
Başbakanımızın, direktifleri içerisinde, Sayın 
İçişleri Bakanı ile birlikte 'Teşkilâtı yeniden 
uyaracağız. Ama bu «uyaracağız» dediğimiz za
man, ı«isıter kaçsın ister kaçmasın; hiç kimseye 
kelepçe vurmayacaksınız» şeklinde bir emri ver
meye muktedir olamayacağımıza göre, birgün 
belki yine bir ters hadise ile karşılaşmak t a mu
kadder olabilecektir. 

Değerli arkadaşım; gazetecinin mahkûmiye
tine taallûk eden kısımlar üzerinde durdular. 
Arkadaşımın ıbir şeyi iyi bilmesini isterim: 

Bir ıgazetecinin mahkûm olması, elbetteki 
Devletin bütün yetkili 'organlarında teessür ya
ratır. Bendeniz Adalet Bakanı olarak, bir gaze
tecinin maihkûm elmasından ötürü, cidden hem 
şahsı hem mesleği ve hem de memleket hesabı
na derin üzüntü duymaktayım. Ama birkaç 
defa ifade ettim: Sade vatandaş için suç teş
kil eden ahvalde, illâ ve illâ suç işleyecek diye 
gazeteciye imtiyaz tanımayı ne mevzuatımız ka
bul eder, ne de Türkiye'nin 'menfaatları bu yol
dadır. Bunu böylece kesinlikle tespit etmekte 
yarar (görmekteyim. (A. P. ve M. G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri). 

Çok (temenni ederim ki; gazeteci, (kendi so
rumluluğunu sade vatandaştan daha çok idrak 
etmek suretiyle suçlu durumuna gelmesin. 

Bâzılarının söylediği gibi, fikir suçundan 
ötürü fgazeteci mahkûmiyeti diye bir konu yok. 

Kimsenin kafasında taşıdığı fikrinden ve bir 
kimsenin bu fikrini münasip şekliyle ifadesin
den ötürü, Türkiye'de - dış ülkelerde de yay
garası yapıldığı veçhile - asla ve asla hiç kim
se maihkûm edilmez, edilmemiştir de; Adalet 
Bakanı olarak değil, Adliyenin foir mensubu ola
rak bunu açıklıkla ifade ederim. Ama bir kim
se, kanunlarımızda «suç olan bir fiilî 'işlerse, 
onun sıfatına (bakmaksızın elibetteki mahkûmi
yeti mukadderdir. Bizim /temennimiz, gazeteci
lerin mesleklerinin ıgereği olarak, 'bu sahalarda 
daha çok titiz davranmak suretiyle suçlu hale 
düşmemeleri noktasında toplanmaktadır. 

Cezaevlerine düşen gazeteciler için, sade hü
kümlü vatandaşların yakamıza yapışacakları 
kadar iltimaslı muamele yaptığımızı, arkadaşı
mıza huzurunuzda söylemek isterim. Onlara 
daha iyi muamele yapılıyor, hattâ mesleklerini 
icra edebilme imkânlarını tanıyacak kadar çok 
iyi muamele yapılıyor. 'Binaenaleyh, «falan ga
zeteci solcu imiş, falan gazeteci sağcı imiş, şöy
le veya böyle muamele yapılıyormuş» yolundaki 
görüşlerin, asla ve asla isabetli bir yönü yok
tur. 

İstanbul'da Sağmalcılar Cezaevinde (bulunan 
bir kısım gazetecilere, kendilerinin meslekle
riyle uğraşabilmeleri imkânını, bizzat ilgilenmek 
suretiyle, ben temin ettim, kanunun verdiği 
yetki çerçevesinde taibiatıyle. Ankara'da bir 
başka gazeteci için, yine aynı surette mesleğiy
le ilgilenebilme imkânını, hem de şahsıma bir 
sürü saldırılarda Ibulunmasına rağmen, geniş 
yürekle ben temin ettim. Binaenaleyh,» gazete
cilere bir başka türlü muamele yapılıyor» denil
diği zaman, belki cezaevinde bulunan diğer hü
kümlülerin şikâyet edeceği şekilde iltimaslı mu
amele yapıldığını, lütfen arkadaşım da kabul bu
yursunlar. Zaten içeride ve dışarıda, gerçekler 
bir tarafa itilmek suretiyle aleyhimizde uçurul
mak istenilen havaya, bu şekilde gerçek anla
mında cevap vermiş olduğumu da lütfen kabul 
etsinler. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

RASUM CİN1SL1 (Erzurum) — Gündem 
dışı söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bir maruzatınız 
mı var? 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, iki günden beri gündem dışı söz istiyo-
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ram. Geçeri oturumda da Sayın Başkan söz ver
mediler. Acaba bu isteğim size intikal etmedi 
emi efendim? 

BAŞKİAN — ıSizin isteğinizi is'af edeceğim 
«fendim. 

RASİM ÇİNİSİ! ı(Erzurum) — Tefekkür 
ederim Sayın Başkan. 

3. — TJşak Milletvekili Adil Turan'ın, Ege 
tiütün piyasası konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, Ege tütün 
ıpiyasalsı konusunda gündem dışı görüşmek üze
re buyurunuz. Sizden de 5 dakikayı akmamanızı 
'özellikle rica ©diyorum. 

ADtL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de
ğerli .milletvekilleri : 

1972 yılı Ege Tütün Piyasası 29 Ocak'ta 
açılıyor. Piyasanın Ege tütün ekicilerine ve 
Türkiye tütün ekicilerinin tümüne hayırlı ol
masını dilerim. 

Bu vesile ile ekicilerin bfızı sorunlarına ve 
'alınması 'zorunlu 'bâzı tedbirlere kısaca değin
mek istiyorum. Hemen arz 'edeyim -ki; Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanının Bayram öncesi eki
ciye verileceğini Ibildirdiği avans verilmemiş; 
(bu yüzden Ege'de 'bâzı 'ekiciler gereksiz risklere 
itilmiştir. Gerçi avans konusunun yanlış anla
şıldığını, dün 'Sayın Bakandan «iğrenmiş bulu
nuyoruz. Fakat bu, kamuoyuna açılklanımalı, 
vatandaş mağdur edilmemeli idi. 

Sayın milletvekilleri; 29 Ocak gününü yal
nız Egeliler değil, her bölgenin tütün ekicileri 
sabırsızlıkla, heyecanla ve korku ile beklemek
tedirler. Ekici sabırsızdır. Çünkü, maddî sıkın
tısı son sınırına gelmiş, diğer bir deyimle Bı
çak kemiğe dayanmıştır. 'Son günlerde dahi 
avans karşılığı tütününü tüccara kaptıran eki
ci vardır. Ekici heyecanlıdır. 'Çünkü, ailenin bü
tün bireylerinin tam kadro ile .gece gündüz 
Çalışarak meydana getirdiği ürününe görücü
ler gelecektir. Aile, yetiştirdiği «sarı kızı» nm 
ya mürüvvetini 'görüp mutlu olacak, yahut da 
kaçırılışım seyredip tüm umutlarını yitirecek
tir. 

Evet arkadaşlarım, san tütün; her ailenin 
üzerinde titrediği tek ı«sarı kızı'dır. Onunla 
neşeli, onunla üzüntülüdür, heyecanlanmasının 
nedeni de budur. 

^ Ekici korkuludur, çünkü Devlet kendisini 
değer fiyatı ile ve yeterince ya desteklememek
te, yakut da yarı yolda bırakmaktadır. Nitekim 

I son yılların [tecrübesi göstermiştir ki; Tekel, 
genellikle fiyatları ilk iki gün korumaya ça
lışmaktadır. Üçüncü ve dördüncü günler ise 
tüccarın paşa gönlüne bırakmaktadır. Üstelik 
tütünden ayırdığı ıskarta oranı hiç de iç açıcı 

I değildir. Nitekim, Ege Bölgesinde % 40'kadar 
ıskarta çıkarıldığı -görülmüştür. 

I Ekici korkmaktadır, çünkü yıllar yılı, «tüc-
I cara rakibolmayacağız» diyerek önceden eme

ğe değil, kapitale dostluk ilân eden Hükümct-
I lerin fiyatları düşük saptadığına tanık olmuş-
I tur. Bünyesi gereği fırsatı 'ganimet bilen özel 
I sektörün bu fiyatı insafsızca daha da düşürdü-
I günü ve ıskarta oyunlarını gönmüş ve yaşamış

tır. 
I Türkiye tütüncülük tarihinde altınyıl ola

rak 'nitelendirebileceğimiz 1962 yılında ortala
ma, Tekel 11,76, Tüccar 11,52 liraya tütün 

I almıştır. Bunun tek nedeni, fiyatların yüksek 
I tutulması ve üreticinin sonuna kadar Tekel ta-
I rafından desteklenmesidir. Fakat bu tarihten 

sonra gelen iktidarların sakat politikası yü-
I zünden ekici devamlı - 1971 yılı kısmen hariç -

ezilmiş, ezdirilmiştir. 

I 1967 yılından aklığımız şu rakamlar bu acı 
I gerçeğin açıklı sonucudur. Her tütün ekicisinin 
J eline, her iş .günü için ortalama 59 kuruş ıgeç-
I mekte, (buna karşılık 82 tütün ihracatçısının 
I her biri 1 milyon 907 923 lira ne kâr sağlamak-
I tadır. Birincisi; 927 798 aileyi içine alır ve 3 
I milyon nüfus yarı aç yarı tok yaşar. İkincisinde; 
I 3 000 nüfusu (geçmeyen 82 tüccar bolluğun do-
I rağuna ulaşmıştır. Birincisi, 65 günden 500 
I işgünü çalışır. Bu çalışma; gecenin alaca karan

lığında başlar, güneşin kavurucu sıcaklığında 
bütün gün devam eder. Bu çalışma tüm ailenin 

I katıldığı tam ıbir tütün seferberliğidir. Bu sa-
I Taşta 7 yaşındaki torun ile 75lik nine yan 
I yana mücadele \rerir. İkincisinde ise, yalnız tüc-
I car veya firma masa başında telefonu ile çalışır 
I ve süresi iş günü olarak üç ayı geçmez. 

I Devlet, (birincisine aile başına 885 lira, ikin-
I cisme 4 470 732 lira kredi verir. Yani bu ih-
I raeatçı beylerin tütün alımında kullandıkları 
I paranın '% 87'si Devletin parasıdır ve Devlet 
I kendi eliyle 3 milyonu üç/bine soydurmaktadır. 
I Sayın Mustafa Ok't an öğrendiğimize (göre; 

3411 ton tütün ihraç ettiğimiz halde Maliyeye 
| 15 tonluk beyanname veren, yıllık net kârı 
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1 363 000 liradan Devlete yalnız 27 lira vergi 
ödeyen, 5 018 211 lira net kâra karşılık zarar 
igösteren ihracatçılar da vardır. 

Kısaca; emeHde yemek, külfetle nimet ülke
mizde ters orantılıdır. Bu çelişki, tütün alanın
da daha da somutlaşır ve her yıl gözümüze, gön
lümüze ibatar. Tütün .ekicilerinin bu açıklı dra
mı devam etmemeli, ettirilmemelidir. Bunun 
için de aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli, 
hattâ zorunludur. 

1. Fiyatların saptanmasında mütemadiyen 
•attan hayat pahalılığı dikkate alınmalı, üreti
cinin göz nuru, alın teri mutlaka değerlendiril
melidir. 

2. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, saptanan 
fiyatlar üzerinden tütününün tamamını alacağı
nı, destekleme alımlarını aralıksız, sonuna ka
dar sürdüreceğini şimdiden ilân etmeli ve bu 
teminattım sık silk tekrarlamalıdır. 

3. Tekel, kendi alımlarında ıskartayı dü
şerken âdil ve objelktif ölçülere bağlı kalmalı, 
bu ıkonuda tüccarı da titizlikle denetlemelidir. 

4. Tekel, tütün alımını birkaç koldan gev
şetmeden hertgün aynı fiyat ve ciddiyet içinde al
maya devam ettirmelidir. 

5. Aynı randıman tütüne, aynı bölıgede, 
aynı fiyat verilmelidir. 

6. Tütünün teslim alınması ve parasının 
ödenmesinde acele 'edilmelidir. 

7. İlk fırsatta tütün lokicileri için gerekli 
ibanka ve sigortalar kurulmalı, yürürlükteki ka
nunların aksaik ve eksik tarafları düzeltilmeli
dir. 

8. Son ve en önemli dileğimiz; ekicinin, 
tefeciye aracıya, ihracatçıya sömürtülmemesi-
dir. Bunun için tek çare; alımların da, ihra
catın da Devlet eli veya kooperatifler yolu ile 
yürütülmesidir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

4. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, bir zabıta vakasının t çilleri Bakanlığını il
gilendiren kısmı üzerinde gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Cinisli, bir za-
'bıta vakasının İçişleri Bakanlığı ile ilgili kısmı 
hakkında 'gündem -dışı söz istiyorsunuz. 

Beş dakikayı aşmamak üzere buyurunuz 
efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 
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Huzurunuza, Türk Devletinin emniyetini 
yürüten ve bu teşkilâtımızın başında bulunan 
sayın Bakana yaptığım bir müracaat üzere aldı
ğım cevabı, hükümet etme mesuliyetiyle yakış
tıramadığım, ona uygun bulamadığım için hu
zurunuza getirdim, bu münasebetle söz addım. 

Muhterem arkadaşlar, önce hâdiseyi özetle
mek istiyorum1: Kanser olmuş hasta babasına 
çare aramak için Başkent'e gelen Narman'm 
Toygar köyünde mukim Nurettin Aydın ismin
deki bir vatandaşımız 18 Aralık 1972 Salı gü
nü öğle üzeri saat 11.00 sıralarında Kızılay'ın 
göbeğinde iki yankcisici tarafından hücuma ma
ruz kalır ve cebindeki 3 500 Türk Lirası bun
lar tarafından alınıp çarpılır. Bunun üzerine 
vatandaşımız karakola müracaat eder, hâdise 
karakoldan İkinci Şubeye intikâl ettirilir. İkin
ci Şubede sabıkaJlılarm resimleri gösterilir ve 
Nurettin Aydın, bu sabıkalılar arasından ken
disinden parayı alan adamı teşhis eder. Teşhis 
edilenin ismi Nuri Bcnl'i'dir. 1937 doğumlu
dur, adresi de bellidir. İstanbul'da Fmdıkzade, 
Kızılelma Caddesi Ömer Seyfettin Sokak Güler 
apartımanı 26/12 de mukimdir. 

Bunun üzerine İkinci Şubeye müracaat 
eden vatandaşımız günler geçer bir cevap ala
maz, neticede milletvekiline gelir derdini arila-
tır. Vatandaşı dinledikten sonra önce İkinci Şu
be Müdürüne müracaat ederiz, durumu doğru
larlar, «Üzerinde çalışma» yaptıklarını söyler
ler Aradan üç gün geçer, Ankara Emniyet Mü
dürünü ararız, ona da rica ederiz, daha sonra 
Emniyet Genel Müdürüne müracaat ederiz, 
Bayramdan önce meselsyi takip edeceğim, bil-
g'Rermize sunacağım» diye de teminat verirler, 
hadhe beklemeye bırakılır. «Bayramdan sonra 
hadiseyi yeniden sorarız, «Henüz bir netice 
alınmadığını, adamı aradıklarını»1 ifade eder
ler. Bunun üzerine son çare olarak sayın Ba
kana müracaat ederiz. Sayın Bakana müracaa
tımız sırasında vatandaşın ıstırabını ifade ede
rim, işte mükerreren emniyet teşkilâtına müra
caat etmiştir. İkinci Şubeye başvurmuştur, 
fakat bir netice alınmamıştır, hattâ bu arada 
İkinci Şubede bir emniyet mensubu, «Sen hâlâ 
köyüne gi'tmedinmi?» gibi bir de sualine muha
tap olur. Bu sual vatandaşın ıstırabını biraz 
daha artırır. Böyle bir hâdise var, buna lütfe
dip ilgi gösterir misiniz diye müracaat eder ri
cada bulunurum. 
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iSaym Bakanın verdiği cevap üzerinde dur
mak istiyorum. Dediler ki ; «Sayın Cinisli, yani 
emniyet teşkilâtı yankesicilerle beraber nâ ça
lışıyor? Bunu mu demek istiyorsunuz?» «Hiç 
böylle bir niyetle söylem'edim sayın Bakan. Böy
le bir niyet de taşmradım. Biz Türk Devletinin 
müesseselerinin muhafazası içlin mücadele edi
yor ve onları zedelemek isteyenlere karşı gay
retimizi esirgemiyoruz. Çok rica ederimi böyle 
bir anlayıştan sizi de, kendimi de uzak tuta
rım. Ama niçin böyle söylüyorsunuz bunu da 
anlamıyorum», dedim. «Mendim teşkilâtımız 
arıyor.» dedi. «Sayın Bakan adresi de belli, teş-ı 
his edilmiş, sabıkası olan bir insan, bunun bu
lunmasında kolaylık olsa gerek, mıadem görü
lüyor da.:»1 dedim. «Efendim madem görülüyor
sa boynuna sarılsa ya. Boynuna sarılsın, polise 
teslim etsin.» dediler. 

Bu, vakıa bir telefon konuşması, sayın Ba
kanın bunu teslim edip etmeyeceğini şimdiden; 
kestirmem mümkün değil. Ama bu anlayışı 
işitince gerçekten müteessir oldum. Bir devlet 
anlayışını bu ölçüde kabul eden ve İçişleri Ba
kanlığı gibi çok önemli bir .hizmeti deruhte eden, 
arkadaşımızın bu anlayışta olduğunu gerçekten, 
yadırgadım. Ve hali ile şu çağrışım oldu. Zaman 
zaman Parlâmento dışında görev ka-bül etmiş, 
bakanlık hizmetine gelmiş arkadaşlarımızın bu 
kürsüden «Ben politikacı değilim» gibi politi
kacıyı ve politikayı tezyif '©der mahiyette, onu 
kötüler mahiyette, ondan uzaklaşır mahiyette
ki şikâyetlerini bütün arkadaşlarım müşahade 
etmiştir. Şimdi politikacıyı ve politikayı böyle
sine görme alışkanlığını âdet edinen arkadaş
larımızın bu alaturka politikayı ne kadar da 
güzel yaptıklarını görerek teessürüm! bir kat 
daha artmıştır. Aslında bu alaturka politika
ya karşıyız ve bu alaturka kurnazlığa karşıyız. 
Politikacıyı biz bu mânada anlamıyor ve bu
nun politika olmadığını defalarca ifade ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suremle mese
leyi Yüce Heyetinize getirmeyi uygun buldum, 
Sormak istediğini sualler şunlardır : 

Olay 18 . 12 . 1972 günü olmuştur. Bir ayı 
geçen zaman içinde henüz bir netice alınmamış
tır. Son yaptığım müracatta bu sabıkalının is
tanbul da mukim olması sebebiyle istanbul Em
niyet Müdürlüğüne 26 . 12 . 1972 günü Anka
ra Emniyetinden yazı yazılmıştır. Ne zaman ? 
26 . 12 . 1972 günü, yani olaydan aşağı yukarı 
10 gün sonra ve yazıya henüz cevap verilime-
miş. Bir aydan beri bu hadisenin askıda kallımıa-
sı, sabıkalının adresinin belli olmasına rağmen 
bu yazışmalara cevap verilmemiş olması bakan
lık teşkilâtında, emniyet teşkilatındaki çalışma
ların çok durgun olduğuna işaret gibi geliyor. 
Aslında biz Türk polisinin gayretini fırsat bul
dukça över ve ona güvenimizi ifade ederiz. Bu 
olağan hadiselerden birisidir, önemli görülme
yebilir. Ama vatandaşın devletine karşı güve
nini bu türlü hadiseler tek tek yıkmakta ve 
vatandaşın devletine olan inancını perişan et
mektedir. Hasta babasına şifa aramak için, üç 
kuruşunu bir araya getirip An'kara'ya geden 
vatandaşımız hastasına mı yanacak, büyük şe
hirlerde bu türlü hadiselerden ötürü mlâruz kal
dığı muamelenin ateşine mi yanacak? Haliyle 
bu vatandaşımız bu ıstıraplara dayanamıyor, 
hasta babasını yatağından alıyor, köyüne götü
rüyor. Hastahaneden hasta yatağımdan alıyor 
köyüne götürüyor ve küskünlüğünü de ancak 
gönlüne saklayıp Ankara'yı terk ediyor. 

ifade edeyim, bu vatandaşımız giderken sı
kı sıkı tembih etmeme rağmen bana da haber 
vermeden babasını sessiz sedasız alıp gitmiştir. 
işte bu olayı, küçük gibi gelse de, hergün ola
ğan gibi gelse de, devlet ile vatandaş irtibatı 
bakımından önemli bulduğum için Yüce huzu
runuza getirdim ve Sayın Bakanın bu anlayışını 
tashih etmesine imkân verir düşüncesi ile bu 
konuşmamı yaptım. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
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III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/540) (S. iSayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) (1) 

2. •— Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve t çişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğithn ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 
672 ve 672'ye 1 nci ek) (2) 

BAŞKAN — Efendim gündeme geçiyoruz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, iki günden beri benimki de ertelen
di? 

BAŞKAN — Efendim gündem dışı konuş
malar iki gün, üç gün meselesi değil. Birleşimde 
görev alan Başkan arkadaşlarınızın hizmet müd
detleri içerisinde değerlendiriliyor. Yani bir 
intikal bahis konusu değil. Bugün söz verdiğim 
arkadaşlarımın müracaatları tazelenmiştir, sizin 
müracaatinizi de Cuma günü değerlendirme im
kânını arayacağım efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, güdeme geçiyo
rum dedim, daha önce baktım söz istemediniz, 
onun için özür dilerim efendim. 

Efendim, iki açık oylama işlemimiz vardır. 
Birincisi Atatürk Akademisi kanun tasarısı, di
ğeri de Eski Eserler kanun tasarısıdır. Açık oy
lama için oy kutuları önce sıralar arasında do
laştırılacak, sonra kürsü önünde bekletilecektir. 
Sayın üyelerin açık oylama işlemine katılmala
rını rica ediyorum efendim. 

Gündemimiz gereğince çalışmalarımıza de
vam ediyoruz. 

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazılar 35 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

(2) 672 S. Sayılı basmayazı 9 . 10 . 1972 
tarihli 143 ncü Birleşim, 672'ye 1 nci ek S. Sa
yılı basmayazı 23 . 1 . 1973 tarihli 41 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması 'hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi : 2/758; Cumhuriyet Senatosu ; 2/34) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 775; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 158) (1) 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin aktarma tek
lifleri vardır, bunlarla ilgili önergeleri okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler bölümünde yer alan (Sıra Sayısı : 775) Mil
let Meclisi idare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifinin, müstace
liyetine binaen, gündemdeki sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Efendim okunan önergedeki ön
celik teklifini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır, rapor okunmayacaktır. 

Komisyonun ve ilgili Hükümet üyesinin yer
lerini almasını rica ediyorum. 

Komisyon temsil edilmiştir. 
Saym Kitaplı, Hükümeti siz mi temsil ede

ceksiniz efendim1? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye olma

mıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 775 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

— SOI — 
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli «Cari Harcamalar» cetve
linin Millet Meclisi kısmının 12.000 nci «Per
sonel giderleri bölümünün 12.941 nci «Millet 
Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziya
ret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların 
yollukları» maddesine 300 000 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Açık oyunuza sunulacaktır. 

4. *— 'Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si : 2/757; ^Cumhuriyet Senatosu : 2/36) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 776; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 159) (l) 

BAŞKAN — Aynı konuda bir başka önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler bölümünde yer alan (Sıra Sayısı : 776) Mil
let Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik-

(1) 776 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
luma eklidir. 

lik yapılması hakkında kanun teklifinin, müsta
celiyetine binaen gündemdeki sair işlere takdi-
•nıen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Önergedeki öncelik isteğini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Baporun okunması hususunda bir talep yok. 
Raporun okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Okunmaması hususunu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Okunmaması hususu karar
laştırılmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli «Cari harcamalar» cetveli
nin Millet Meclisi kısmının 13.000 nci «Yöne
tim giderleri» bölümünün 13.130 ncu «Döşeme 
ve demirbaş alımları ve giderleri» maddesine 
50 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — B u kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 

Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN— Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde soz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Teklif açık oylarınıza sunulacaktır 
efendim. 
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5. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sinop Mil
letvekili Hilmi Biçer ile Kars Milletvekili 1. 
Hakkı Alaca'nın, 647 sayılı Cezaların İnfazı hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine jdair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/592, 2/778, 2/779) (S. Sayısı : 701 
ve 70l'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Yine gündemimiz gereğince 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapıimasıyle ilgili tasarı üzerindeki mü
zakerelere geçiyoruz. 

İlgili Komisyon önergesini okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşmesi yapıla

cak işler bölümünde yer alan 701 Sıra Sayılı 
13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısının raporda belirtilen gerekçe 
ile gündemdeki sair işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Hakkı Tckinel 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

BAŞKAN — Efendim önergedeki ivedilikle 
ve öncelik tekliflerini oylarınıza sunacağım: İve
dilikle görüşülmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır, rapor okunmayacaktır. 

İlgili komisyon ve Hükümet üyesi yerlerini 
almışlardır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye 1. Yok. ' 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 701 ve 7 OV e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların in
fazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 2, 4, 
5, 6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — İkinci maddeyi okutuyorum. 
Ölüm cezası ve yerine getirilmesi : 
Madde 2. — Ölüm cezası, buna, hükümlü 

olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izale
sidir. 

Ölüm cezası, hükümlünün mensubolduğu 
din ve mezhebin hususî günlerinde infaz olu
namaz. 

Gebe kadınlar doğur.madıkça, akıl hastalığı
na tutulanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz 
olunmaz. 

Ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın 
Yargıtayca onanması ve Türkiye Büvük Millet 
Meclisince infazına karar verilmesinden sonra 
gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dâhi
linde infaz olunur. 

Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hak
kında verilen ölüm cezalarının infazına ilişkin 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 1. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 

uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair halleri
ne, ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre 
mahkemece-, 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 
20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ, 40 lira hesabiy
le ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim ve

ya ıslah kurumuna devam etmeye, 
. 4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen 

bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek 
ve sanatı icradan men'e, 

5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir 
aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınması
na, 
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Hükmolunabilir. Ancak; haklarında T. C. K. 
nun 54 veya 55 nei maddeleri uygulanmış bulu
nanların kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları 
yerine mahkemece yukarki bentlerde yazılı ceza 
ve tedbirlerden birine hükmolunur. 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürri
yeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hak
kında bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı 
bendi hükmü uygulanabilir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para 
cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde öde
meyenler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numa
ralı bentlerinde yazılı tedbirleri Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan tebligata rağmen 30 gün 
içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm ge
reklerine aykırı hareket edenlerin, hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının aynen yerine getirilmesine 
mahkemece karar verilir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile 
askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 
4 nıumaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî 
memurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye t. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine ge

tirilmesi : 
Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı 

hadler arasında tayin olunacak bir miktar pa
ranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibaretir. 

Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para ce
zalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, 
aile sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve 
sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma 
amacı gibi hususlar gözönünde tutularak tes
pit edilir. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükme
deceği para cezanmm tayin edeceği sürelerde 
ve belirli taksitlerle ödenmesine de karar vere
bilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde öden
memesi halinde geri kalan miktarın tamamının 
tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit mik
tarı dörtten eksik olamaz. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşin-
ce Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet 

Savcısı. bir ay içinde para cezasını ödemesi için 
hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri 
tebliğ eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 

Teklifin 5 nci maddesinde; «Para cezası ka
nunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir 
miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesin
den ibarettir. 

Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para ce
zalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, ai
le sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve 
sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma 
amacı gibi hususlar gözönünde tutularak tespit 
edilir...» deniyor. 

3 ncü paragrafta ise, bu paranın bir taksidi 
ödenmediği takdirde geri kalanın tamamının 
tahsili öngörülüyor. Halbuki 2 nci paragrafta 
takside bağlanma şartı ve şekli; kişinin malî 
gücü, aile durumu ve geçim meselesini dikkate 
alıyor. 

Şimdi eğer malî gücü, takati, sosyal yete
neğini nazarı dikkate almak suretiyle kişinin 
ödeyeceği parayı takside bağlıyorsak ve bu pa
ranın bir taksidinin ödenmemesi halinde tü
münü tahsile kalkarsak 2 nci paragrafdaki ağır
lığı hafifletmiş oluruz. Komisyon lütfetsin, ma
zeretsiz bir taksit ödenmediği takdirde müteba
ki paranın tahsilini kabul etsin. 

Kişi imkânsızlık içindedir; bir işi vardır, bir 
yerde çalışıyordur, şu veya bu sebeple işinden 
atılmıştır veya bir yerde çalışıyordur hastadır, 
hastanede tedavi altındadır veya fevkalâde bir 
ahval seibe'biyle, meselâ- bir zelzele, bir su bas
kını, bir âfet, bir yangın sebebiyle malî imkâ
nından mahrum olmuştur; kenarında parası 
yoktur. Binaenaleyh lütfetsinler, 3 ncü parag
rafın «...belirli taksitler» ifadesinin önüne «ma
zeretsiz» kelimesini ekleyelim. 

Hastalığı, yangını, işsizliği vesair bilinmez 
sebeplerle kişinin mağdur durumunu dikkate 
alalım, «mazeret» kelimesini ekleyelim ve «ma
zeret» kelimesini eklersek maddenin 2 nci pa-
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ragraf mdaki; suçlunun iktisadî, aile sorumlu
luğu, meşgale ve mesleği, yaş ve sağlık duru
mu böylelikle değerlendirilmiş olsun. 

Bunun için bir önerge veriyorum. İfadem 
şudur : 3 ncü paragrafın 3 ncü satırına «maze
retsiz» ibaresinin eklenmesidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Komisyon olarak maruzatınız vardı Sayın 

Biçer? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÎLMI 

BtÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 5 nci mad
denin 2 nci paragrafındaki «meslekî» kelimesin
deki aksan sirkonfleks kalkacak ve «mesleği» 
olacak. Bir tane de - biraz önce arz etmiştim -
son fıkradaki «mal memurluğunca» ibaresindeki 
(m) harfi büyük harf olarak yazılacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon olarak belirttiğiniz 
hususlar dikkate alınmıştır. Zabıtlar o şekilde 
tashih edilmiş oluyor efendim. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Asutay tarafından verilmiş bir deği

şiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 

maddesinin. 3 ncü paragrafına «Mazeretsiz»1 iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
önerge üzerinde görüşünüzü belirtin efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, çok muhte
rem arkadaşlarım; 

Hapis cezasının paraya çevrilmesi1 esas itiba
riyle bir atıfettir. Aslolan para cezasının tama
mının ödenmesidir. Türk Ceza Kanununun 19 
cu maddesi ile getirilen sistemde aynen şöyle 
denilmektedir: «Bir aylık süre içinde para ce
zasının 1/3'ünü ödeyen hükümlünün isteği üze
rine geri kalan para cezasının birer aylık iki 
taksitte ödenmesine müsaade olunur.» 

Esas sistem bu. Eğer Sayın Asutay'ın dedi
ği şekilde bir mazeret beyan ederek buna bir 
istisnaî hüküm getirecek olursak suiistimale 
meydan verebilir. Bu itibarla bir atıfet mahiye

tinde olan, hapis cezalarının paraya çevrilme-
sindeki sistemin bozulmasına taraftar değiliz; 
Sayın Asutay'ın önergesine de bu nedenlerle iş
tirak etmek mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — önergenizi izah için kısa ve 

öz olması nicasıyle Sayın Asutay buyurunuz. 
BURHANİETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerlli miijlletvekilleri; 
Sayın Komisyon sözcüsünün ifadesi ile bu 

husus bir atıfet olarak kabul edilecekse o hal
de 2 nıci paragraftaki hükmün metinden çıka
rılması lâzımdır. Çünkü 5 nci maddenin 2 nci 
paragrafı; «Asgarî ve azamî hadleri gösterilen 
para cezalarının miktarı suçlunun iktisadî du
rumu, aile sorumluluğu, meşgale ve mesleği, 
yaş ve sağlılk dunumu cezanın sosyal etlkM ve 
uyanma amacı gaibi hususlar göz'önünde tutula
rak tespit edilir» diyor. 

O halde bu paragrafı çıkarmak lâzımdır. 
2 nci paragrafı çıkaracaksırnuz ki, mesele atıfet 
olsun. Hâkim, bir kişinin sosyal durumunu, aile 
durumunu, sağlılk durumunu, içinde bulundu
ğu sosyali etık'Mnii ölçmeden her suçlunun ceza
sını paraya tahvil etmez. Bütün suçluların ce-
zaiları paraya tahvil edilecekse o zaıman mesele 
yok; ama bu hususu 5 nci maddede şarta bağ
lamışsınız. Sosyali durumu demişsiniz, sağlık 
durulmu demişsiniz, aile durumu demişimiz, ge
çimi sikınltısı demişsiniz. Bunları söylemişisiniz, 
yani atıfeti ş&rta bağlamışsınız. 

iSayın milletvekilleri, bir zelzele olmuştur, bir 
yangın olmuştur, bir su baskını olmuştur, adam 
zürradır, elinde muayyen malı vardır su götür
müştür, ateş götürmüştür, kendisi hastadır fev
kalâde fecî bir haildedir; hastanededir, yatıyor. 
Ödeyecek parası yok, imikânsızlık içinde bulu
nuyor. Tabiî ki, «mazeret» kelimesi lâfla olimaz. 
'Mazeretinin tespiti muhakkak adlî malkaımlaırla 
tescil edilecektir. Ben bu parayı ödeyemedim; 
neden ödeyemed&n? Adam vesika verecek, has
talık vesikası verecektir, sağlık raporu vere
cektir, zelzele içinde olduğunu söyleyecektir, 
malının mülkünün su ile ortadan kalktığını, 
hefoa olduğunu ifade edecektir. 

Lütfediniz, atıfeti bir şarta bağlamışsınız, 
bu şartta ««mazereti» kabul ediniz. Eğer bu 
«mazereti» kabul etmezseniz kanunun 2 nci 
paragrafının hiçbir yeterliği olmaz. 

Saygılarımla. 
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•BAŞKAN — Hükümet olarak lütfen yeri
nizden... 

•ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAJM 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Gayet kısa bir 

. mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce söz atmanız gerek
li idi, bir kaç cümle ile yerlinizden ifade ediniz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
2 ncıi madde, suçlunun bir çok durumunu dik
kate alarak asgarî ve azamî haddin cezasını 
miktar olarak' tespit efen ak için vazedilmiştir. 
100 liradan 10 bin liraya kadar mahkûmiyet 
getirmiştir. Hâkim, 100 lira mı, 5 000 lira mı 
'hükimedecelk meselesini düşünerek hangi kıstas
lardan mıiühiöm olduğunu göstermek için bir 
kayıt getirmiştir. 

BAıŞıKA'N — Evet efendim, bu gerekçeyle 
katılmıyorsunuz. 

iSaym Asutay'ın verdiği değişiklik önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmiştir. 

iBu duranı karşısında Sayın Komisyon f illi al 
katılır mısınız ef endim ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZOÜSÜ HİLMİ 
iBfttER OSinop) — Sayın Başkan, bu madde
nin bu şekliyle kabulü elbette ki, Yüce Mecli
sin takdirine kalmıştır. Ancaık, çok suiistimale 
uğrayacak bir madde okluğu Sayın Hükümet 
temsilcisi tarafından beyan edilmektedir. Tat
bikatta büyük aksakîliklar olacaksa, biz mad
deyi bu şekliyle geri alıp, sayın önerge sahibi 
aııkadaşımla da durumu inceleyip tekrar Grene'l 
Kurula arz edelim. 

BAŞKAN — O takdirde filhal katılmamış 
otun, ben maddeyi Komisyona vermiş olayım. 

Efenldim, Komisyon filhal katılmamış oldu
ğu için madde, değişiklik önergesi ile Koalisyo
na verilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Cezaların ertelenmesi : 
Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para 

cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya ha
fif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir 
yıla kaıdar hapis veya hafif hapis cezalarından 
biri ile mahkûm. olur ve geçmişteki haliyle ah
lâkî temayüllerine göre cezasının ertelenmesi S 
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ilerde cürüm işlemekten çekmsmesine sebebol'a-
cağı hakkında mahtkeımoce kanaat edilirse, bu 
cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde 
ertelemenin sebebi hükümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zamanda 15 yaışmı bitirme
miş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis 
cezası iki seneden, hapis ve hafif ha.pis cezanı 
üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18.ya
şını ikmal etmeımiş olanlar ile 70 yaşına varmış 
ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis ceza
sı bir seneden hapis veya hafif hapis cezası iki 
seneden fazla olmadığı hallerde de yutardaki 
fıkra hükümleri uygulanabilir. 

Bâzı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suç
lar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertele
nemeyeceğine dair özel kanun hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye i . Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Müşahedeye tabi tutulma : 
Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına ve

ya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, 
ahlâkî eğilimlerini ve gönderilmesi gereken in
faz kurumunu tespit için tüzükte gösterilen 
esaslar dairesinde müşahedeye tabi tutulur
lar. 

Müşahede süresi G0 günü geçemez. 
Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun iş-

lenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde mü
şahedeye tabi tutulmayabilir. 

İnfazı gereken cezaları 6 aydan aşağı olan
lar müşahedeye tabi tutulmazlar. 

Müşahede sonunda, müşahede merkezi hü
kümlüye ait dosyayı mütalâasıyle Bakanlığa 
gönderir. Müşahede sonucuna göre hükümlü
nün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça ta
yin olunur. 

Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulmasına 
ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hü
kümler, askerî cezaevleri ve cezaları buralarda 
infaz olunan hükümlüler hakkında uygulan
maz. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 neü maddeyi okutuyorum : 
izin : 
Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları 

infaz edilmekte olanlardan : 
a) Hükümlülük süresinin 1/5'ini. iyi hal 

ile geçirenlere anasının, bahasının, eşinin, kar
deşinin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan 
birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde ya
hut zarara mâruz kaldıkları büyük yangın, dep
rem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda yol da
hil bir günden 10 güne kadar, 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, 
yarı açık infaz kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan 
hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçir
miş olanlara ayrıca yol dahil 72 saate kaçlar, 

c) İnfaz kurumlarında hükümlülük süre
sinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıveril-
'melerine 15 gün kalmış olan hükümlülere nor
mal hayata avdetlerini sağlayacak ve iş temin 
edebilecek imkânların verilmesi için kendi baş
larına veya infaz sonrası yardım, kurumlariyle 
temasa geçmek için çalışma saatleri için ve her 
seferimde yol dahil 8 saate kadar, 

Cumhuriyet savcısının tasviıbiyle mahfuzen 
veya serbest olarak tüzükte gösterilen esaslar 
dahilinde izin verilebilir. 

izinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş 
sayılır. 

izinden dönmeyen veya izin süresini geçiren 
hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 
299 ve müteakip maddelerinde yazıli hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Eroğan, 
buyurunuz. 

Sayın Akal, söz istiyorsunuz. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Gerçekten 647 sayılı Kanun Türk Ceza Hu

kukunda ileri bir aşaJmadır. 17 nci Asırda mah
kûmların da insan oldukları yolundaki genç 
hukukçu Beccarıa'nm feryadına ciddî olarak 
kulak vermiş bir kanundur. Adalet, her yönüy
le âdil olmak lâzım gelir. Bu maddede, muhte
lif sebeplerle mahkûmlara kanunda gösterilen 
'müddetini doldurduğu takdirde izin verilmesi 
'kabul edilmektedir. Ancak burada bir husus 

dikkatimi çekti, verdiğim bir önerge ile bir de
ğişiklik talebettim. Maddenin muhtelif yerle
rinde, yol dahil izin verilmektedir. 

Edirne'de bir cezaevinde bulunan Kars'lı bir 
vatandaşı düşünelim. İzin almış, Kars'a gidecek, 
en az iki, üç günü yolda geçecek. Dönüşü de öy
le. Ama, Kars'a çok yakın bir vilâyette cezaıevin-
de bulunan bir başka vatandaş ailesinin yanın
da 9 gün igeçirecek, öteki 5 - 6 gün. Burada bir 
adaletsizlik aşikârdır. 

Askerlikte de ,gün ve yol ayrı tutularak, «yol 
hariç, şu kadar iziın verildi.» denir. 

Değistirlge önergemde bu, yol dahil, tabiri
nin (yol hariç) şeklimde olmasını teklif ettim. 
Bana verilecek cevapta, «esasen mahkûmlar 
'bulundukları cezaevinde bir müddet iyi hal gös
ter i rlensie, ailelerime yakın cezaevlerindeki im
kân ve şartlar müsaitse, oraya naklediliyorlar,» 
denecektir. Bu doğrudur. Ancak, ailesinin bu
lunduğu yerdeki cezaevine nakil her mahkûmsa 
nasıilbolmamaktadır. O cezaevi 'doludur, o oezaıetva 
tamirdedir, daha muhtelif sebeplerle mahkûmun 
oraya nakli mümkün olmaz. EdirneldedÜr, ailesi 
Kars'tadır; giderken iki - üç gün, gelirken iki 
üç gün geçirir ve ailesinin yanında dört - beş 
gün kalır, oraya yakın olan ilse ailesinin yanın
da dokuz - on gün kalır. İkisi de mahkûmdur, 
ikisi de izne hak kapanmıştır, ikisi de ayrı se
bepler tahtında değil, Türk vatandaşı olarak nü
fusa kayıtlı buluırimaiktaıdır. Buradaki haksızlığı 
bertaraıf etmek içlin yapmış olduğum tekılaifin il
tifat (göreceğini ümidede.r, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL ('Samsun) — Sayın Başkan, 

Sayın arkadaşlarım; ben de aynı konuya değin-
nrek için söz istemiştim. Cidden bu 14 neü mad
de, özellikle (ıa) fıkrası ile medenî bir düzlemde 
'bir hükümlüye tanınabilecek halkları göstermek
te. Yalnız, ciddî ve ağır hastalıklar, diyoruz. Bu 
hastalıkların tespitinde genellikle rapor aran
maktadır. Zannederim bu raporların neneden 
alınacağı hususu ayrıca tüzükte gösterilecektir. 
Burada katiyen olmalıdır; heyet raporu mu ye
tecektir, yoksa Hükümet tabibinin rapıoru mu 
yetecektir, «Baban çok ağır hastadır» tarzında 
bir mektup mu yetecektir? Bu konularda açık
lığa, zaruret vardır. 

Biraz evvel değerli arkadaşını da bahsetti
ler. Türkiye şartları bakımından yol dahil 8 sa-
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at izim vermişsiniz, o hükümlü nereye gider, na
sıl gelir? 72 saate kadar bir iz'in hakkı tanımışsı
nız, yol dalhil demişsiniz, nereye gider, ne'reıd;en 
'geliri.. Bu bir nevi hükmü fiilen imkânsız hal̂ e 
getirir gibidir. Değiştir'ge önergesi verecektim, 
şayet Komisyon bu 72 'saate kadar hükmünü tat-
miıı edici bir şekilde izalh ederse ömenge verm©-
yeecğim. Bunu sual olarak da soruyorum. Tat
min olmayacak olursam Sayın Başkamılıiktam, 
zaman bakımından, önerge vermek için müsaade 
istiyorum. Yol dalhil 72 saate kadar, yol dalhil 
8 saate kadar hususları açıklığa kavuşturuılma-
lıdrr. Müddet aizdır ve fiilen imkânsız hale geti
rebilir. Madeni ki, çok ciddî bir adım olarak 
görüyoruz bunu, infaz sisteminde, daha yararlı 
bir hale getirmek için neden böyle münasip 
•görmüş olduklarınım gerekçesini aradım, bula
madım ve durumu çözümlcyemedim. 

Saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN —• Madde üzerimde başka söz iste
yen sayın üye var m i l . Buyurun Sayın Adalet 
Baıkanı. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
ı(C. Senatosu Artvin Üyesi) —• Sayın Başkan, 
çok muhterem milletvekilleri; bu maddede iki 
Ikonu üzerinde duruldu. 

1. —• Yıo.1 dalhil 10 güne kadar fıkrasının 
uzak mesafede olanlar için haksızlık teşkil ede
ceği konusu ortaya konuldu. 

2, —• Muadeletin tespiti ne suretle olacak en
dişesi ortaya atıldı. 

Biz bu maddedeki bu fıkralarla, şimdiye ka
dar tüzükte yer bulan hususları kanunda sara-
Ihajta kavuşturmuş oluyoruz. Tüzükte yol dahil 
olarak şimdiye kadar izin verildi. Bu, yol da
hil, olarak denilımesinde belki uzak mcsafeıler 
için hakikaten bir haksızlık mütalâa edilebilir 
'ama on gün izin verilir, diye bir kayıt yok. On 
»güne kadar izin verilir v c bu gibi fevkalâde hal
lerde bir hükümlüye genellikle ce^aevlerimiz üç 
ile beş gün izim vermektedir, gidecek moşigul 
olacak ve gelip cezasını ıçeikccek. Bu, nihayet 
kanunun kendisine verdiği atıfetten yararlanan/ 
bir hükümlüdür. Aslolan, işlediği suçun karşılı
ğı olan cezayı iç'plcmesidir. Kendisine Yüce Mec
lisler kanunla bir nevi atıfette bulunuyorlar ve 
bir imkân veriyorlar. Bu, uzak mesafe olunca, 
elbette idare, yakım mesafeler içim beş gün dedi
ği izni, uzak mesafe için yol dahil on gün olarak 

<wnm'ek suretiyle bumu değerlendirm'elktedir. 
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Bl.r' an için yolu hariç bırakırsak, bu alabil
diğine suiistimal konusu olur. Çünkü, yol bir 
kimse içim uçakla gidilir, iki saatjtir; bir kimse 
için "trenle gidilir, üç gündür; otoibüsle gidilir, 
iki gündür; hususî vasıta ile gidilir, bir gündür. 
Yani bmru kesinlikle bir noktaya bağlamak 
mümkün değildi,!'. 

O itibarla lütfederseniz bu om gün meselesi, 
yol dalhil konusu idarenin takdirine kalmış ol
sun. Nitekim şimdiye kadar tüzükle böyle uygu
lama yaıpılm aktadır. Başka türlü kendisime ce
zaevinden izan verilen insanı zaptırapt altına al
mak ve onu bir sorumluluk duygusu içinde tut
mak mümkün değildir. Ona yol hariç, d'ediğiniz 
zamam, «Ne yapayım, yolda vasıtam kırıldı, 
uzadı muzadı» .gibi bir sürü meselelerle karşı 
karşıya kalınır. Bunun neticesinde bizzat hü
kümlü, iznini tecavüz etmek suretiyle firar su
çunu işlemiş gibi bir hale düşer ve bugün koru
mak istediğimiz hükümlünün kendisi zarardide 
olur ve c^zaıevlerinin bu tatbikata geçmesi de 
imkânsız bir hal. alır. 

Bu mazeretin no surette tespit edileceğine 
dalı' Sayın Akal tarafımdan sorulan soruya ge
lince. Bu husus tüzükte tespit .edilmiştir. Memle
ketimizin içinde bulunduğu şartlar köyde has
ta olan bir kimseye sağlık kurulu raporunun 
t em inin e imkân ver'me'mektedir. Bu akılcı hare
ketle, o m atoldeki Cumıihuriyet Savcısına, «Ibu 
mazeretin meveudolup olmadığını tetkik elt, ba
na. bildir.» diye inıfiaz müessesesi acele telgnaıfia 
soruyor, orası cevap veriyor. Cevabı da muhtar
dan veya köyün haysiyetli tanınmış bir adamın
dan bakiikatem .bunun babası hasta mıdır, diye 
sorulur ve o maihallin Cumhuriyet Savcısı, «ta
lepte mevzuubahsolan ciddî mazeret vardır,» 
şeklinde cevap verdiği vakit, bu şekilde daha 
ziyade resmî mercilere, Cumlıuriyet savcılıkla
rıma dayalı bir itimatla mesele yürütülmlelktiedir 
ve Türkiye de uy'gularaması mümkün olmayan 
'rapor alma vesaire gibi hallere tüzük gitmemiş
t ir ; tüzükte sarahatle hüküm vardır. 11/7 nci 
maddede «mazeret izni» gösterilir, 118 nci mad
dede «.mazeretin tespiti» diye koymuştur. Bura
da, «bükümlünün 117 nci maddede belirtilen 
seibeplere dayanarak kurum müdürünün aracı
lığı ile Cumhuriyet Savcılığımdan izin isteğin
de bulunması halinde Cummuriyet Savcılığı 

j olay malballimim ilgili ve yetkili mercilerine ma-
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zıereti tespit ettirir. Hükümlümün aile efradı ta
rafımdan yukarıda belirtilen olayların tespiti 
ile hükümlüye bilgi verilim esi için olay mahal
lindeki Cumhuriyet Savcılığına başvurulması 
halinde Cumhuriyet Savcılığınca olay tespit 
ettirilerek durum hükümlünün bulunduğu kuru
ma en seri şekilde bildirilir» tarzında bir hük
me bağlanmıştır. 

Bu cihetten de tatbikatta endişe edilecek bir 
hal olmamakladır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Ibâzı sualler var
dır, bir dakikanızı rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Akal. 
YASAK AKAL (Samsun) — Efendim, Sa

yın 'Balkanın 10 güne kadarki izaJhaıtmı bir ölçü
de kabul ediyoruz. Ancak 72 saat ile 8 saat hak
kındaki bizim itirazlarımıza cevap vermediler. 
Bunun cevalbıını istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan-, soru
yu cevaplandırınız. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu 72 saate kadar 
olan (Ib) fıkrası (a) fıkrasındaki gibi bir maze
ret izni değildir. Bu, süresinin yarısını iyi hal 
ile geçirmiş bulunan, açık ceizaevinin hükümlü
leri veya açık cezaevine henüz geçmemeiş olmak
la beraber yarı açık Cezaevinde iken açık ceza
evine geçime hakkına saihibolanlar için tanınmış 
bir haldir ve tüzükte bu da belirtilmiş bulun-
mak,tadır. Senede iki defadan, dört defaya ka
dar izin verilebiliyor. İyi hal içindedir. İşte 
memleketinle .gidip işlerine bir düzen verecektir, 
çoluk çocuğunu görecektir falan. Bu kadar ge
niş, tutulan bir haldir bu. 72 saat üç gün mâna
sına geliyor. Üç günden fazla da yani hiçbir ma
zeret olmadan sırf bir bayram gidip çocuğunu 
ıgörmiek isteyen 'bir babaya fırsat vermek gibi 
bir hal için düşünülmüş bir durumdur. 

Kaldı ki, zaten iyi hal içinde olunca bir kim
se, açiik cezaevine gitme hakkına sahibolmuş ve
ya açık cezaevinde olursa bu gibi insaflılar daha 
ziyade memleketleriyle yakın ilişki kurabilıeicek-
leri cezaevlerine kendi istekleriyle gidebilijyor-
lar. Yani tatbikatta o bakımdan bir zorluk çek
miyoruz. Yani tatbikatta böyle kabul ediliyor. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır erden
dim. 

Millî Giüven Fantisi Grubu adına Sayın Nebil 
Oktay, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
MEHMET NEBİL OKTAY (iSiirt) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Bakanın 14 ncü maddenin (a) fıkrası 
ile ilgili verdiği izahatı tamamien farklı karşılı
yoruz. Nihayet « 1 ile 10 gün arasında» dendiği
ne göre bu izni verenler yol durumunu hesapla
yarak takdir hakkım herhalde kullanacaklar
dır. 

Ancak, (b) fıkrasındaki izahat için aynı şe
yi söylemek mümkün değildir. 7İ2 saati mâkul 
•bir ölçü olarak görmek imkân dahilinde değil
di?. 

Şimdi düşününüz; İzmir Açık Cezaevinde 
olan bir vatandaş Kurtalan veya Kars'a gidecek
tir. Gidişi asgarî 48 saattir, dönüşü 48 saattir, 
bu ikisini toplayınız 76 saati ralhalt raJhat ıgeçer. 
Bu itibarla (b) fıkrasını bu şekilde kabul ettiği
niz takdirde (yani 72 saat olarak kabul ettiği
niz takdirde) bu fıkradan yalnız muayyen ki
şiler, açık cezaevlerine çok yakın olan kişiler 
istifade, edebilir, bu açık cezaevlerinin çok uza
ğında olaın kişilerin hiçbir suretle bu fıkradan 
istifadeleri mümkün olmaz, muayyen şahısların 
inhisarında ve imtiyazında olan bir fıkra hali
ne g'elir. 

Şu halde bu fıkradaki «.yol daihil» kelimeleri
ni «yol hariç 72 saat» olarak değiştirdiğimiz tak
tirde bu fıkradan Türkiye'nin her yerindeki va
tandaşın istifadesi imkânını sağlamış oluruz. Bu 
hususta bir önerıge de vermiş bulunuyorum, (a) 
fıkrası makuldür, değiştirilmesine lüzum yok
tur, ama (Ib) fıkrasında mutlak sureltlte «yol da
hil» kelimesinin «yol hariç» şekilde değiştiril
mesi suretiyle bir değişiklik yapılmasında zaru
ret vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Ka&ova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan , muhterem milletvekilleri; 
Mevzu; bir mahkûmun izinli olarak mıemle-

iketinıe gitmesi için gerekli olan yol iznidir. Ar
kadaşlarım bu hususta çok hassas davranarak 
dediler ki ; «me'selâ bir kimsenin köyü yakın 
olur bir günde gider bir günde de gelir ve 10 
ıgünün 8 gününü köyde geçirir» «Bir kimse 
Kars'lıdur, Kars'a 5 günde gider, bu iznin aşağı 
yukarı yarısından fazlasını yolda geçirir» Haklı
dırlar. 

— 309 — 



M. Meclisi B : 42 

Sayın ©akan burada buyurdu ki, «yakın yer
ler söz konusu olunca oradaki niemur, âmir iz
ni oma göre verecektir» Bu da haklıdır. Ama ibıı 
süzde kalıyor. Bir âmir, bir memur isterse onu 
be'salbedcr, istense etmez. Ama yine Sayım Bakan 
«yol hariç» dendimi suiistimal edilir, 3 günd'e 
ıgidileeeik yerde 5 günde gidilir» dediler. Bunda 
da haklı, Sayın Bakan. 

Ama bu Kanunda esasen «gidip gelme bir 
hafta yol hariç» demeli, Kars için. Fakait Polat
lı'da yatan-bir adam için ise «bir gün, yol ha-
niç» demelidir. Yani yolun uzak ve yakınlığına 
igörle ibu iznin ayarlanmasını şart koşmalıdır. Bu
nu âlmirin, memurun rızasına bırakmak hiç de 
doğru değildir. Tecrübeli bir âmir ve memur olur 
lonun Kars'a Sarıkamış'a, Erzuruma gideceği 
yolu besalbedip ayarlar, su kadardır iznin der. 
Ama tecrübesiz bir memur olur gidip gelme yol 
dahil şu kadaıu der. 

Bu Kaırana Kars'ın, Sarıkamış'ın, Erzurum' 
un yol mevzuunu dahil edip ona göre bir fıkra 
ikonul'ması lâzımdır. Hem adaleitsiz bir durum 
yaıraitmamak, hem de tatbikatta memuru güç 
durumda bırakmalmıaik için bunun halledilmıesü-
ni riica ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmiarım. 
•BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nuri Eınoğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bildiğim kadarıyla Sayın Adalet Bakanı, 
konuşmada ikna edici bir üslûba sahiptir. Ama, 
ne yazık ki, bu madde üzerinde yapmış olduk
ları konuşmada beni ikna edemediler. 

Deniyor ki, «on güne kadar...» Hükümlü ce
zaevi müdürüne bir dilekçe verecek, bu dilek
çe infaz savcısına gidecek, infaz savcısı izin ve
recek... Bu izni, «Efendim, biz Edirne'deyiz, 
binaenaleyh, yolda şu kadar günü geçecektir; 
bunu on gün vereyim» diye bir ölçüye vurur. 
Ama cezaevine çok yakın bir yerde ailesi bulu
nan kimseye izin verirken, «Burası çok yakın
dır, buna üç. gün, beş gün izin vereyim,» diye bir 
ölçüye vurdu mu, içinde bir endişe, bir üzüntü 
de doğar. Nihayet karşısındaki şu veya bu se
beple cezaevine girmiştir; ailesinden, yakınla
rından uzaktır ve birkaç seneyi de cezaevinde 
tek basma doldurmuştur. 

Bir arkadaş konuşmasında, yetmişiki saate 
kadar olanlara bunu yol hariç diyelim de, on 
güne kadar olanlara yol dahil diyelim diye bir 
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ölçü verdiler. Kendilerinin görüşü... Ben öner
gemde ve fikrimde ısrar ediyorum. Bu izin ve
ren savcının takdirine kaldığına göre, o zaman 
adaletsizlikler mutlaka doğacaktır. Yolda gecen 
müddetler mahkûmun aleyhine geçmiş saatler
dir. 

Arkadaşlar, zaten (a) fıkrasında izin verile
bilmesi için birtakım şartlar konulmuş. Ne di
yor? «Anasının, babasının, eşinin, kardeşinin ve
ya çocuğunun ölümü...» ağır bir üzüntü; «veya-
bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları...» 
bu da endişe verici birşey; «yahut zarara mâ
ruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su bas
kını gibi âfetler.» Üç beş günde telâfi edecek 
tedbirleri almak mümkün olmaz arkadaşlar, bu 
felâketler karşısında. 

İzin biraz da insanidir; mahkûmun moralini 
büyük ölçüde yükseltmektedir. Bir misal vere
ceğim : 

Kırşehir'de cezaevinde bulunan bir mahkûm 
bundan bir ay kadar evvel Ordu'ya ailesinin ya
nma gitti hastalık sebebiyle. Yolda geçti, bir 
müddet. Kar vardı, sıkıntılıydı. Döndü, geldi. 
Kendisini gördüğümde; «Yeniden hayata doğ
muş gibiyim, daha uzun bir süre rahat ve huzur 
içinde yatabilirim,» dedi. 

Sayın Bakan konuşmalarında bu iznin suiis
timal edileceğini de söylediler. Şayet yol hariç 
dersek, «Efendim, vasıta şöyle oldu, hava böyle 
idi...» E bu zaten yol dahil deseniz de bu maze
reti beyan eder, kaçmış durumundan kurtarmak 
için tedbirlerini de alır. Yolun ne kadar sürdü
ğü zaten kanunlarla tespit edilmiştir. Filân yer
den filân yere; Harcırah Kanunu tespit eder, 
üç gün, beş gün, iki gün, kırksekiz saat... Bina
enaleyh, bu ölçüde bir sıkıntıya düşüleceğini 
zannetmiyorum. Suiistimal de bahis mevzuu ola
maz, İçeridekilerin de insan olduklarını düşü
nelim ve tatbikattaki takdir hakkının bazen 
lehte bazen aleyhte kullanılmasının da haksız
lıklar doğuracağını kabul edelim. Bu sebeple, 
bunu hem vuzuha kavuşturmak, hem de daha 
insanî hareket etmek yoluna gitmiş olacağız. 

Bir de endişem, ciddî veya ağır hastalıklar... 
Bu yönetmelikte kimisinde mahalle muhtarının, 
kimisinde köy muhtarının, kimisinde bilmem 
bir hekimin raporuyla olmaktadır. Tatbikatta 
birtakım zorluklar doğurmaktadır bâzı mahkûm
lar için, bâzıları için de rahatlık doğurmakta-
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dır. Bunu da yönetmelikte herhalde düşünecek
lerini ümit ediyorum. Daha ciddî, daha sağlam 
esaslara bağlanacak şekilde yönetmelikte tadil 
yapılır. Amma velâkin bu izin konusunda yolun 
hariç bırakılmasında ben zaruret görüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya, buyurunuz 

efendim. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; infaz sırasında hüküm
lüye izin verme meselesi hususunda arkadaşla
rım maddeyi tüm olarak nazara almamakta, 
(a), (b), (e) fıkralarını ayrı ayrı düşünmekte
dirler. 

Bir kere maddenin (a) fıkrası açıkça belirt
miştir; hükümlü cezasının ne kadar miktarını 
geçirdikten sonra, ölüm, âfet veya zelzele oldu
ğu zaman izin alabilir. Demek ki, bu müddeti 
geçirmediği zaman bu izini de alamayacaktır. 

(b) fıkra'sı ise yarı açık cezaevine gitmeye 
bak kazanmış mahkûmlar içindir. Bu hakkı ka
zanmamış olanlar zaten (b) fıkrasından hiç isti
fade edemeyeceklerdir; yine (a) fıkrasına tabi 
olacaklardır. 

Arkasından (e) fıkrası gelmektedir, (c) fık
rası kendisine daha geniş imkânlar vermektedir. 
Binaenaleyh, maddeyi tüm olarak nazara alma
lıyız. (a), (b) ve (c) fıkralarını birden mütalâa 
ettiğimiz zaman görürüz ki hükümlüye, henüz 
yarı açık cezaevine veya açık cezaevine gitmicdi-
ği zaman tanıdığımız hakla, açık cezaevine git
tiği zaman tanıdığımız hak; ve sonra cezasının 
bitmesine veya şartla salıverilmesine az bir 
müddet kaldığı zamanlarda da, iş bulmak için 
tekrar izin verilmesi halleri düşünülürse, ken
disine çok geniş imkânlar tanınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, infazın bir usulü ve 
disiplini vardır. Cezaevleri otel değildir; savcı 
da otel müdürü değildir. Herkes her istediği za
man izin talep etmekte ve âdeta cezaevlerinde 
herkes istediği zaman istediği yere gitmekte 
olursa o zaman cezanın kıymeti de kalmaz. 

Madde çok iyi olarak (a), (b) ve (c) fıkra
ları şeklinde tespit edilmiştir, (a) fıkrasında, 
cezasının hangi kısmını çektikten sonra kendi
sine izin verileceği belirtilmiştir. O süreyi bitir
meden annesi ölse dahi izine gitmeyecek ada
mın yolda geçecek müddeti üzerinde burada 
itirazlarda bulunmak hiç de yerinde değildir. 
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Yarı açık cezaevine gitmeden evvelbelki oıi 
gün izini de kullanmıştır. Açık cezaevine gittik
ten sonra da, ondan başka, istediği zaman 72 sa
atlik izin kullanacaktır ki, bizim memleketimiz
de bugünkü şartlar içerisinde 72 saatte değil; 
yazın ben bir saatte Kars'a tayyareyle hüküm
lü göndermişim; iki gün kalmış ve ertesi gün 
bir saatte de gelmiştir. 20 saatte otobüsle git
miştir, annesini babasını görmüştür, yi-ne gel
miştir. 

Benim maksadım maddeyi (a), (b) ve (c) 
fıkraları olarak tezekkür etmek; (a), (b), (c) 
fıkralarını birbirinden ayırmamak ve infazın da 
şartlarını yerine getirmek ve cezaevlerinin de 
otel olmadığını, biraz da sıkıcı olduğunu, ceza
nın terbiye edici mahiyetinin olduğunu da dü
şünerek karar vermenizi bilhassa istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, tekrar söz isti
yorsunuz, buyurun efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; şimdi görüşen ar
kadaşım (a), (b), (e) fıkralarından bahsetti. 
Biz (a), (b), (c) fıkralarından bahsetmedik ve 
bunun üzerinde de durmuyoruz. Bu, izin veri
len bir kimsenin yolda geçen müddetinin izine 
"vyılıp sayılmaması mevzuudur. Zaten orada ıs
lahı nefs ettiğini göstermiş, ıslahı nefs ettiği ka
naatini az çok oradaki savcıya ve hapisane mü
dürüne vermiş ve bu duruma gelmiş mahkûmla
ra izin verirler. Onbeş seneye, yirmi seneye, 
otuz seneye mahkûm olan bir kimseye doğru
dan doğruya izin verilmez. 

Mesele, izin verilebilecek durumda olan 
mahkûmun yolda geçecek müddetlerin izin müd
detine ilâve edilip edilmemesi mevzuudur. Me
selâ arkadaşım buyurdu ki, tayyareyle gider, 
şu kadar saat kalır, şu kadar saatte döner fa
lan... Tayyareyle öteki gider ama ben .gidemem.. 
Ben de karayoluyla gideceğim, tayyare param 
yok. Bunları hesap etmek lâzım. 

Sonra hapisanenin otel falan olmadığını çok 
iyi biliyoruz. Mesele, izinli giden adama izin 
mevzuunda, mahallin uzaklığı yakınlığı hususu 
rol oynamalı. Meselâ, Ankara'dan Polatlı'ya, 
Şerefli Koçhisar'a gidecek birisinin yol durumu 
ile, arkadaşımın ifade ettiği gibi Kars'a veya 
Sarıkamış'a gidecek bir kimsenin yol durumu 
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gözönüne alınacak ve ona göre izin azaltılıp ço
ğaltılacak. Meselâ adam Van'a tayyare ile gi
debilir, Van'a tayyare ile gider; ama ben de 
Van'a, otobüs param olmadığı için; belki de ya
ya gideceğim. 

Bunları gözönüne alalım, bunlara göre ayar
layalım. Bizim bütün çabamız, izinde adaletin 
teessüsüdür. Onbeş, yirmi, otuz senelik bir hü
kümlüye illâ izin verilsin diye bir iddiamız da 
yoık. izine lâyık olan kimseye oradaki savcı ya
hut hapisane müdürü izin verirse verir. O kim
se için burada ne (ıa), ne (b), ne de (c) fıkra
ları mevzuubahistir, arkadaşlar. Hürmeti erim-
le. 

BAŞKAN" — Efendim, madde üzıerinde Sa
yın Erogan tekrar söz istiyorsunuz. Buyurunuz 
efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Yücie Parlâmentoyu dşgıal ettiğim endişesiy
le üçüncü defa huzurunuzdayım, özür dilerim. 
Ancak, bir arkadaşın mütalâasına cevap ver-
meik zaruretindeyiım, çünkü, bir fikrin kabulü 
sadedinde söz almıştım. Benim fikrimi. ıcerhede-
c<ek, mütalâalara karşı ben de, onu cerhedecek 
mütalâalar serdetme hakkını haizim. 

Bu, kanun müzakerelerinde talihsiz bir du
rum vardır. Maddeler geçer 'gieçer, bir arkadaş 
birine taklidimi, o uzar gider. Bu 14 ncü madde 
de böyle oldu maalesef. Şimdi, arkadaşlar, Sa
yın Kazova'nın belirttiği gibi, bu bir otelcilik 
hikâyesi değil, biz de biliyoruz cezaevinin otel 
olmadığını, en az bu mütalâada bulunan arka
daş kadar. Ve hükümlünün de biraz sıkıntıda 
bulunması lâzım geldiğini de idrak ediyoruz. 
Ama şunu da istiyoruz ki, Adalet Bakanlığının 
tatbikatında hiç olmazsa, adaletsizlik olmasın. 

Cezaevine çoık yakın bir yerdeki aileye gi
decek olanın geçireceği gün meselesi bahis mev
zuudur. Birisi çok zaman sarfedeeıek, öteki 
az zaman sarfedecek. Uzakta bulunanlara 
on gün, yakında bulunanlara beş gün di
ye bir kayıt yok. Çok yakın olana, savcı, 
on 'günlük izin verebilir, çok uzaktakine de se
kiz gün verebilir. O sıekiz günün, ailesinin ya
nında geçireceği müddet, altı güne iner; ama 
öteki rahat rahat on gün geçirir. Buradaki izi
nin maksadını bir, ikincisi adaletsizlik yarat
mam ayı düşünmıek lâzım gelir. Maksat, (a) fık

rasında tespit edilmiş; şu, şu, şu şartlarda olan 
mahkûma şu, şu, şu sebeplerle izin verilir. Ta
mam.. Bu şartlar tahakkuk edecek, o haller mu
vacehesinde kendisinle izin verilecek. Bu haller
de, bu durumda olan kimseler arasında verile
cek izin müddetinden dolayı haksızlık doğacak
tır diyoruz, biz. O sebepten, yol hariç tutulsun 
ve ona göre izinler tespit edilsin. 72 saat için
de bu böyledir, on gün için de bu böyledir. Tek
rar söylüyorum, cezaevlerinin bir sıkıntı yeri 
olması, mahkûmun bir daha suç işlediği takdir
de nelere mâruz kalacağını bilmesi lâzım; ama 
oradakinin de insan olduğunu unutmamak lâ
zım. Cezasının zaten bir müddetini 'geçirmiş, bi
raz da olsa mütenebbih olmuş, vâzıı kanun bu
nu düşünüyor. Biraz mütenebbih olmuştur di
yor. Ee, iyi hali de görülmüş, ailesinin yanına 
gönderiyorsunuz. Gönderirken hepsi için müsavi 
ölçüler koyalım. Mâruzâtım budur. Saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir 
efendim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 14 ncü madde

si hakkında yeteri kadar görüşme yapılmış ol
ması sebebiyle görüşmelerin yeterliğini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Kubilay îmer 

BAŞKAN — Sayın Kaya, yeterliğin aley
hinde buyurunuz efendim. 

KEMAL KAYA (/Kara) — Sayın Başkan, 
muhterem, arkadaşlar; 

Yeterlik önergesi aleyhinde söz almamın se
bebi; konu açıklanmadı, tavazzuh etmedi. Be
nim hiç bir art niyetim yok. ıSaym Nuri Ero
gan bahsettiler, Sayın Kazova 'bahsettiler, mev
zu iyice tavzih -edilmediği için arkadaşlarımın 
endişesi de giderilmedi. Onun için yeterlik öner
gesi aleyhinde bulunuyorum. 

(a) fıkrası, her zaman tatbik edilecek.. Gün 
meselesine gelince; on gün.. On günün üç günü 
yollarda geçse, dört günü yollarda, ;beş günü 
yollarda .geçse bir hükümlü beş gün, üç >gün 
'evinde kalabilir. Onu demek istiyorum. Yani 
a, b, c ıbentleri birbirleriyle irtibatlıdır (a) ben
dindeki şartlar tahakkuk ettiği takdirde izin 
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alan şahıs, (b) fıkrasında o -şarthu1 hiç olmadan 
da izinli gidelbilecek. (c) fıkrasında ise (*ı) ve 
('!)) de olmayan şartlardan <da istifade edecek. 
Demek istediğim, tüm olarak düşünürsek, hü
kümlüye geniş dziıı süreleri tanınmıştır. Onun 
için madde tavazzuh etmemiştir, önerlgenin aley
hinde konuştum, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler.. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. Madde üze
rindeki değişiklik önergelerine ıgeçiyoruz. Öner
geleri okutuyorum efendim. • 

Başkanlığa 
14 neü maddenin (b) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştiril tiresini arz ve teklif ederim. 
Saygılarla. 

.Siirt 
Nebil Oktay . 

Açık infaz kurumlarında İm limanlarla, ya
rı açık infaz 'kurumlarında olup da, açık infaz 
kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hü
kümlülük süresinin yarısını iyi haliyle geçir
miş olanlara ayrıca yol hariç 72 saate kadar. 

Yüksek Bşkanlığa 
Tasarının 14 neü maddesinin (e) bendinde 

yer alan, «kendi haslarına veya infaz sonrası 
yardım kurumlarıylc temasa geçmek için» iba
relerinin metinden çıkarı İmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Sayın Başkanlığa 
14 neü maddedeki (yol dahil) tabirlerinin 

hepsinin (yol hariç) şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Efendim Sayın Eroğanm 
önergesi en lay'kırı okluğu için evvelâ ondan 
işlem yapmaya başlıyoruz. 

i (İstanbul Milletvekili Nuri Eroğanm öner-
ıgesi yeniden okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

BİÇER • (Sinop) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon, Sayın Nu

ri Eroğanm değişiklik önergesine katılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaimi eden-

24 . 1 . 1973 0 : 1 

ler... Ka'bul ^etmeyenler... Değişiklik önergesi ka
'bul edilmiştir efendini. 

Şimdi, (Sayın Okta3^ tarafından verilen öner
genin işleme konulmasına mahal kalmamaıştır. 
Değil mi Sayın Oktay ? 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Evet, 
ıSajnn Başkan. 

BAŞKAN — ISayın Güngör'ün önergesini 
t ekra r okutııyo ruı n. 

(İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör'ün önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon0? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, bir önergeye 
d e katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor. 
Sayın Hükümet? 
ADALET1 BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 

(S. Senatosu Artvin Üyesi) — Katılıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet de katıldığını beyan 
ediyor. 

Efendim, Sayın Mustafa Fevzi Güngör ta
rafından verilen ve Komisyon ve Hükümetin ka
tıldığı değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul -etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nuri Ero-
. ğatı'ın ve Sayın Mustafa Fevzi Güngör'ün 

önerge] e rijde kalbul ettiğiniz değişik şekliyle 
14 neü maddeyi ojdarcnıza sunuyorum. Kahul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul .edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum, efendim. 

Madde 18. — Andlaşmalarda öngörülen hü
kümler saklı kalmak şıartıyle yabancılar hak
kında Türk mahkemelerince hükmolunan hür
riyeti bağlayıcı cezaların ve emniyet tedbirleri
nin infazının ımütekalbiliyet ve cezanın aynen uy
gulanacağı hususu taahhüdedilmek kaydıyle, ya
bancının uyruğu olduğu Devletin infaz kurum
larına bırakılmasına, Adalet Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verile
bilir. 

Türk mahkemelerince mahkûm edilmiş olup 
da hürriyeti bağlayıcı cezaları ikmal veya kıs
men veya tamamen affolunmuş yahut şartla sa
lıverilmiş bulunan yabancılardan ayrıca em
niyeti umumiye nezareti altında bulundu-

,, rulması veya şartla salıverilmiş olması se-
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IbeibiylLe Türk Ceza Kanununun 28 nci mad
desinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerinin 
uygulanması ger ekenlerden varsa para ce
zaları ile her türlü şahsî hak ve yargı
lama giderlerini ödeyenlerin istekleri üzerine 
yurt dışına çıkmalarına ve yurtta kalmaları sa
kıncalı görülenlerin de Cumhuriyet iSavcılığmm 
talebi ile hükmü veren mahkemece hudut dışı 
edilmelerine, karar verilebilir. 

Hudut dışı edilmiş yabancılar 5 yıl geçme
dikçe yurda sokulmazlar. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeTYok. 

Maddeyi oylarınıza .sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 

ıŞartla 'salıverilme : 
Madde 19. — Muvaıkkat hürriyeti 'bağlayıcı 

cezalarda hükümlülük süresinin 2/3 nü ve müeib-
Ibet ağır hapiste 24 yılını geçmiş olup da Tüzü
ğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunan
lar talepleri olmasa dahi şartla safeverillirler. 

Cezalarının infazı sırasında, ceza infaz ku
rumlarından finar etmiş olanların yııkardaki 
fıkra hükmünden yararlanaıbilmeleıri için, mu-
ıvakıkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hüküm
lülük süresinin 4/5 ni, müebbet ağır hapiste 
-30 yılını çekmiş olmaları şarttır. 

Yukardaiki nispetlerin tayininde hükümlü
nün tutuklu kaldığı günler de hesalba katılır. 

Şartla salıveriıkneyıi gerektirir ımıahiyeıtte ceza
evi idaresi tarafından verilen gerekçeli mütalâa 
hükmü veren mahkemeye, hükümlü 'başka bir 
yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yer
deki hükmü veren mahkeme derecesinde bulu
nan mahkemeye tevdi edilir. ıMahJkeme bu mü
talâan uygun görürse şartla salıverilme kararı 
derhal yerine getirilir. 

'Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görme
diği takdirde gerekçesini 'kararında gösterir. 

Bu karara karşı hükümlü vekili, kanunî mü
messili veya Cumhuriyet Savcısı tarafından .ace
le itiraz yoluna başvıurulalbilir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu 
kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bent
lerine göre infazına karar verilenler şartla sa
lıverilmeden yararlanamazlar. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında 
şartla salıverilme süresinin sonuna kadar Türk 

Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkraları hükümleri uygulanır. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nis-
petindie- şahsî -halkları tanzim etmesi şartına ta
lik eder. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÎLMt 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 19 ncu mad
denin 1 nci fıkrasındaki «Geçmiş» kelimesinin 
•«Çekmiş» ve son fıkrasındaki «Eder»' kelimesi
nin de «Edilebilir» şeklinde düzeltilmesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, sayın Artaç, 
buyurunuz efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Evvalâ, bu maddenin bu şekilde tedviniyle 
infaz müessesesine hakikaten büyük kolaylık
lar sağlanmış ve böylece cezaevlerinde büyük 
çapta mâkûmların yığılmaları da önlenmiş olu
yor. 

Fakat bu maddenin bir hususiyeti var. Mad
dede, aslî unsur olarak, iyi hal sahibi olan ki
şinin şartla salıverilmesi öngörülmüştür. Nite
kim 1 nci fıkrada «îyi halli hükümlü niteliğin
de bulunanlar, talepleri olmasa dahi şartla salı
verilirler.» diye bir âmir hüküm vazedilmiştir. 

Şu hale göre maddenin muhtevasına göre iyi 
halin tahaddüsü gereklidir. Bu iyi hal, talep 
vaki olmasa dahi infaz müessesesine yetki ve
riyor. Re'sen bu işi yapar. 

Fakat maddenin 2 nci fıkrası, «Firar eden 
kişiler dahi» der ve burdaki cezayı çekme müd
deti kısmen arttırılır. Birinde üçte iki, diğerin
de beşte dört olur. Benim kanıma göre madde
nin tedviniyle bu 2 nci fıkra birbirine aykırı 
düşmektedir. Zira firar eden kişide iyi hal 
aramanın gereği yoktur. Aslında firar eden kişi 
infaz müessesesinin bütün kaidelerine ademî 
riayet etmiş ve suç işlemiştir. Böylece bir şah
sın aynı şekilde iyi halli kişiler gibi bu şekilde 
şartla salıvermeden istifade ettirilnnesi kanıma 
göre biraz da hukuka aykırıdır. Komisyonun 
bu fıkrayı metinden çıkartması gerekirdi. Bu 
bakımdan iyi hallinin yanında kötü hal sahihi 
kişinin de aynı şekilde istifade ettirilmesi biraz 
da insanî hislerle kabili telif değildir. Ben, bu 
fıkranın çıkarılmasına taraftarım. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Saym Yaşar Akal, madde üze
ninde, buyurun efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bu maddede söz alışımın sebebi şudur; bil
hassa bu zamana kadar olan uygulama ille bun-
dam sonraki uygulamada, uygulayıcılara bir ko
laylık teman etmek üzere zabıtlara düşüncele
rimi geçirtmek ve komisyon; «Evet öyledir, 
öyjle anlıyoruz»1 anlamına gelen bir söz söyler
se yarın uygulamada kolaylığı sağlamak için
dir. 

Şimdi, «muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza
larda hükümlülük süresinin 2/3 'ünü ve müeb
bet ağır hapiste 24 yılını geçirmiş olup ta tüzü-ı 
ğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunan-ı 
lar, talepleri olmasa dahi şartla salıverilirler» 
Demek ki, bâr nevi emıeklilik müessesesi gibi 
şu iki şartı yerine getiren şahıs, şartla salıve
rilmeden istifade ediyor. 

Firar etmiş olanların bu haktan istifadele
ri için müebbete 30, diğerine de 4/5 getirilme
si, gerekçede de söylendiği gibi, son zamanlar
da artmış bulunan firarlara bir önleyici tedbir 
olarak düşünülmüştür. Bunu da kabul ediyo
rum. 

Bugüne kadar olan uygulamada (yanlış ha
tırlamıyorsam) genelH'kle en büyük müşkülâta 
uğradığımız husus, o mahkûma hapishane ida
resince verilen iyi hal mazbatasıdır. 20 yıl ha
pis yatmış bir vatandaş, belki de o hapishane
nin sebep olduğu birtakım olaylara tahammül. 
edemiyerek, (çünkü burada derinliklerine gir
meyeceğim infaz sistemimizdeki noksanlıkla
rın) yanlış bir hareket etmiş olabilir, cezaevi 
müdürüne veya idarecisine karşı birtakım di
siplinsiz gibi görünen hareketlerde bulunmuş 
olabilir; bu takdirde genellikle o şahsın şartla 
salıverilmeden istifade etmesi pek mümkün ola
mıyor idi. Şimdi, açıklığa kavuşturmak iste
diğim nokta şudur: Şartla salıverilmeyi gerek
tirir mahiyette cezaevi idarecisi tarafından ve
rilen gerekçeli mütalâa, hükmü veren mahke
meye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa 
hükümlünün bulunduğu y#erdeki hükmü veren 
mahkeîme derecesinde bulunan mahkemeye tev
di edilir. Mahkemie bu mütalâayı uygun gö
rürse şartla salıverilme kararım derhal yeri
ne getirir. 
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Şimdi benim istediğim şudur ; 
«Mahkeme bu mütalâayı uygun görürse» 

deniyor. Olabilir ki mahkemeye verilen bu 
mütalâada, hâkimin takdirine göre, olayların 
geliş şekline göre 20 yıllık hapishane hayatın
da bir veya iki defa disiplinsizlik cezası almış 
olan bir mahkûm, eğer bir disiplin cezasına 
mahkûm oldu ise, mahkemenin takdiri netice
sinde; şu disiplin cezasını almıştır demiş olma
sına rağmen mahkeme; hâkim gibi delilleri 
takdir ederek bütün bunları yapmış olmasına 
rağmen müebbet hapse mahkûm olan bir 
vatandaş 25 seneyi doldurmuştur, bu disiplin 
cezalarını almış olmasına rağmen bu şartlı sa
lıvermeden istifade edebilir diye karar vere
cek midir? Bütün mesele buradadır. Yani bu 
takdir hakkının mahkemeye verilmesi, (uygun 
görür veya görmez) bir disiplin cezası, iki disip
lin cezası veya halin icabına göre disiplinsiz bir 
mahkûm sayılarak öyle bir mütalâa ile sevkedil-
miş olsa dahi; çünkü oradan öyle anlıyorum, di
yor ki; kendi talep etmese bile, sanki tevkifte 
nasıl 20 günde bir sorgu hâkimi tetkik eder de 
tahliyeye ihtiyacı vardır, tahliye gereklidir der 
ise, burada da: «Bu şahıs şu şu disiplin suçlarını 
işlemiş olsa dahi ben takdir ediyorum bu vatan
daş, (firar hariç) şu şu disiplin suçlarını işle
miş olmasına rağmen, bu vatandaş hakkında mü
talâa şöyle olmasına rağmen takdir hakkımı kul
lanarak diyorum ki, bu şartlı salıverilmeden is
tifade edecektir.» 

•işte, şayet bu madde ile getirilen husus bu 
takdir hakkını mahkemeye verecek nitelikte 
ise, ki, öyle olmasını istiyorum, öyle olmasını is
tediğim için konuşuyorum, «böyledir», denme
sini temin ederek uygulayıcılara bir fayda sağ
lamak için ve evet böyledir diyerek zabıtlara 
geçirmek kastı ile konuşuyorum, böyle ise ya
rarlıdır, faydalıdır. Ceza ve infaz sistemimiz
deki bütün noksanlıkları bağımsız yargıçların 
takdirine tevdi edeceği için öyle olmalıdır. 

Komisyonun ve değerli Bakanlık mensupla
rının anladığım davranışlarından bunun böyle 
olduğunu anladığım için konuştum. Eğer böy
le değil ise, şöyle olmalıdır yolundaki düşün
celerimden sarfı nazar ediyorum, müzakerele
rin kısa kesilmesi için. Sırf uygulamadaki ko
laylığı temin etmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
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MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan..., 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebil Ok
tay. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Değer
li arkadaşlarım; 19 ncu maddenin ikine! fıkra
sında, herhanigi bir sebeple firar etmiş olan şa
hıslara da şartla Salıverilmeden istifade ötme 
olanakl arının sağ! anm a sini f evkal âde ol ümlu 
karşılıyoruz. 

Bir şahıs, ceza evindeki cezasını çekmesinin 
başllanıgıemda herhangi bir hayatî zaruretle, 
ımeıcbuiriyetlo cezaevinden kaçmış olabilir. Bu, 
'mutlaka o hükümlünün alhlâkî bir redaelt içe
risinde olduğu an'lamına gelmeiz.. Kalmıştır, onu 
(müteakiben fevkalade bir halin içerisine girmiş
tir. Böyle bir şallısı şartlı sallı verme nimetlerin
den istifade etirimenıelk, herhalde uygun bir ha-
reıkelt olmaz. Kaldı ki, firar etmiş şahısla firar 
etmem iş şahıs arasında birtakım tefrikler de 
ortaya koymuşuz. Biri, cezasının 2/3'ünü tamam
lıyor, diğeri 4/5'ini tamamlıyor. Müebbet hapis-
tte 24 sene şart koşmuşuz, diğerinde, 30 yıl şart 
ikoişmuşuz. 

Bu itibarla; bu ikinci fıkrayı fevkalâde 
olumlu, adalet hislerine uygun bir hareket ola
rak karşılıyo ruz. 

Benini üzerinde durmaik istediğim bir nokta 
şu : 

2/3 mıüddeti doldurmuş, cezaevi müdürü iyi 
hal mütalâasını vermiş; bu takdirde bakın üçün
cü fıkra ne diyor : 

«Mahkeme bu mütalâayı uygun (görürse şart
la salıverilme kararı derhal yerine getirilir.» 

Yani, iyi hal hususunda verdiği mütalâayı 
uygun görürse şartla salıverilme kararı derhal 
yerine geltirilir. Ya cezaevi müdürü, müddetin
de verdiği mütalâada bu hükümlü şartla salıve
rilmeden isjtifade edemez diye bir mütalâa ver-
mişse?.. 19 ucu maddede bir vuzuh yoktur. De-
ıme'k oluyor ki, mahkemenin yetkisi sadece ve sa
dece cezaevi müdürünün hasırladığı iyi mütalâ
ayı, iyi hal mütalâasını uygun görmek veya gör-
ımeimektir. Uygum görürse salıveriliyor, uygun 
görmezse salıverilmiyor. Peki, cezaevi müdürü 
şaihsî bir sebeple o hükümlü hakkında, şaritla sa
lıverilmeden istifade edemez diye bir mütalâa 
veıimiş, hâkim ne yapacaktır? Hâkim bu müta-
lâaının aksine, sen bu mütalâayı verdin ama bu 

hükümlü iyi hal içerisindedir, ben şartla salıve
rilme kararı veriyorum, diyemez. 1)9 ncu madde 
hükmüne göre diyemez. Çünkü, 19 ncu maddede, 
mahkeme bu mütalâayı uygun görürse şartla 
salıverilme kararı derihal yerine getirilir diyor. 
Demek ki, yalınız iyi hal mütalâası sırasında 
imaihkeme bir mütalâa veriyor. Ya iyi hal müte-
lâası vermemişse?.. Bu itibarla; bu fıkraya mut
laka, cezaevinin aksine mütalâası halinde hâ
kimin takdir hakkını kullanarak ayrı bir karar 
vermesi, icabında hükümlünün lehine bir karar 
ve itmesi hususunda sağlanması ve maddede 
ki bu boşluğun .giderilmesi gerekir, kanaatinde
yim.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —. Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
AlDALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

BİÇER (Sinop) —• Sayın Başkan, iki koınuşma-
cıya da cevap a.rzedebilir miyim ? 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMiSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

ıBİÇEB (Sinop) —• S ay un Akal'un izhar ettikleri 
endişeler varit değildir. Hangi haliyle olursa 
olsun Sayın Akal'ın dedikleri şekilde malhkûm 
istifade eder. 

Sayın Oktay beyin durumuna gelince, Sa
yın Oktay beyim izhar ettikleri endişeler de va
rit değildir. Tetkik eden hâkim, re'sen nazarı iti-
banıe almak suretiyle istifade ettirebilir. 

BAŞKAN — Evet etendim. 
ADALET İMKANI FEHMİ ALPASLAN 

(O Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN —• Buyurumuz efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

*(G. Senatosu Artvin Üyesi) — Kanunda bütün 
işleyişler açıklıkla, ortaya koınniflimıştır. Tüzük, 
(ki, Danışitaym tetkikinden ve tasdikinden geç
miş bulunuyor) bunlarım her biri için. ayrı ayrı 
hüküm getirmiş bulunuyor. Disiplin kuru!lan 
'Vardır, iyi hal kararı alma yetkisi bu disiplin 
ıkuruHarına verilmişltir. Buna karşı itiraz kabil
dir. İtiraz üzerine mahallî Cumhuriyet savcıla
rı -ınesele hakkında karar verirler. 

Şartla salıverilmede hâkim, bu iyi hal mese-
1 esimden daha çok, müddetlere riayet edilmiş 
midir, edilmemiş midir konularını da dikkate 
alacaktır. O itibarla meseleyi bir karara bağlaya
caktır. 

— 316 — 



M. Meclisi B : 42 24 . İ . 1973 O : İ 

Sayın Oktay arkadaşımızın endişesine.mahal 
yok. Çünkü tüzükte bunlar gayet açık surette 
ele alınmış, dile getirilmiş bulunuyor. Şimdiye 
.kadar daima böyle yürümüştür ve disiplin ceza
sı verilmesi halinde muayyen süreler geçince 
artık bu disiplin cezalan kendiliğinden kalkmış 
sayılmak suretiyle, o kişi o'tomatikman iyi hal 
•içerisine girmiş addediliyor tüzüğe göre. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi bulun

madığına göre, 19 ncu maddeyi oylarınıza suınu-
yonım. 

Eaibul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edikniş-
>ti-ı? efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, oylayarak kalbul 
'buyurduğunuz 19 ncu maddede, İçtüzüğün 1Û9 
ncu maddesi gereğince, maddî haftalar da tashih 
edilmişti. Kabul buyurduğunuz metin tashih 
edilmiş şekliyledir. Bunu belirtmiş oluyorum. 

5 ;nci madde üzerinde Sayın Asuıtay tarafın
dan verilen ve Yüce Heyetiniace kaıbul edilen 
değişiklik önerıgesi, fillhal katılmamış olmaları 
sebebiyle Komisyona Gerilmişti. Komisyon, Ka-
misyon olarak gerekli istişareyi yaptıklarım be
yanla, maddenin müzakeresini istemektedirler. 
Onun için o maddeye dönüyoruz. 

Komisyon fikrini belirtmek için söz istiyor. 
Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HlliMİ 
BİÇEB (Sinop) — Sayın Başkan, çok muhte
rem arkadaşlar; 

Sayın Asutay tarafından verilen değişiklik 
önergesi Yüce Meclisçe, öyle zannediyorum ki, 
iyi anlaşılmadığı için kalbul edildi. Ancak, aşa
ğıda arz edeceğim nedenlerle biz, Komisyon ola
rak bu önergeye katılmanın imkânsız olduğuna 
inanıyoruz. 

Durum şöyle : Suçlu mahkeme huzuruna. 
geldiği zaman, mahkeme suçluya bir ceza terti-
bediyo,r ve onun sosyal durumunu, iktisadî du
rumunu gözönüıude 'bulundurarak, 4 ncü mad
dedeki şartları haiz ise bu suçunun cezasını pa
raya çevirme gibi suçluya bir atıfet gösteriyor 
ve mahkeme verdiği kararında ayrıca ne şekilde 
paraya çevrildiğini, kaç lira/a çevrildiğini, na
sıl ödeneceğini de belirtiyor. Meselâ diyor ki, 
şu kadar süre ile mahkûmiyetine, şu kadar lira 
para alınmasına ve bunun da şu kadar taksitle 
ödenmesine.. Şimdi bu, mahkemenin verdiği bir 
karai'. 

İnfaz için bu karar savcılığa gidiyor. Savcılık 
mahkemenin bu kararım aynen uygulamak zo
rundadır. Savcılığa gittiği zaman savcılık, mah
kemenin ilâmında yazılı olduğu şekilde borçlu
ya veya mahkûma bir ödeme emri tebliğ ediyor. 
Ödeme emri üzerine, aradan aşağı yukarı altı 
aya yakın bir süre geçtikten sonra, maznun, 
(borçlu savcılığa gidiyor ve taksit şartlarıma ria
yetle birinci taksidini ödüyor. 

Şimdi, getirilen sisteme göre, birinci taksidi 
ödedikten sonra gelen taksidi ödemez ise otoma
tik olarak bu para cezası hapis cezasına çevrili-
yıo?. 

Şimdi, arkadaşımız, bu 5 nci maddenin üçün
cü fıkrasına, «Ancak taksitlerden birinin süre
sinde mazeretsiz olarak ödenmemesi halinde» 
şeklinde oraya bir «mazeretsiz» kelimesinin ek
lenmesini istiyorlar. 

Bunu savcılık yapamaz. Çünkü savcılık 
mahkemenin kararını infaz ediyor. Buraya «ma
zeretsiz» kelimesini koyduğunuz zaman, bunu 
savcı münakaşa edecektir. Bu mazeret meşru 
mudur, değil midir?.. Karara aykırı. Türk öeza 
Kanununun 19 nen maddesinde bir sistem var. 
Bu sistemde para cezasının ne şekilde tahsil edi
leceği belirtilmiş ve buna muvazi olarak, buna 
uygun olarak da 647 sayılı Kanun getirilmiş. 

Şimdi, mahkemenin kararını değiştirimek 
yetkisi savcıya verilmediğine göre, mazeretsiz 
kelimesini nasıl kullanacaksınaız? 

Bundan öteye başka bir durum daha ortaya 
çıkıyor. Sanığa., sosyal ve iktisadî durumları, 
veSair vaziyetleri nazarı itibare alınmak sure
tiyle 4 ncü madde uygulanırken, bir atıfet gös
teriliyor. Bu sefer, atıfet içinde yeni bir atıfet... 
Meşru bir mazereti var, hastadır, vesairedir gi
bi, son derece, suiistimale müsait maddeye bir 
eiiastikiyet getiriliyor. Zaten sayın arkadaşımla 
da konuştum, bu maddede musir değiller. Bu 
itibarla maddenin değişiklik önergesine katıl
mak imkânsızdır. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN —: Mümkün değit, söz veremiyo

rum. Sadece Komisyonun görüşünü belirtime 
hakkı vaı\ 

KEMAL KAYA (Kars) — Yeni bir müzeke-
re açılmıyor mu? 
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(BAŞKAN — Bir değişiklik şelkil gelse mü
zakere açabilirim. Değişik şekil getirmiyor efem-
'dim Koımisyom, ısrar ediyor eski metinde. 

KEMAL KAYA (Kars) — O halde Komis
yondan bir soruım var. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik verildiği için 
(bu konuda soru da 'olmuyor Sayım Kaya. Bu iti-
İmrla 'böyle bir usule yol açmayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayım Asutay ver
diği önengede, 5 mci maddenin üçüncü pragra-
fına bir «İmazeretsiz» ibaresinin eklenmesini is
temişti. Bu isteğe Komisyon katılımaımışıtı. Yüce 
Heyetiniz, Komisyonun görüşüne rağmen öner
geyi benimsemiş ve 'bilâftıara Komisyon filhal 
da katılmamış olduğu için Koımisyona verilmişti 
önerge, Komisyon bu defa görüşünde ısrar ekli
yor, metnin değiştirilme'sine muvafakat etmedi
ğini gerekçesiyle de arz etmiş bmlunuyor. 

Bu itibarla ben, şimdi, Saym Asutay'ım öner
gesini tekrar oylarınıza sunacağım. Yüce Kuru
lun aldığı kaırar elsas 'olacaktır. 

önergeyi oylannıza sunuyorum. Kaibul eden-
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Bilmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu suretle çeriçıeıve 1 nci maddenin ihtiva et
tiği maddelerin müzakeresi ve oylaması ikmal 
edilmiş oluyor. 

Çerçeve 1 nci maddeyi bu seibep'le oylarınıza 
sunuyoruımı. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul 
edilmişıtii'. 

2 nci maddeyi okuıtuyorulm : 
Madde 2. — 18 . 7 . 1965 ta,r|hli ve G47 sayılı 

Cezaların infazı 'hakkındaki Kamuna aşağıda 
yazılı ek: madde ekleınımâştir : 

Ek Madde 1. — Sırf askerî suçlar ile askerî 
disiplin suçlan ayrık olmak üzere askerle alın
madan önce veya askerlikleri sırasında işledik
leri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek 
subaylar hafkkmda kısa süreli hürriyeti bağla
yıcı cezalar yerine hükmedileni bu kanunun 4 
ncü ımaddesimin 3 ve 4 numaralı bentlerinde ya
zılı tedbirler ile 5 nci maddesinde yazılı para 
cezalarının yerine getirilmesi askerlik hizmetlile
rinin sıonuna bırakılır. 

Bu süre içerisinde zalmamaşıımı işlemez, 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 3. — 13 . 7 . 1065 tarihli ve 647 sayılı 

Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun gerici 4 
nıcü -maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

Ancak; madıkeım'eier'ce hükmolııman tazmini 
nitelikteki p-ara cezalarının tahsil usûl ve şeklini 
•gösteren özel kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN —. Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarımın 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında 

yer verilmiş bulunan «tazmini mahiyetteki» 
ibarelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Güngör, affedersiniz, ben 
bu önergenizi anlayamadım. Diyorsunuz ki, 
«Tazimini» kelimesi kalksın. O vakit muallâk
ta kalıyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (iSinop) — Sayım Başkan, bu «taamimî 
'nitelikteki para cezaları» deyince dar çerçevede 
hir anlam çıkıyor. Bunu, «âmtme alacağı» veya 
özel kanunda yazılı âmıme. ile ilgili başka bir ala
cak da olalbilir mailâlhazasıylc iltibasa meydan 
vermemek için bu «tazmini nitelikteki» ibaresi
nin çıkarılimasınım uygum olacağını biz de yerin
de görüyoruz. 

BAŞKAN —• Anlıyorum da o vakit mâna 
kalmıyor. Yani, bir şey ilâve etmek gerekir her 
halde onun yerine. O bakımdan sordum Sayın 
Güngör'e. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (Sinop) —• «Mahkemelerce hükmolıınan 
ip ara ceza] arının tahsil usul ve şeklini göste
ren....» 

BAŞKAN — Ama o vakit diğer para cezala
rımı da içine alıyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (iSinop) — Hepsini alıyor artık, hepsini 
alıyor, başka nitelikte olsa da alıyor. 

BAŞKAN — Yani önergeye kaıtılıyorsunuz 
Komisyon olarafk. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
I BİÇER (Sinop) — Katılıyoruz. 
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YASAK AKAL (Samsun) — Sayın Başkan 
bir sorum var efendim. 

BAŞKAN —• Önerge üzerindeyiz, Sayın Akal. 
Soru olarak buyurun efendimi. 

YAŞAR AKAL (Samsun) —. Efendim çok 
özür dileyerek soru şeklinde arz edeyim. 

Para. cezaları iki türlü oluyor. Biri şahsa 
müteallik; meselâ adam ölmüş, bunun ailesine 
tazminat veriliyor. Buradaki «tazmini anlamını 
o anlama anlıyoruz biz. Böyle midir acaba? Eğer 
böyle ise bu maddenin tedvin şekli doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun Komisyon 
olaraik cevaplandırın. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
ıBİÇER ('Sinlop) — Sayın Başkam, değildir ©fen
dim, onunla ilgili değil. 

BAŞKAN — Değildir efendim, soru cevap
landırılmıştır efendim. 

Sayın Güngör, bu metinde, «.mahiyet» yok, 
«nitelik» olduğu için, öner'genizdeki «tazmini 
mahiyetteki» ifadesini, tazimini nitelikteki» ola-
ırak kaibul ediyorum, ve önergenizi bu şekilde mua
meleye koyuyorum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Evet, Sayım Başkan. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (iSimop) — Eveit, öyle efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılmıştır. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, tekrar okur musunuz efendim?. 

BAŞKAN —• Tekrar okuyorum efendim : 
Tasarının 3 neti maddesinin 2 nci fıkrasında 

yer verilmiş bulunan (tazmini 'nitelikteki) iba
resinin 'metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim» diyor. 

MEHMET ATAGÜN ((Kırklareli) — Sayın 
Başkan, çok saklat, ben Komisyon üyesi olarak 
da katılmadığımı ifade edeceğim. 

BAŞKAN —. Mümkün değil, Komisyon üye
si olarak katılmamak... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Zapta 
geçmesi bakımından ifade ediyorulm. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Atatgüıı, şimdi 
rica ediyorum; yani cok iyi bilirsiniz bu usulle
ri, «a apt a geçmesi için» yerinizden müdahale di- ' 
ye bir usul çığırını açmak bilmiyorum uygun 
olur mu? 

Efendim'., değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul 'edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Katbul edilmemiştir. 

3 tncü mladdeyi oylarınıza sumuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ölmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuituyorum. 

Madde 4. — 13 . 7 . 19.65 tarihli ve 647 sayılı 
Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna ek geçici 
8 nci madde ekfemmiştir. 

Ek Geçici Madde 8. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce işledikleri suçlardan 
dolayı para cezasına mahkûm edilmiş veya edi
lecek olanlardan usulüne göre ödeme eniri teb
liğ edilmiş vıeya belli süre içerisinde para ceza
sını ödememiş bulunanların ilâmları mahallin 
en büyük Mal Memurluğuna verilir. Mal Meımur-
luğunca Âmme Alacaklarımın Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanuna, göre infaz olunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
5 ay ıın Akal buyurun. 

YAŞAR AKAL (ıSamsum) — Sual sıoracağıim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bu maddeyle 

ilgili konuda. 
BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, mad-
dıede deniyor ki : «Mahallin en büyük Mal Me-
ımurıluğuna verilir. Mal Memurluğunca Âmmıe 
Alacaklarının Tahsili Usulü hakkımdaki Kamu
na göre infaz olunur.» 

Neden bunun sonunu böyle 'bağlamıyorlar? 
Nedir sakıncası? Bunu anlamak istiyorumı. Ne
den «hu Kanunun hükümleri uygulamır» demi
yorlar ? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon Sayın 
Akal'm sorusunu cevaplandırınız efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Bu bir müktesep hak olarak 
kabul edildiği cihetle bu şekilde tedvini zarurî 
görülmüştür, evvelki müktesep haklara halel 
gelmesin diye. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
aynı soruya cevap vermek üzere müsaade eder 
misiniz ? 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Efendim, şimdi 
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bu tasarıyle para cezaları için yeni hükümler 
getirmiş bulunuyoruz. Ayrıca, hapis cezalarının 
paraya tahvil imkânları mevcut. Halbuki bun
dan evvelki kanunda bu yoktu. Zaten burada bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işle
dikleri suçtan dolayı para cezasına mahkûm 
edilmiş olanlar için bir hal tarzı getiriyoruz. Ha
len Cumhuriyet savcılarının elinde sayısız infaz 
dosyaları bulunmakta. Bu kanunla bu para ce
zalarının tahsili, Tahsili Emval Kanununa göre 
tahsil edilecek olan kısımları Maliye Bakanlığı
na intikal ettirilmektedir, Hazineye. Binaen
aleyh, burada da bir geçici hükümle elimizde 
olan bu gibi evrakı oraya intikal ettirmiş ola
cağız. Bundan sonrası için, tabiî yeni kanun içe
risinde muameleler işleyecektir elbette. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Teşekkür ede
rim. Yalnız bir şey daha öğrenmek istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akal. 

YAŞAE AKAL (Samsun) — Kanunda leh
te bir hüküm var, 4 taksitte ödeme imkânı veri
yor, ama bu 4 taksitte ödeme hakkı bunda da 
var mı? Yani bu lehteki hükümden muhataplar 
istifade edebilecekler mi? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Tahsili Emval 
Kanunu, işin içerisine girince ayrıca bir hükme 
lüzum yok. Çünkü, onda taksite falan bağlama 
var, hapse tazyik gibi başka bir müeyyide de 
yok. 

MEHMET NEBTL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, bir sorum da benim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, sorunuz. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Para 

«ezasına mahkûm olmuş olan bir kimseye ödeme 
emri tebliği1 normal, ama henüz para cezasına 
mahkum olmamış bir kimseye ödeme emri nasıl 
tebliğ ediliyor? Acaba bu bir ifade hatası mıdır? 
Okuyalım. 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce işledikleri suçlardan dolayı para cezasına 
mahkûm edilmiş veya edilecek olanlardan usu
lüne göre ödeme emri tebliğ edilmiş ve belli sü
re içerisinde para cezasını ödememiş bulunan
ların ilâmları mahallin en büyük mal memurlu
ğuna verilir.» 

Nasıl oluyor bu? 

BAŞKAN — Evet, soruyu cevaplandırdınız 
efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Efendim, geçici 
bir madde. Şimdi bugün aldım, elimizde mah
kûm edilmiş para cezası var; bir de daha evvel 
işlenmiş bir suç var ve dava devam ediyor. Bu 
hüküm işte bu çeşit davalarda hüküm altına alı
nacak para cezaları için getirilmiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
NURİ EROĞAN (istanbul)' — Müsadenizle 

bir sorum da benim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğan, so-

nuzu. sorunuz. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, İcra İflâs Kanununda iki çeşit ödeme 
emri vardır : Birisi icra emri, birisi ödeme em
ri. Bu şekilde ödemeye mi girecek, yoksa ayrı 
ödeme usullerine mi girecek? Çünkü metni oku
duğumuzda bu ödemenin hangisine gireceği ke
sin olarak anlaşılmıyor. Meselâ metin şöyle : 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce işledikleri suçlardan dolayı para cezasına 
mahkûm edilmiş veya edilecek olanlardan usu
lüne göre ödeme emri tebliğ edilmiş ve belli 
süre içerisinde para cezasını ödememiş bulunan
ların ilâmları mahallin en büyük mal memurlü-
ğune verilir. Mal memurluğunca Âmme Alacak
larının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre 
infaz olunur.» 

Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet, bu maddedeki ödeme em

rinin şeklini soruyor Sayın Eroğan. İcra İflâs 
Kanunundaki ödeme emri mi diyor, yoksa onun 
dışında başka bir ödeme emri mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Savcılığın bir ödeme emri 
var, ona göre ödeme emri gönderilecek. 

BAŞKAN — Evet. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Yani icra 

emri mahiyetinde mi? 
BAŞKAN — Hayır efendim, savcılıkların 

gönderdiği ödeme emirleri vardır, Sayın Ko
misyon Sözcüsü onun kastedildiğini ifade edi
yor. 

Başka soru yok. 
Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü maddede 

-<Ek geçici 8 nci madde eklenmiştir.» diyor. Aşa
ğıda, «Ek geçici 8 nci madde» diyor. Bu «ek» 
kelimelerinin fazla olduğunu zannediyorum. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da buna katılıyor. 
Bunları tayyetmek suretiyle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, burada Sa
yın Oktay'ın endişesini bertaraf etmek için bir 
noktalı virgül ( ;)» koymanın faydalı olacağı
na kaniiz. 

«ıBu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce işlediikleıü suçlardan dolayı para cezasına 
mahkûm edilmiş veya edilecek olanlardan» de
dikten sonra noktalı virgül koyup okursak bu 
endişenin bertaraf edileceği kanaatindeyim. 

MKHMEIT NEIBİL' OKTAY (Kürt) — İzalı 
edemedim her hakle. 

BAŞKAN — «Noktalı virgül» yeter mi size 
göre? 

MUHMET NEBiİL OKTAY (Siirt) — Ben
ce kâfi gelmez. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 
BİÇER (ıSinop) —• Sayın Oktay, şeklini geti
rin lütfen. 

BAŞKAN — Efendim mesele, soru ve soru
ya verilen cevapla da vuzuha kavuşmuştur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
5 nci .maddeyi okutuyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 5 nci maddeye geç
meden önce bir geçici m a d d e . 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çerçe
ve mailde... 

BAŞKAN — Tek şey ihtiva ettiği için çer
çeveye lüzum yok efendim. Bir geçici 9 nen 
madde ilâvesi hakkında bir önerge gelmiştir, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı metnin tasarıya geçici 9 ncu 

madde olarak: ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Madde 9. — Erteleme hadleri dahi

linde olmasına rağmen, hükümlü bulundukları 
hürriyeti bağlayıcı cezaları ertelenmemiş veya 
erteleme istekleri reddedilmiş bulunanlar ay
rık olmak üzere; bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce mahkûm edilenlerden, durumları 
6 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı esaslara 
uyanlar hakkında, talebe bağlı olmaksızın hük

mü veren'mahkemece evrak üzerinde inceleme 
yapılmak; süneliyle erteleme hususunda yeniden 
karar verilir. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Söz is
tiyorum efendim. 

iBAŞKAN —• Söz istiyorsunuz. Yalnız komis
yonda mı idiniz ? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yeni 
gelmiş bir maddedir, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

(Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Ek madde olarak verilen bu önergede haki- ' 

kat komisyonumuza gelen tasarıda noksan olup, 
karara bağlanmış olan bâzı davalarda mesele
nin çözümü yönünden bir açıklık getirmiş ol
ması nedeni ile, bendeniz de komisyon üyesi
yim, bu yerindedir, muvafık olacağı kanaati 
içindeyim. Çünikü karara bağlanmış olan dos
yalarda bugün bir usule uygun olmak üzere 
yapılan muamelelerin makabline teşmil edilme
si keyfiyeti ceza. usulünün anaprensiplerinden 
olması nedeni ile, eğer böyle bir hüküm getir
memiş olacak olursak, ele alma keyfiyeti mev-
zuubahis olmayacaktır. O zaman yeni bir ilâcı 
eskiden teşihis ettiğimiz bir hastaya uygulaya
mama gibi bir durumla karşıkarşıya geleceğiz 
ki, bu da hem hukuka aykırı, hem de yeni bir 
tedavi usulünü getirmiş olmakla sanıklara ver
memek gibi gayriâdil bir durumla karşı karşıya 
gelinir. 

Bu nedenle metnin kabulünde zaruret var
dır, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Aleyhinde idiniz, lehinde ko
nuştunuz Sayın Ata gün. 

MEHMET ATAGÜN (.Kırklareli) — Değil 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi olarak katıl
mıyorum. dediniz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır, 
yeni gelmiş bir husustur dedim. 

BAŞKAN — Evet, bu gecicıi madde üzerin
de görüşmediniz mi efendim 1 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır. 
Bu geçici madde üzerinde ama, yeni gelmiş bir 
maddedir, lebinde konuşuyorum. 

BAŞKAN —• Peki efendim. Başka söz iste
yen sayın üye1? Yok. 
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Komisyon katılıyor mu efendim ? 
/ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

BİÇER (iSinop) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, bu suretle 4 ncü mad-

dıeye bir geçici 9 ncu madde eklenmesi ile ilgili 
teklife komisyon katılmıştır, başka söz isteyen 
•arkadaşımız yoktur. Bu, hususu oylarınıza su
nuyorum,. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmişftir. 

Bu suretle bir çerçeve madde durumu orta
ya çıkmıştır. 4 ncü maddeyi ek kelimelerimi 
kaldırdıktan sonra ve kabul ettiğiniz iki geçici 
8 ve 9 ncu maddeleriyle İçtüzüğün 109 ncu 
'maddesini de dikkate alarak oylarınıza sunuyo
rum. Katoul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihimde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenller... Kaimi etmeyenler... Kabul 
(edilmiştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun hükümlerini! Ada

let Balkanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul ledenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun 'Sayıın Akai. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arlkadaşlarım; 
Çok uzun süreden beri Meclislerimizde de

ğişik konulara ait kanunlar müzakere etmek
leyiz. İlk defa olarak huzur içinde ve rahat
lıkla lehinde oy vereceğim bir kanun tasarısı 
Meclisimize, benim kanaatimce gelmiştir. Ceza
evinde yatmakta bulunan veya bundan sonra 
cezaya uğramak bahtsızlığına uğrayacak pek 
çok vatandaşımız için bir ölçüde ışıklı bir pen
cere açan bir İnfaz Kanunu getirilmiştir. Hüc
re sistemi özelikle kaldırılmıştır. Cezaların 
ertelenmesinde hâkime daha geniş bir hak ta-
nmmıiştır ve müşahede devrinin açılmasıyle 
da ayrıca bir büyük adım atılmıştır. 

Gönlüm bütün bunların yanında bir temen
ni olmak üzere şunu da Yüce Meclise söylüyor. 
Baısınımız ha&fcında ceza olarak yerilmiş olan 

müeyyideler, bir ölçüde para cezasına çevril
sin, onlar için af getirilsin. Bir de esas ola
rak bir hususu dikkat nazarlarınıza arz etmek 
istiyorum. 

Çok uzun süreden beri af çıktı, af çıkacak, 
çıkmak üzere, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümün
de çıkacak, şöyle şöyle çıkacak, böyle böyle 
çıkacak diye gerek basında, gerekse siyasile
rim ağzında söylenmektedir. Cezaevine her 
nedenle olursa olsun düşmüş bulunan vatan
daşlarımızın, her anını, her dakikasını, her 
.saniyesini işgal edecek bir konu, özellikle bir 
istismar konusu olmamalıdır. Eğer bu af mü
essesesi bir atıfet olarak verilecek ise, -k i be
nlim kanımca da gerektiği yerde insanlar af £ e-
dilmelidirller, affa lâyıktırlar, hiç küjmse iste
yerek, bilerdk, severek suçlu olmaz ve o ceza-
eviriin parmaklıkları arasında hayatının en gü
zel günlerini doldurmak istemez. 

İstediğim, ricam şudur: Sayın Bakandan 
da istirhamım şudur: Zaman zaman türlü be
yanatlarında affın yeri, zamanı ve şümulü hak
kında beyanlarını duymaktayım. Bu, ccza-
tevindekilere ümit verdliği kadar cezayı artırı
cı bir faktör olarak da cemiyetlimizi rahatsız 
etmektedir. En sade vatandaşımızdan, en yük
sek seviyede politika yapan vatandaşımıza ka
dar af konusunu konuşurken, bunun enini, 
boyunu ve derinliğini! düşünerek, hareket -et
mesi gerekmektedir. Izdırap çJeken insanlara 
ümlit vermek veya birisine ufacık kini olan bir 
insanı, aman fırsat .budur, nasıl olsa af çıkı
yor diyerek suçlu haline getirmek neticesini 
doğuracak böyle bir tasarı elle alınıp konuşu
lurken tıpkı bir semavî atıfet, gökten inen bir 
şey gibi, ani olmalıdır. Bu uzun uzun, şöyle 
imi olsun, (böyle mli olsun, şu zamanda mı ol-
isun, şu şekilde imi olsun, niye ıböyle olsun, 
neresi ıböyle olsun diye her gün binlerce insa
nın ve onlara bağlı binlerce yüz binlerce aile
min yüreğinli hoplatan bir istliismıar ve bir dediko
du konusu olmamalıdır. Bu yapılacaksa, biz
ler de dâhil, bütün politikacılar dişimizi sık-
ımalıyız, ağzımızı kapamalıyız, kalbimizin bar 
köş eslinde düşünce ve fükârlieriımdzi saMamalı-
yız. Bunu hiç bir şekilde günün günlük konu
ları içine aitmadan yapacaksak Parlâmeaııto ola
rak yapalım ve ne zaman, nasıl ve nerede ya
pacağımızı bir gün içinde kanunlaştırarak bıra-
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kalım. Biraz evvel arz ettiğim gibi, suçlulara 
atıfet olduğu kadar, suç işlemeye ve cemiyetin 
düzenini de bozmaya bil* âmilidir. Bunlar Öyle 
bir dengede tutulması gereken terazi kefeleri
dir ki, birine bir gram koyduğunuz zaman, 
cemiyetimizin bir büyük yarısı rahatsız olur, 

ötekine ufacık bir gram (koyduğumuz zaman o 
rahatsız olur. Bu dengeyi muhafaza etmek 
liçjiln hepimiz elbirliği ile dikkatli olmalıyız. Bu
nun ilcin bu sözlerimi arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü

zakereler bitmiştir. Bu suretle tasarının tümü
nü oylarınıza sunmam gerekiyor. 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların 
İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı ve Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer ile Kars Milletvekili İsmail Hak
kı Alaca'nın 647 sayılı Ceaalarm İnfazı hak
kımdaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanun tekliflerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Te
şekkür sadedinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür mahiyetinde söz isti
yorsunuz, bir dakikanızı rica edeyim, Sayın 
Bakan. 

Açık oyunu kullanimaımış sayın üye var mı 
efendimi. Ydk. 

Oylama işlemi bitmiştir; oy kuparalı kal
dırılacaktır. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendini. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Pek 
Sayın Başkan, değerli 'milletvekilleri1; 

647 sayılı infaz Kanununda bâzı yenilikler 
getiren tasarıyı lütfettiniz kabul buyurdunuz. 
Bununla hem modem ceza infazına imkân sağ
ladınız, hem de içinde bulunduğumuz bâzı 
ağır vaziyetleri önleyici tedbirleri kısmen ol
sun lütfetmiş oldunuz. 

Hukuk sahasında beklenilebilenin çok ile
risine gitmiş olan bir memleket okluğumuzu bu 
vesile ile bir defa daha göstermiş bulunuyor
sunuz. 

Bu tasarı ile Avrupa'nın pek çok ülkesinde 
henüz eşiğine varılamamış derecede yenilikler 
getirmiş bulunuyorsunuz ve cezaevlerinin ida

re mesuliyetini omuzunda taşıyan Bakanınız 
olarak, bir de cezaevlerimizin içinde bulundu
ğu ağır şartlara bâzı tedbirler getirdiği için 
şahsen lütfettiğiniz bu kabulden ötürü ziyade
siyle müteşekkir ve milnınettarım. Bunu arz 
etmeye mecburum. 

Türkiye'deki cezaevlerinin durumu, esefle 
üzülerek söylüyorum ki, düşüncelerimize, mev
zuatımıza, tutumumuza rağmen arzu edilir 
halde değildir. İçinde bulunduğumuz ekeno-
mik ve,sosyal şartlar bizi düşünce hedefime gö
türmek için daha uzun yılların geçmesini lü
zumlu kılmaktadır. Bu tasarı ile bunu kısmen 
önledik. Bu ileri adımlı tasarının geniş anla
mı içerisinde zannediyorum iki, Yüce Türk hâ
kimlerine düşen bâzı görevler de olacaktır. 

Türkiye'de azamî derecede cezaevlerinin is
tiap haddi 30 000 civarındadır. Bugün cezaev-
[leri'mizde 65 000 nüfus mevcuttur. Bu acıdır; 
'ama gerçektir. 30 000 kişilik yerde 65 000 ki
şiyi tutarsanız, bundan her türlü sakıncanın, 
mazaratın doğması da gayet tabiîdir. 

Şimdi, bu sistemle kısa hapis cezaları çin 
esasen mevcut olan paraya çevirme takdiri da
ha genişletilmiş bir halde ve bir kısmı için 
de zorunlu bir halde tutuluyor. Bizim ceza
evlerimizin % 70'ilnin üzerindeki hükümlüleri1 

kısa hapis cezasiyle mahkûm olan kimselerdir; 
uzun yıllara hapis olanların sayısı ancak % 30 
civarındadır, hattâ % 30'dan daha aşağıdadır. 
İstatistikler göstermiştir iki, 6 aya kadar olan 
hapis cezaları % 73,6 nispetini bulmaktadır. 

Eğer, Türkiye'nin içinde yaşadığı sosyal 
durumu, bizzat adalet mesleklerinin bizatihi 
nefislerine mevdu mesuliyet duygusunu en iyi 
şekilde kullanacağına emin bulunduğumuz Yü
ce Türk hâkimi değerlendirirse o zaman zan
nediyorum ki, cezaevlerimizin içinde bulunan
lara maksat içerisinde hal ve istikbal vermek 
gibi bir durum hâsıl olacaktır. Bunu bu vesi
leyle yüksek huzurunuzda ifade etmeyi lüzum
lu gördüm. 

Kanunun tümü üzerinde görüşen değerli ar
kadaşımız, basın suçluları için para cezasına 
çevirme halini düşündüler. 

Değerli arkadaşlarım, fırsat doğdu, arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim. Tasarının tümü oylandıktan son
ra yapılacak konuşmalar münhasıran teşekkür 
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içindir. İçtüzüğümüz bu bakımdan sınırlıyor. 
Konuşmanızı birtkaç cümle ile tamamlamanızı 
rica ©diyorum. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Beki efendim, teşekkür ede
rim. 

Neyse, müsait bıiir fırsatta o kısımları cevap
lamak isterim. 

Hükümetiniz Yüce Meclislerin eımıninıde ve 
onlardan mülhem olmak suretiiyle en iyi duygu
larla dolu halde meselelere eğilime teımayülün-
dedir. Bunu böyle almıştır, böyle devredecek
tir. O itibarla .arkadaşlarımın bal İçin ve bun
dan sonra gelecek zaımıan içih hiç bir endişe 
duymamalarım istirham ediyor ve lütufkârlı
ğınız için tekrar şükranlarımı arz ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

6. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı. ile Cumhuriyet Senatosu Is-
tanbul Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve 
Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Mil
letvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/717, 2/461, 
2/470, 2/539) (S. Sayısı : 781) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıım, 'gün
demimiz gereğince 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılirna-
siyle ilgili tasarı üzerindeki müzakerelere • ge
çiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. Bu 
konudaıkü önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birimci görüşmesi yapılacak iş

ler» arasında bulunan 1086 sayılı Hukuk Usu-
ılü Muhakemeleri! Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında (kanun tasarısı, hukuk 
mahkemelerine intikal eden davaların süratle 
sonuçlanması ve Yargıtay'ın yükünün hafifle
tilmesini hedef tutmaktadır. 

Arz edilen bu nitelikleri) bakımından yuka
rıda ısözü edilen kanun tasarısının mümkün olan 

(1) 781 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

çabuklukla kanunlaşabilmesi için İçtüzüğün 
70 ve 73 ncü maddeleri uyarınca ivedilikle ve 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesine karar verilmesini saygıyla arz ve 
teklif ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Efendilm, okunan önergedeki 
ivedilikle görüşüllme hususumu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul, edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek va
ki olmamıştır. Bu sebeple rapor okunmaya
caktır. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonoı) 
— Kanunun tümü üzerinde C. H. P. Grubu adı
na söz (istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendditn. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — iSayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmesine başladığumız 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Cumhurlyetli-
miızin ilk devirlerinde, yani 1927 yılında çı
karılmış biir kanundur. Bugüne kadar birçok 
değişikliklerle yamalı bohça haline gelmiştir. 

C. H. P. Grubu olarak teımennilmiz, 1948 
yılından beri Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun tümü üzerinde değişiklik yapılması 
hususunda Bakanlıkta yapılan çalışmaların ne
ticesi olarak Türkiye Büyük MüiKLett Meclisime 
sunulmuş olan Hukuk Yargılama Usulü Kanu
nunun komisyonlarımızda görüşüldükten son
ra Genel Kurulumuza gelmesi ve bu derdin 
bir an önce halledilmesiydi. 

Mevcut kanundan, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunumuzdan bugün hâkimler şikâyetçi
dir, davacı şikâyetçidir, davalı şikâyetçidir, yani 
eshalbı ımesalih şikâyetçidir; hukukçular, avukat-
lar, davayı takip edenler, dava vekilleri şikâyetçi
dirler; hakkını zamanında alamayan vatandaş 
şikâyetçidir. Binaenaleyh, demin de arz et
tiğim üzere, Meclisimize kadar ulaşmış bulu
nan bu hazırlık bir kanun olarak tümüyle kar
şımıza gelseydi bundan memnunluk duyacak
tık. Böyle olmakla beraber, getirilen tasarı-' 
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da da, kanunıın 11 nci maddesinde değişiklik, 
bir madde eklenmesi ve 6570ı sayılı Kanunun 
da bir maddesinin kaldırılması ve bir geçici 
madde eklenmedi, gerek tasanda ve gerekse 
muhtelif arkadaşlarımızın verdikleri tekliflerin 
birleştirilmesi suretiyle müzakere edilen Ko
misyon. raporunda öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu dahi, bir 
kısım şikâyetleri önlemesi bakımından mem-
nuniye/tHe karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Diğer taraftan, tümü üzerindeki görüşle-
nıîzii ifade ederken bir nebze de olsa muhteva
sına kısaca temas etmek istiyorum. Bu ka
nun tasarısında, Hukuk Usulü Mukam eleri 
Kanunumuzun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 409, 427, 
438, 440 ve 507 nci maddelerin değiştirilmesi 
öngörüldüğü gibi, ayrıca demin de arz etti
ğim üzere bu getirilen hükümler muvacehesin
de yeri kalmayan 6570 sayılı Kanunun bir mad
desinin de ilgası getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 nci madde, sulh 
hukuk mahkemelerinim görevleriyle ilgili bir 
(maddedir. Bu madde, daha önce sulh mah
kemeleri 300 liraya kadar olan davaları görmek
teyken, para kıymetlndeki değişmeler dolayı-
$iyle bilâhara 1 000 liraya kadar değeırde olan 
davaları görmesi hususunda değişiklik vuku-
bulmuştu ve hailıen de değer bakımından bugün 
1 000 liraya kadar olan davaları görmektedir
ler. Bugünkü paranın iştira gücü karşısında, 
sulh hmkuk mahkemelerini sadece 1 000 liraya 
kadar olam davaları gören mahkemeler olarak 
kabul ettiğimiz takdirde, asliye mahkemeleri
nin görevi çoğalmaktadır; tatbikat da, istatis
tikler de göstermektedir ki1, bugün asliye 
mahkemelerimdeki dava sayısı sulh imahkeimele-
rlndeki davalarım birkaç katma kadar yüksele
bilmekte ve bu yüzden de asliye ımahkemele-
rindeki dâvalar gecikmekte, vatandaş bundan 
sızlanmaktadır. Bu itibarla, getirilen tasa
rıda 1 000 liraya kadar olan davalara bakma 
görevi 5 000 liraya kadar olan davalar şeklin
de değiştirilmiştir ki, bu doğru bir görüştür. 
Bundan dolayı asliye mahkemelerinin görevle
rinde azalma olacak; bundan da alâkalılar fe-
ııahhik duyacaklardır. 

Diğer taraftan, bugün asliye mahkemele
rinin görevleri cümlesinden olan bir kısım iş
ler de sulh hukuk mahkemelerine verilmekte
dir bu değişiklikle. Ezcümle, Medenî Kanunun 

163 ncü maddesinde yazılı aile birliğinin ko
runmasına mütedair işler, evlât edinmeye iıziin, 
veraset ilâmı verilmesi, -k i ismi bugün müras-
çıbk belgesi halime getirilmiş - kira tespit dâ
vaları, kira tespit davalarına hangi mahkeme
lerim bakacağına dair bugüne kadar çeşitli ih
tilâflar, Temyiz Mahkemesinin çeşitli karar
ları olmuştur, bunları da ortadan kaldıran bir 
ferahlık ve açıklık getiren hükümler getirmek
tedir bu tasarı. 

Diğer taraftan, yine tahliye dâvaları, 
Temyizimizin muhtelif içtihatlarına göre taz
minatla birlikte olduğu takdirde başka türlü, 
olmadığı takdirde sulh mahkemesinin görevle
ri içine alınıyordu; bunların öngörmektedir 
ki, bu yönden de olumlu hükümler getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem ark adaşlarım, boşanma davala
rında, evvelki hükümlere göre davaya bakma 
görevi Medenî Kanunun 136 nci maddesine 
göre davacının ikametgâhmdaki mahalde bulu
nan mahkemeye aittir, ama kadının ikametgâ
hını Medenî Kanunun 21 nci maddesine göre 
kocanın ikametgâhı tayin etmekte olduğumdan, 
bundan çeşitli huzursuzluklar doğmaktaydı. 
Bilhassa, memurlarto, boşanma dâvalarında 
bu huzursuzluk daha da belirgindir. Çünkü, 
memurların görev dolayısıyle bulundukları yer
ler ikametgâhları sayılimadığı için çeşitli hu
zursuzluklar doğmaktaydı. Bunları da önleyi
ci hükümler getirilmiş olmaktadır kü, bu da iyi 
bir husus olacaktır. . 

Diğer taraftan, yine bu hükümler arasında, 
tashihi karar, temyizdeki murafaalar hususun
da hükümler getirilmektedir. Yalnız, bu mad
deler hakkında zamanı geldiğinde ayrıca öne
rilerimizi, fikirlerimizi arz etmek istiyoruz. 

Yine getirilen hükümler arasında, evvelce 
ımahkemeleriln verdikleri tedbir kararlarıma, 
aleyhine tedbir kararı verilenler riayet etme
dikleri takdirde bunun bir müeyyidesi mevcut 
değildi; Türk Ceza Kanunumun 526 nci madde
sindeki «Evamiri Hükümete riayetsizldk» hük
müyle iktifa olunuyordu ve tedbirlerim mües-
siriyeti sağlamamıyordu. Buma bir müeyyide 
getirilmektedir ki, bunu da olumlu bir tedbir 
olarak nitelemek istiyoruz. 

Demin de arz ettiğim üzere, 6570 sayılı Gay
rimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 10 ncu 
maddesi de, bu maddelere getirilen açıklıkla 

325 — 



M. Meclisi B : 42 

artük yeri kalmayacağından kaldırılimaktadır 
ki, bu da isabetli bir tutum olarak görülmek
tedir. 

Diğer taraftan, senetle ispat mükellefiyeti 
hakkında yine kanunda günün para kıymetine 
göre değişiklikler getirilmektedir ki, bugün 50 
liradan yukarı olanları senetle ispat mükelle-
fiyerti varken, bu 500 liraya çıkarılmıştır; pa
ranın bugünkü iştira gücü karşısında belki da
ha da yukarı hadlere çıkarılması yerinde ola
bilir, ama maddeler üzerindeki görüşümüz 
sırasında bunu ifade etmek isteniz. 

Yine, senetle ispat mükellefiyeti yönünden 
(muvafakat halinde bu mükellefiyetten kurtul
ma hakkı sarih, açık hükümler getiriliyor. 
Bunlar da dâvaların süratle intacı hususunda 
yardımcı hükümler olacaktır. 

Muhterem artoadaşlariim, şu haliyle getiri
len değişiklik hükümlerini biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak olumlu karşılamak
tayız* Ancak, belki maddeler geldiğinde bâ
zı değişiklik önerilerimiz olabilir. 

Netice olarak şunu ifade etmek isterim: 
Hakikaten âcil ihtiyaçları karşılamak yönün
den bunu olumlu bir tedbir olarak görüyo
ruz. Ama bunun kâfi bir tedbir olacağı dü
şüncesinde de değiliz. Biran evvel, hazırlan
mış bulunan tasarı Yüce Meclise getirilimıeli ve 
çıkarılmalıdır. Bugün adaletin ağır işlediğin
den, haksızlıklardan vatandaşın şifkâyetinin 
ötelenmesi lâzımdır. Adaletin dolaylıkla sağla
namadığı, zamanında sağlanamadığı, geç kal
dığı yerlerde adaletten bahsetmek mümkün ol
maz. Bu itibarla, temenni ediyoruz ki, esas 
tasan biran önce gelir, kanunlaşır, vatandaş 
da, (mahkemelerde dâvayı takip edenler de hu
zura kavuşmuş olurlar. 

Cumhuriyet Halik Partisi Grubu adıma Yü
ce Meclisi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Adaletin ucuz temini ve süratle neticelen
mesi, . vatandaşın hakka ve hukuka karşı iti
madının bir numaralı teminatıdır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 
bâzı hükümlerinin, mahkemelere açılan dâva
ların uzamasında, ya da tarafların kötü niyet
lerine mesnet olacak nitelikte olduğu genel tat-
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bikaıttaın ve bizim de tatbikatımızdan gördük-
lerimizdir. izahını yapacağımız yenilikler, hem 
tarafların kötü niyetlerine mesnet olllajn hüküm
leri kaldırmakta, değiştirmekte hem de duruş
maların süra tM sağlayacak niteliktedir. 

Bu arada bir noktayı tekrar belirtmek iste
rim. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun de
ğiştirilmesinde de söyledim; maddelerin eski 
hali ve yeni hali ile tarafların kötü niyetli 
uzatma, engelleme hareketlerindin önlenmesi, 
çabukluğun temini, kısa zamanda adaletli bir 
neticeye varılması, bilhassa değerli hâkimleri
mizin gayretlerime ve ehliyetlerine bağlıdır. 
Bâzı hâkim arkadaşların yenilik, acemilik, pra
tikte yeltişmeden, hâkimlik stajından nasibini 
almadan yetersiz olarak mesleğe girmesi, bâ
zılarının da şu veya bu sebeple bıkkınlıkları 
sebebiyle baştan savmak ruh haleti içinde biz
zat kendisi dâvayı uzatmaktadır ve uzatmak 
için de vesileler bulmakta, Hukuk Usulü Ka-
aunumuzdaiki bu eksikliklerden, sakatlıklar
dan istifade etm/ektedir. 

Son zamanlarda bu konuda tedbirler alın
makta ve getirilmektedir. Bu konunun sürat
le bir neticeye bağlanması, hâkimlerimizin bir 
gayret, bir ehliyet içerisine sevk edilmesi şart
t ır ve baş davamızdır. 

Bir ülkede hâkimlerin çalışması, sosyal ada
letin gerçekleştirilmesinde, •ekonomik dengenin 
sağlanlmasında, huzurda başunsurdur. Hâkim 
vereceği kararında tüm hukuk ve sosyal bil
gilerine dayanarak cemiyetin ıhareketlerini, ge
lişmesini de dikkate alarak kararların memleke
tin meselelerini halledecek seki]de hükümlere 
varacaktır. Bugün medenî dünyanın hukuk âle
minde, adalet âleminde gerçekleştirilen budur 
ve memleketin tüm hareketleri, çalkantıları, sos
yal ve ekonomik huzursuzlukları, hukukî mese
leleri hâkimlerin fcararlarıyle, ietihatlarıyle ge
tirdikleri hükümler ve yeniliklerle halledilmek
tedir. Bizde de tez elden hâkimler camiamızın, 
adalet mekanizmamızın bu sahada bir nitelik 
kazanması memleketin geleceği bakımından çok 
önemlidir. Bunu bilhassa arz etmek, belirtmek 
isterim. 

Gertflkçede de ısöyleniyor; Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanunumuzun eskiliğinden ve bir
çok maddelerinin zamanın ihtiyaçlarını karşıla
yamadığından, davaların uzamasına s-ebeboldu-
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ğundan 'tümü. üzerinde bir hazırlık, değiştirme, 
geliştirme hazırlığının bulunduğu gerekçede de, 
tasarıda da söylemiyor. Hakikaten bir kanun üze
rimde geniş değişMilklenin, tasfiyemin, yeniliklerin 
zorlîuğunu bilhassa bu göreve başladıktan sonra 
anlıamış (bulunuyoruz. 

Adalet Bakanlığının, çok uzayacak bu geniş 
ölçüdeki içtilhatı erteleyerek, Kanunun, dava
ları engelleyici mahiyette bulunan, süratini ke
sici 'mahiyette bulunan eski hükümlerinin yeni
lenmesi hususundaki gayretine ben şahsen te
şekkür ederim. Mümkün olduğu kadar kısa za
manda mevzuatımızın boşluklarını bu şekilde 
olsun doldurmamız memlekettin selâmeti bakı
mından, hukuk açısından, bir davayı açtıktan 
sonra 10 sene 20 sene bizar kalan vatandaşları
mızın biran evvel işkenceden, dertlerden kur
tarılması bakımından önemli buluyorum. 

Kanunun belirli değiştiren, değişiklik gös
teren noktalarında birer nebze durmak isterim. 
Meselâ Sulh Hukuk Mahkemelerinin 1 000 lira
ya kadar olan, değeri 1 000 liraya kadar olan da
valara bakmak yetkisi 5 000 liraya çıkarılmak
tadır. Tatbikatta çalıştığımız sıralarda bunun 
sıkıntısını çok görmüşüzdür. Nihayet hâkimdir, 
1 000 lira da, 5 000 lira da kendisine çıman et 
edilebilir. Sulh Hukuk Mahkemeleri hakikaten 
basit davalarla oyalanmanın içinde idi. Büyük 
davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinin iç hac
mini, her gün biraz daha genişletiyordu. 5 000 
liraya kadar olan dâvaların Sulh Hufkuk Mah
kemelerine gördürülmesi durumu, davaların, 
süratle yürümesi ve mahkemeler arasında iş 
hacminde denge kurması bakımından önem ta
şımaktadır. 

Boşanma davalarının, kocanın ikâmetgâhı 
mahkemesinde açılması keyfiyeti de, hakikaten 
büyük huzursuzluklara ve eşitsizliklere yol aç
makta idi. Boşanma davası açmak zaruretinde 
kalan bir kadının, Ankara'dan İstanbul'a veya 
Erzurum'a gidip, orada birtakım vekâlet ücreti 
veya büyük masraflara girip dava açması zorun-
luğu, hakikaten bir eşitsizlik idi. Şimdi, dava 
açtığı tarihten <evvel 6 ay içerisinde, birlikte 
oturulan yer mahkemesi de boşanma davasının 
görülmesinde görevli sayılmaktadır. Hakikaten 
büyük bir sıkıntıyı önleyip, bertaraf edecektir. 

Bu hususta, yani boşanma durumu zarureti 
içerisinde 'kalan bâzı ailelerin bir sıkıntısını da, 

defaatle dâvalarımızda görmüş bulunuyoruz. 
Gerçi bu husus Medenî Kanunu ilgilendirmekte
dir. Ama sırası gelmişken, yetkililere bu hususu 
da duyurmak isiterim. Kabahatli tarafın boşan
ma davası açamayacağına dair bir hüküm var
dır. Kabahatlidir; fakat bir durumun içine gir
miştir. O ailenin, birlik hayatının yürümesi im
kânsız bir durumdadır. Ama, -«Kabahat sende
dir» diye ona boşanma dâvası açmak hakkını 
vermiyoruz. Şahsen bir dâvada gördüm: Kadın 
kocasından ayrıları 8 sene olmuş ve bir başka 
kişinin metresi olarak oturmaktadır; çoluk ço
cuğu olmuş, 4 defa dava açmış; ama «kabahat 
sendedir» diye illâ da bu çirkin ve çekilmez, bu 
ayrı hayat sürdürülecektir. Medenî Kanunda bu 
hüküm vardır. İnşallah ilk fırsatta Adliye Ba
kanlığımız bunun üzıerinde de durur. Yahut 
Yargıtayımız bir içtihatla, bu sıkıcı halin önü
nü alıp, neticeye bağlar. 

Bundan başka «Gıyap» müessesesinde de ye
nilikler ve çabuklaştırmalar getirilmiştir. Mad
deler üzıerinde, tümü üzerinde konuşma sırasın
da maddelerden geniş geniş bahsetmek caiz ol
madığından, sırası geldiğinde o maddeler üzerin
de de mütalâamızı bildireceğiz. Tümü olarak ge
tirilen yenilikleri, ben şahsen olumlu karşılıyo
rum. İnşallah bu hükümler Yüce Meclisin tas
vibine uğrar. Hukuk Usulü Muhakemelerinde 
duruşmaların uzaması sebebiyle tedirgin olan 
vatandaşların sıkıntılarına bir hal çaresi geti
rilmiş olur. Şimdiden hayırlı olmasını diler, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Nebil Oktay, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA NEBİL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım : 

Yıllardan beri Adalet Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki bütün konuşmalarda, gerek grup 
adına ve gerekse kişisel konuşmalarda; Hukuk 
Usulü Muhakemeleri kanunu tasarısı üzerinde 
konuşulur. Bu tasarının bu dönemde de Mec
lise intikal ettirilmediği hakkında tenkitler ya
pılırdı. Şahsen bendeniz de, Adalet Bakanlığı 
bütçesi üzerinde 3 yıldır yaptığım konuşmalar
da; adaletin ağır işleyişinin en önemli unsuru 
olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu üze
rinde değişiklik yapılmamasını tenkit etmi
şimdir. 
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Bu itibarla, tam arzumuza uymamakla be
raber, Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunu ta
sarısının çok önemli maddeleri üzerinde yapı
lan bu değişiklik dolayısıyle, başta sayın Ba
kan olmak üzere, bütün Adalet Bakanlığı men
suplarını bu hizmetlerinden dolayı yürekten 
kutlamak isterim. 

Elbette herkes ittifak halindedir ki ; şu anda 
yürürlükte bulunan Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanunu gerek bünyemize uymaması bakı
mından, gerek zamana yaratmış olduğu birta
kım hukukî münasebetler ve ihtiyaçlar bakı
mından ve gerekse işleyen zamanın getirdiği 
birtakım sebepler yüzünden, birçok hükümle-

. riyle bünyemize uymamaktadır. Yine adaletin 
bugün ağır işleyişinin en büyük nedenlerinden 
biri de, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
daki bünyemize ve ihtiyaçlara uymayan, lü
zumlu olmayan formalist birtakım hükümler
dir. 

Getirilen tasarı büyük ölçüde, adaletin da
ha süratle intacını sağlayacak, birtakım forma
litelere son verecek, birtakım suiistimalleri 
önleyecek, tatbikattaki birtakım tereddütleri 
izale edecek değişiklikleri ihtiva etmektedir. 
Örneğin, sulh mahkemelerinin görevlerinde ya
pılan değişiklikler, adlî tatilde görülecek işle
rin vuzuha kavuşturulmuş ve genişletilmiş ol
ması; cidden bu mevzu - tatbikatçılar da bilir 
ki - vatandaş için birçok zamanlarda ıstırap 
konusu olmuştur. Bu maddede değişiklik yapıl
ması ve buna bir vuzuh kazandırılmış olması, 
hakikaten önemli bir değişikliktir. 

Temyiz Mahkemesinin görevlerinde yapılan 
miktar itibariyle olan değişiklik, Temyiz Mah
kemesinin 'büyük çapta ve çok yoğun olan işlerini 
hafifletecek değişikliklerdir. 

İhtiyati tedbir meselesi, Türkiye'nin her ye
rinde tatbikatta büyük ihtilâflara ve tereddüt
lere, hâdiselere sebebolmuştur. Getirilen deği
şiklik büyük ölçüde, meseleye vuzuh getirmiş
tir. Bu değişikliği de memnuniyetle karşılama
mak mümkün değildir. 

Keza geniş anlamıyla salâhiyet mevzuunda 
ve özellikle boşanma davalarındaki salâhiyet 
mevzuunda yapılan değişiklik ve kanunla ge
tirilen vuzuhu yine memnuniyetle karşılıyoruz. 
Değişiklik; tümü itibariyle adaletin ağır işleyi
şini önleyecek çok önemli birtakım esasları ih-
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I tiva etmektedir, bugüne kadar bu değişiklik
lerin getirilmemiş olması bir nâkisedir. Ancak; 
tümü itibariyle bir değişiklik olmasa bile çok 
önem arz eden bu değişikliği Yüce Meclise in
tikal ettirmeleri sebebiyle tekrar sayın Bakana 
ve Adalet Bakanlığı mensuplarına teşekkürle
rimi sunar, kendilerini kutlarım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın ÖzdenoğluL Yok. Sa

yın Eroğan, buyurunuz efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-

J kan, sayın milletvekilleri; bugün 24 Ocak 1972. 
Bugün Türk hukuk ve adalet tarihinde yer ala-

j e ak bir gün. Istırapları dindirecek iki teşeb
büs. Birisi; cezaevlerinde inleyenlerin infazları-

I na yardım elinin, insanlık elinin uzatılışi; bi
raz evvel kabul ettiğiniz kanunla Meclisimizce 
tahakkuk ettirilme yoluna girmiştir. 

I İkincisi; Hu'kuk Muhakemeleri Usulü Ka-
I nununda değişiklik yapılmak üzere, şimdi mü-
} zakeresini yaptığımız tadil tasarı. Bu iki tasa-
I rı. Bu iki tasarının da öncelik ve ivedilikle gö

rüşülmesi hususunda aldığı karar sebebiyle ev-
I velâ Yüce Parlâmentoyu, sonra da bu iki tasa-
I rıda başta sayın Bakan olmak üzere hizmetleri 
I geçmiş bütün adliye cihazına teşekkür ve min-
I net ifade etmeyi borç biliyorum. 

I Muhterem arkadaşlar, Hukuk Usulü muba-
I kemeleri bir hakkın tahakkuku, bir hakkın alın

ması, bir hakkın tespiti için takibedilec'ek yolu 
I gösterir. Hukuk Usulü Muhakemelerinin başlı-
J ca gayesi; hukukun, hakkın tesliminde çabuk

luk, kolaylık, ucuzluk ve sıhhat. 

I Bugüne kadar bütün tatbikatçılar ve mah-
I kemeye başvurmak zorunda kalmış olan, hattâ 
I kendisi mahkemeye sürüklenmiş olan vatandaş-
I 1ar yavaşlıktan şikâyetçiydiler. Getirilen bu ta-
{ sariyle kısmen bunlar bertaraf edilmiş olmak-
I tadır. Bir hakkın tesliminde çabukluk olmazsa 

sahibi bundan vazgeçecektir. Günlerle, aylarla, 
I hattâ yıllarla süren mahkemeler vatandaşı bi-
I zar etmiş, bazen de hakkından feragata kadar 
I götürmüştür. Tatbikatçılar bilirler, dosyaların 
I kalınlıkları tahayyülün üstünde bir cesamet arz 

etmiştir. 

I Gönül ve temenni, Medenî Kanunda deği-
I siklik yapmak üzere hazırlanmış olan tasarının 
I da biran evvel Yüce Parlâmentoya şevkidir. 
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Muhterem arkadaşlar, bu tasarı için söyleye
ceğim söz sadece tebrik ve takdirdir. Son söz 
olarak gene söyleyeceklerim bunlar olacaktı 
Balkana ve ilgililere başarı diler, tebrik ederim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu deği
şikliğini görüşen Yüce Mecliste, bu derece 
önem)Ti bir tasarı görüşülürken çok daha büyük 
bir ilginin bulunmasını gönülden temenni eder
dim. 

Çünkü, görüşülmekte olan tasarı, 36 milyo
nun derdine, sorunlarına ve çilesine ilişkin 
bir tasarıdır. Ve çünkü görüşülmekte olan 
tasarı; dava açmayı bile vatandaşa çile haline 
getiren bıiktırıcı usullere son verme çabasını 
müjdeleyen güzel bir başlangıçtır. Yıllarca, 
- bir sayın arkadaşımın da ifade buyurduğu gi
bi -, kürsülerden, komisyonlardan; her vesile 
ile vatandaşın, hak sahiplerinin mahkeme kapı
larında inlemesini ortadan kaldırmanın savası 
verilir, çok cazibeli sözler söylenir, demeçler 
verilir, ama bu derecede önemli bir tasarı gö
rüşülürken de ne yazıktır ki, yeterince iügi gös
terilmez. 

Sayın arkadaşlarım, önce tasarının buraya 
gelmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımıza, 
Mitim görevlilere candan teşekkürü görev bili
yorum. ve ayrıca tasarının bir güzel yönünü de 
burada anmayı bir vicdan borcu biliyorum, 
çünkü, bir değişik istikamette güzel Türkçemd-
zi değerlendiren bir tasarı ile karşı karşıya bu
lunuyoruz. Hukuk dilimizde, hukuk literatürün
de artık yerleşmiş ollan, fakat dilimizle ilgisi 
bulunmayan kelimeleri hukuk edebiyatından sö
küp atacak olan bir güzel geleneği de bu de
yimlerin arı Türkçelerini, geçerli Türkçelerini, 
güzel 'Türkçelerini bu metne almak suretiyle 
çok güzel bir geleneği tescil etmiş ve başjlat-
mış oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; şüphesiz tasarı gönlü-
müzce bir sınır ve kapsa'm içerisinde değil. Gö
nül arzu ederdi ki hukuk yargılama sistemimiz 
baştan aşağıya değişsin. Çünkü hukuk yargıla
ma sistemimiz ç/ok eski bir sistemdir, zaman 
yürümüştür, olaylar, sosyal hayat gelişmiştir ve 
her şey çabukluk istemektedir. Bu tasarı bile 

hak sahiplerinin mahkeme kapılarında hakla
rını en kısa süre içerisinde, en sıhhatli biçim
de elde etmelerini sağlayacak nitelikte değil
dir. 

Gerçekten sulh mahkemelerinin yetki alan
ları genişletilmiştir. Kolaylıklar getiriltmiiş/tir, 
arkadaşlarım temas buyurdular. Fakat meselâ; 
bir hukuk profesörünün, bir hukuk bilgininin 
bile göremeyecekleri, ancak hâkimler ve avu
katlar gibi hukuk uygulayıcılarının ancak gö
rüp ıstırabını çektikleri birtakım konular var
dır ki ; bu hukukun nüansıdır. Bunu bizler bi
liriz, bunun çilesini çekmiş olanlar bilir, yaşa
yanlar bilir. Çok arzu ederdim ki bu ihtiyaçla
rı da karşılayacak nitelikte bâzı ekler yapılsın 
ve tasarı bâzı yenilikler getirsin. Bunu göre
memekten dolayı da üzüntümü belirtmek iste
rim. 

Kısaca; vaktin darlığı nedeniyle nesnel ola
rak bir kaç örnek ortaya koyacağım. 

Değerli arkadaşlarım örneğin bir «karar dü
zeltilmesi» yolu vardır... 

Biliriz ki hukuk davalarında kararın dü
zeltilmesi temyiz mahkemesinde hukuk dairele
ri nezdinde yapılan bir müracaattır, bir hak 
arama yoludur. Şimdi bir hukuk dairesine git
mişiniz istemimize aykırı karar verilmiş, ka
rarın düzeltilmesi istemini de o hukuk dairesi
ne götüreceksiniz prensip olarak. 

Sayın arkadaşlarım, yıllar yılı yapılan uy
gulamada bunun adaleti tam anlamı ile yansı
tan, vatandaş vicdanını tam anlamı ile tatmin 
cĞen bir yol olmadığı ortaya çıkmıştır. Gerek 
komisyon üyesi arkadaşlarım, gerek Sayın Ba
kan herhalde teslim ederler: bugün herhangi 
bir dairenin, vermiş olduğu kendi kararma 
karşı yapılan bir itirazı, âdeta bir direnme, bir 
hukukî izzeti nefis mücadelesi yaparak ısrar 
etmekte olduğu hepimizin tespit ettiği bir ger
çek. Böylece tashihi karar müessesesi etkili ol
maktan çıkan bir yol oluyor, aynı daire nezdin
de kararın düzeltilmesine gitmek, âdeta bir for
maliteyi yerine getirmekten öte bir anlam ta
şımıyor arkadaşlarım. Maksat adaleti tecelli et
tirmek olduğuna göre ne olurdu tashihi karar 
gibi bir hakkının son yolunun daha geniş bir 
kadro eliyle incelenm'esi gibi bir proses getiril
miş olsa idi. 4 ncü Hukuk Dairesi bir karar 
veriyor, niçin Hukuk Genel Kuruluna götürül-
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meşin? Diyeceksiniz ki o zaman Hukuk Genel 
Kurulunun işi artacaktır. Dördüncü Hukuk Da
iresinin işi artmıyor mu? Tazminat niteliğinde 
bir müeyyide getirilemez mi? Mevcut müeyyi
deler artırılamaz mı? Ama uygulama göster
mektedir ki gerek Yargıtay] mızda, gerek Da-
nıştayırmzda karar düzieltitmesi müessesesi âde
ta bir formalitedir. 18 yıllık avukatım sayısını 
bilmiyorum ama çok sayıda karar düzeltilmesi 
isteminde bulundum. Yalnızca kendi görüşü
me göre değil, hukuk görüşüne güvendiğim ar
kadaşlarımın da katılmış oldukları görüş isti
kametinde kabule şayan gördüğümüz pek çok 
tashihi karar talebimizden belki iki tanesi, üç 
tanesi kabul edilmiştir. Kimıseyi suçlamıyorum, 
ama bir gerçek var ki bir dosyayı tetkik etmiş 
olan bir özel daire, artık o dosya üzerinde ver
miş olduğu kararın henüz tashihi karar .safha
sına gelmeden âdeta bir «muhkem kaziye» te
lâkki eder ve değiştirip değiştirmemeyi de bir 
hukukî izzeti nefis meselesi .sayar.- Haklar kay
bolmaktadır sayın arkadaşlarım. Bu çileyi ya
şayan bilir, zannediyorum ki beni anlıyorsunuz. 
Adaletin mutlaka garantisi olmak lâzımdır. Bir 
başkan, dört üyeden kurulu olan bir özel dairenin 
venmıiş olduğu kanara karşı tüm hukuk olanak 
dairelerinin katılacağı ya da hiç almazsa bir 
kısım hukuk dairelerinin katılacağı bir «Karar 
Düzeltilmesi Kurulu» kurmanın, adaletin tecel
lisinin de büyük fayda sağlayacağı inancımı mu
hafaza ediyorum. Böyle bir yenilik görmek is
terdik, böyle bir kolaylığı getirecek bir kuru
luş görmek isterdik burada. Türkiye'nin gerçe
ğine uyan bir sistem. Demiyorum Fransa'nın. 
usuüünü alalım. Muhterem arkadaşlarım bilir
ler aslında Fransa'daki prosesin benzeri başka 
memleketlerde de var. Ama orada kısa yoldan 
halledilmiş. Cevap, cevaba cevap, tekrar cevap 
yok. Belli süre içerisinde taraflar delillerinin tü
münü ibraz ediyor, ondar^, sonra hâkim dosyayı 
incelemeye alıyor ve nihayet taraflar iddia ve 
.müdafaalarını bildiriyorlar. Ondan sonra bida
yet mahkemesi karar veriyor. Türkiye'nin ger
çeğine uyuyorsa ondan da faydalanırız, uyma
dığı tarafları da reddederiz. Ama benim arz et
tiğim proses adaletin tecellisini en kısa yol
dan sağlayacak bir yoldur. Keşke bu tasarı, 
böylesine bir kolaylık getirmiş olsaydı. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci bir örnek arz, 
edeceğim:: «Tedbire itiraz.» Yüksek malûmla

rınız tedbirde esas olan kolaylıktır, ve en kısa 
zamanda tedbir istemi hakkında bir karar al
maktır. Şimdi bunun temyizi yoktur. Aynı mah
keme tedbir kararını verir veya reddeder. 
Mahkeme nezdinde itiraz hakkınız vardır. Fev
kalâde önemli bir konuda tedbir istiyorsunuz 
ve mahkeme haksız dlarak reddediyor tedbir 
talebinizi. Bir tarafa gitmeyecek milsiniz, üst 
mahkemeye itiraz hakkınız olmayacak madır? 
Hiç. olmazsa en yakın mahkemeye, en yakın ka
za bölgesine içerisindeki mahkemeye itiraz hak
kınız olmayacak mıdır? Ankara mahkemesi ted
bir talebinizi reddediyor, Çubuk mahkemesine 
itiraz hakkınız olmamalı mıdır? Yoktur, temyi
zi itirazı yoktur. Son derece antidemokratik, 
hukuka karşı bir müessesedir tedbir müessesesi 
bizde. Öyledir, teminatını koyarız, ceza şartını 
koyarız ama lütfedin fevkalâde mühim konular
da verilecek tedbire, haksız tedbire karşı ya da' 
haklı tedbir talebinin reddine karşı bir itira.z 
hakkınız /olmak lâzım gelir. Acele itiraz yolu 
ile ya da başka bir proses içerisinde. Bu da dü
şünülmeli idi bunu da bir büyük noksanlık ola
rak kabul etmekteyim. 

Başka birtakım görüşlerimiz, tespit ettiği-
ğimiz noksanlıklar var. Fakat zannediyorum ki 
vaktim 'geldi onlara da burada işaret etmek is
tiyordum. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, 
aslında yapılması lâzım ge'len şey sistemin de
ğiştirilmesi idi. Zannediyorum 600 küsur mad
deden ibaret asıl tasarı bunu getirecektir. İddi
asız olmamasına rağmen meselenin esasına eği-

. len, ama gönlüımüzce istenileni geniş çerçevede 
getiremeyen bu değişiklik tasarısını da şahsen 
olumlu kabul ettiğimizi belirtiyor milletimize 
yararlı olmasını tekrar temenni «diyor, Yüce 
Heyetinizi saygılarla selâmlıyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hakkı Gökçe. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, mülkün teminatı 
olan adaletin Türkiye'de çok geç tahakkuk et
tiği bir vakıadır. Getirilen değişikliklerin cid
den çok iyi yönleri var. Ancak bir üzüntümü 
belirtmek isterim. 400 küsur maddeyi havi bu
lunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
11 nci maddesinin ele alınması suretiyle tümü
nün geri bırakılmasını üzüntü ile karşıladım. 
Gönü'l arzu ederdi ki bu kadar güzel çalışmanın 
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bir eseri olan bu değişikliğin tümü Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununu kapsaması ve söz
lerimin başında beyan etmiş bulunduğum 'gibi 
çak pahalıya mal olan ve çok geç tahakkuk 
eden adaletin getirilecek değişikliklerle çok iyi
ye yönelmesinin sağlanması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarıım, bu maddeler üze
rinde bir iki hususa değinmek 'istiyorum. Bun
lardan birisi sulh mahkemelerinde görülecek da
vaların 5 000 liraya kadar maddî yönü olan 
davalar olarak saptanması. Bu aslında doğru
dur, sulh mahkemesinde görülen davalar da 
maddî yön 5 000 liraya kadar çıkmalıdır. Yal
nız bir endişem var, hali hazırda asliye hukuk 
mahkemelerinde görülmekte bulunan ve eski
den sulh mahkemelerinin selâhiyetleri 1 0O0 li
raya kadar olduğuna göre çıkarılacak bu kanun
la 5 000 liraya Ikadar asliye hukuk mahkeme
lerinde görülmekte olan davaların sulh mahke
melerine iade edilip edilmemesi hususu. Bu hu
kukçular arasında tereddüdü bir tereddüt or
taya çıkaracaktır. Bu balkımdan bunun vuzuh-
laştırılmasij evvelce asliye hukuk mahkemeleri
ne intikal etmiş bulunan davaların, rüyet edi
len davaların aynen devamı ve bundan sonra 
açılacak davalar hususunda böyle bir hükmün 
vaz edilmesi lâzım geldiği kanısındayım. 

Saniyen, 438 oıci maddenin değişikliği sure
tiyle, Yargıtayda 20 bin liraya Ikadar kıymette 
bulunan aynî ve nakdî davaların ımürafaaya ta
bi olduğu durumu ortaya konulmuştur. Bura-
rada 2 sakıncayı belirtmelk istiyorum. 

Birincisi, bu kanun yürürlüğe girdikten son
ra, hali hazırda rüyet edilmekte bulunan ve he
le Türkiye'de adaletin geç 'tahakkuk ettiği ger
çek, bir vakıa olduğuna göre bâzı 'davaların, 3, 
5, 8, 10 hattâ 20 yıll süren davaların, evvelce 
başlamış, kanunun ımeriyete girmesinden sonra 
hüküm kesbetmiş olan ve 'kıymeti 20 bin lira
dan daha dun olan davalar için murafaa hali 
ne olacaktır? Birinci endişem bu. 

İkincisi, hali hazırda arz etmiş bulunduğum 
üzere, aslında ağıra, aslında pahalıya mal olan 
davaların açılışında, 20 bin lira gibi bir mebla
ğı davaya kıymet göstermek, bilhassa ayın da
valarında ve hele hele asliye mahkemesinde ve
ya sulh mahkemesinde rüyet edilmesi bakımın
dan 1050 lira olarak ve hattâ hattâ 10 bin, 15 
bin, 20 bin liralık davaların dahi 1050 lirayı aş
tıkları bir vakıa olduğuna göre, halkımızın bil

hassa kasabalarda bilinçlenmemiş durumları iti
bariyle bu murafaa hakkından mahrum kalma
sı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Vakıa 
Devletin bir geliri olması lâzım gelen, aslında 
var olan kıymeti göstermesi lâzım gelen bir da
va değerinin konulması lâzım gelir; bunu ika-
bul ediyorum ama 20 bin lira değerinde bulun
masa dahi, 19 bin lira değerindeki, 15 bin lira 
değerindeki bir davada da Temyiz Mahkeme
sinde, Yargıtayda yeniden durumunu Yüksek 
Hâkimler huzurunda izah etımiek imkânından 
mahrum bırakıyor endişesi içindeyim. Bin lira
dan 5 bin liraya sulh hukuk mahkemelerini, çı
karmış bulunacağımıza göre, maddeler geç
tiğinde ; şimdi, demekki aslında 5 bin liraya ka
dar olan davalar murafaaya tabi olmayacak. Bu 
bir gerçek. Yalnız buna da bir kıstas olarak 5 
bin 'lira veya 10 bin lira konulması daha mü
nasip olurdu. Bu bakımdan bilhassa adaletin 
tecellisi, arz ettiğim gibi ucuza malolması ve he
le vatandaşın bir defa da, Yüksek Yargıtay hu
zurunda davasını dile getirmesi lâzım gelir ka
nisiyle bu maddede meblağın biraz fazla konul
duğu kanısındayım. 

Tashihi karara Sayın özdenoğlu arkadaşım 
gayet vazıh şekilde değindiler; aynı kanıya ka
tılmamaya imkân yoktur, öyle hal oluyor ki, 
Yüksek Yargılayın bir dairesinde verilen bir 
karara, vatandaş içinde bir ukde bulunması ne
deniyle, 2 nci defa görüşülmesinde fayda müla
haza etımek suretiyle tashihi karar yapıyor. Ay
nı daireye intikal etmiş bulunduğu için, çoğu 
kere Başkanlığa sunulduktan sonra yeniden bir 
tetkike ılüzum görülmelksizin iade ediliyor. Bu 
bakımdan hikmeti vücudu kalmıyor tashihi ka
rarın. Şu halde bir itiraz mercii gibi şayet tas
hihi kararın var olması düşünülüyorsa, tashihi 
kararın devamı düşünülüyorsa, tashihi karar 
edilen dosyanın davayı rüyet etmiş bulunan, 
dosyayı incelemiş bulunan dairenin muadili bir 
dairede görülmesi hakka, adalete daha uygun 
olur kanısındayım. 

Bütün bunlara rağmen, süzümün başında be
lirtmiş olduğum üzere, getirilen şu 11 madde 
cidden birçok yaraya parmak basmış durumda
dır. Sayın Bakanlığa teşekkür ediyorum; şim
diden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi buyurun efendim. 
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MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; gerçekten tatbikatta 
bulunmuş ve uygulamada Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun aksaklıklarını görmüş olan 
arkadaşlarımızın ki, bunlardan birisi de ben.de-
nizim, hassasiyetine hak vermemek mümkün de
ğildir. Çünkü, avukat olarak çalışmış olalım, 
hâkim olarak çalışmış olalım veya davada taraf 
olalım, hangi sıfatla bir dava ile ilgilenirsek ilgi
lenelim, yıllarca bir davanın uzadığını, hakkın 
adaletin çok geç tecelli ettiğini ve hattâ bazen 
davacının davadan, davasından, bu geç tecelli 
etmeden dolayı, feragate kadar gittiğini hepimiz 
bilmekteyiz. 

Değerli Bakan arkadaşımız ve değerli Ada
let, Bakanlığı mensubu arkadaşlarımız tatbikat
ta en. yaygın sekilide en aksak maddeleri Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun umumî olarak 
değiştirilmesine kadar hiç olmazsa bu maddele
rin değiştirilmesi yönünde çaba sarf etmiş bu
lunmaktadırlar. Bendeniz de şahsen kendileri
ne teşekkürü bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım takıldığım 2 nokta 
var. Birincisi, biz davaların kısa zamanda sonuç
landırılabilmesi için genellikle sadece taraflara 
bâzı külfetler yüklemiş bulunmaktayız. Bu ara
da Yargıtayda devam eden davalarda da kara
rın, şu müddet içinde, 15 gün içerisinde yazıl
ması gerektiği yönünde hüküm getirmiş bulun
maktadır kanun tasarısı. Buna iştirak ediyo
rum. Ancaik, bidayet mahkemelerinde kararın 
muayyen bir süre içerisinde verilmesi gibi bir 
konuyu getirip hükme bağlamak mümkün de
ğildir. Ancak deliler toplandıktan sonra, hâ
kim hüküm verecek safhaya gelince muayyen 
bir celsede «karar verilmek üzere filân tarihe 
talikine davanın» denilmektedir. Hâkim arka
daşlarımızı o celsede karar vermeye mecbur et
meliyiz kanaatindeyim ben. Bâzı arkadaşları
mız, istisnai de olsa, karar celsesi olarak talik 
ettikleri celsede bâzı sebeplerle davayı başka 
bir celsede karar vermek üzere yeniden talike 
uğratmaktadırlar. Bu da davanın uzaması se
beplerinden biridir. Hakim davayı karara bağ
layacağı günü tespit etmişse ki, taraflara bu
nu genellikle tefhim etmektedir, o gün muhak
kak hâkimin karar vermesi lâzınıgeleceği husu
sunu değerli komisyon bir yere monte edebili
yorsa cidden bunda büyük fayda vardır. Birin
cisi bu. 

İkincisi de; Sayın Hakiki Gökçe'nin isabetle 
üzerinde durduğu konudur. Şimdi sulh mahke
melerimin hangi miktar üzerinde rüyet edecek
leri, hangi davalara bakabilecekleri hususu 
maddeten tespit edilebilen davalarda bin lira
dan 5 bin liraya çıkarıyoruz, 5 misli bir artış 
yapıyoruz. Sonra 288 nci madde ile esas yönün
den getirilen değişiklik şu : Senetle ispat ko
nusunda 5 bin kuruştan, yani 50 liradan 500 
liraya çıkarıyoruz senetle ispat külfetini. Gö-
rüldüğü gibi her ikisinde de bir lira .10 liraya 
çıkarılmakta, yani 10 misli artırılmaktadır. 

Şimdi Yargıtayın yük ünün fazlalığını ka
bul etmemek mümkün değildir; fakat davacı
ları veya davalıları, Yargıtaya müracaat etmiş 
olan kişiyi 20 bin lira ile sınırlandırmak ve du-
ruşımah davaları 20 bin lirada dondurmak ben
ce mahzurludur. Bir nispet 10 kabul edilmişse 
• ki, aynı şey gerek sulh mahkemelerinin göne
vilide ve gerekse senetle ispat külfetinde l'e 
10 olarak kabul edilmiştir - gerek Hükümeti
miz, gerekse değerli komisyonumuz bir mahzur 
görmüyorsa vatandaşa Temyiz Mahkemesinde 
bir ikinci teminat verme yönünden 10 bin lira
ya indirilmesinde ben şahsen yarar görmekte
yim. 

Cidden hayırlı bir kanun tasarısı üzerinde 
konuşmaktayız. Sözlerimin başında olduğu gi
bi, şimdi de değerli Hükümete, Bakan arkadaşı
mıza ve Adalet Bakanlığının değerli mensupla
rına, bu tasarıyı buraya getirdiklerinden dola
yı teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Çok değerli Baş
kanım, saygı değer milletvekili arkadaşlarım; 

Mesai saati dolmak üzere olduğu için son 
dakikaları bilhassa şimdiye kadar söz almış bu
lunan değerli milletvekili arkadaşlarıma hem 
bir vakıadan bilgi vermek, hem de teşekkür et
mek üzere kullanmayı düşündüm. 

Hukuk Usullü Muhakemeleri Kanununun 
günün şartlarına cevap verir hale getirilmesi, 
günlük hayatında behemahal hukukî bir işlem 
bulunan tüm vatandaşlarımızın arzusu olduğu 
gibi, kendisini mesleğine vermiş olan bütün hu
kukçu arkadaşlarımızın - hangi sahada çalışır
sa çalışsın - mutlak olan isteğidir. Bu konu dik
kate alınmış bulunmaktadır. Daha evvel Hukuk 
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Usulü Muhakemeleri Kanununun 205 nci mad- I 
'desi üzerinde değişiklik öngörüHüğü halde, 
sonradan reform niteliğinde değişildik yapma 
lüzumu ortaya çıkınca hu daha genişletilmiş ve 
606 maddelik Hukuk Yargılama Usulü Kanu
nu tasarısı Yüce Meclise sevk edilmiş bulunu
yordu. 

Mesleğin tatbikatçısı olan bir arkadaşınız 
olarak vazifeye getirildiğim zaman böyle bü
yük kanunların, geniş kanunların bu yılın, Mec
lislerin ağır çalışma şartları içerisinde çıkma
yacağını diikkate almak suretiyle Bakanlıktaki I 
tclknilk elemanları topladım ve «Ceza Usulü, 
Hukuk Usulü, İnfaz sistemi, İş Mahkemeleri 
mevzuu gibi günlük hayaıtımızda artık altında 
ezildiğiiimiz bu çok âcil ihtiyaçlar için tümü 
20 - 30 maddeyi geçmeyen bir tasarı hazırlayın I 
ve bu şekilde Yüce Meclislerin huzuruna çıka- I 
İmi, bunları geçıirelim; gelecek Meclislerde I 
meselenin tümü üzerindeki çalışmalar yapılır, 
daha mükemmel hale getirilir» dedim. Bunu I 
derken içinde bulunduğumuz şartları şüphesiz I 
dikkate aldım. Reform tasarıları vardır, birçok 
büyük meseleler vardır ve esasen yıllardır dışa- | 
rıda herkes birşeyler söyler; ama hiç aralık ver
meden çalışan, çalışmalarıyle yorgun düşen Yü~ 
ee Meclislerin, hele bu kadar çok büyük tasarı
ların altında gecesini - gündüzünü bir araya ge
tirmek suretiyle çalıştığı bir safhada 2 nci plâ
na atılması, gelecek yıllara bırakılması mümkün 
görülebilecek meselelerin hayatî önem arz eden 
kısımlarını Yüce Meclislere sunmayı daha uy
gun buldum. 

Şimdi burada mâruzâtta bulunan değer
li milletvekili arkadaşlarım elbette ki, çok 
haklı olarak bunun lüzumu kadar tat
min edici olmadığını ifade buyurdular. 
Kendilerine yürekten katılıyorum ben de 
aynı görüyorum; ama meseleyi bu kadar dar 
tutuşumuzun sebebi arz ettiğim nedenlerdedir 
ve bunda çok isabetli bir hareket yaptığımıza 
şimdi daha çok inanmış bulunuyorum. Pek Sa
yın Meclis Başkanımız ve oturumu idare eden 
Rayın Başkan ve Başkanlık Divanı lütfettiler 
bu âcil zarureti takdirlerinde tutmak suretiyle 
metnin, diğer çok önemli işleri de bir kenara it-

meyeeek vüsatte olmasını da dikkate aldıkları 
içindir ki, bunun görüşülmesine fırsat verdiler. 
Biraz evvel hakikaten lütfettiniz infaz siste
miyle alâkalı çok iyi bir kanun çıkardık. Bunun 
da esaslarını, umumî hatlarını görüşmüş bulu
nuyoruz. Elbette ki, Yüce Meclisten gelecek da
ha iyileştirici görüşleri de değerinde tutmak su
retiyle bu, bize gerek vatandaştan gelen ıstırap
ları, gerek meslekdaşlarımızdan gelen haklı şi
kâyetleri giderecek bir imkân vermiş olacaktır. 

Maddeler üzerinde ümidediyorum ki, gerekli 
bilgileri vereceğim. Değerli arkadaşlarım bâzı 
esaslı noktalara dokundular; ama zamanımız 
yok. Hem maddeler üzerinde de görüşme nasıl 
olsa açılacağına göre, o zaman cevap verme im
kânı doğacağı için tekrarından da sakınmak is
tiyorum; ama arkadaşlarımın görüşlerinin bu 
ihtiyacı daha iyi karşılama maksadı içerisinde 
olduğunu hulûs ile inanmaktayım ve bu arada 
çok değerli milletvekilerinin nâçiz şahsımda 
Adalet Bakanlığı mensuplarına karşı lütfettik
leri teşekkür ve tebrik sözlerine de asıl çalışma, 
Bakanlık bünyesindeki değerli meslek arkadaş
larıma aidolmak üzere, şükranlarımı ve minnet
lerimi arz etmek suretiyle meseleyi kapatmak 
istiyorum. 

Sağ olunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasa
rının tümü üzerinde başkaca söz isteyen arkada
şımız yoktur. 

Açık oylama sonuçları gelmiştir, arz ediyo
rum : 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısının yapı
lan açık oylamasına 151 sayın üye katılmış, 136 
kabul ve 15 ret oyu çıkmıştır. 

Eski Eserler kanunu tasarısının açık oyla
masına 162 sayın üye katılmış, 162 kabul oyu 
çıkmıştır. Bu suretle gerekli çoğunluğun olma
dığı ve oylamaların da yenilenmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. Bu sebeple yarın saat 15,00'te ya
pılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısından sonra toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum efendim. 

Kapanma ıSaati : 19,00 

tm •<••• 
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IV — SORULAR VE CEVAPLAR 

A YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili tlhami Sancar'm, 
1968 tarihinden 1970 tarihi başına kadar genel 
bütçeden tahsis edilen geliştirme ve teşvik fon
ları ile dış kaynaklardan aynı amaçla yapılan 
tahsislerin kullanılış şekline dair soru önergesi 
ve Başbakan Ferid Helen'in yazılı cevabı (7/226) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
2 . 6 . 1970 

İstanbul Milletvekili 
Ilhami Sancar 

933 sayılı Kanun gereğince genel bütçeden 
tahsis edilen geliştirme ve teşvik fonları ile dış 
kaynaklardan aynı amaçla yapılan tahsislerin 
kullanılmasında özel sektörün ve karma teşeb
büslerin desteklenmeleri plân ve program esas
larından bulunduğuna göre : 

1. Bu kanundan yararlanarak 1968 ve mü
teakip yıllar program dönemleri içinde 1 . 1 . 1970 
tarihine kadar genel bütçeden ve dış kredi kay
naklarından tesis edilen fondan ne miktarı kul
lanılmıştır? Ne miktarı henüz kullanılmamıştır? 
Kullanılanlar kimlere verilmiştir? Kullanılma
yanların kullanılmaması sebepleri ve bakiyesi ne
dir? 

2. 1968 yılı başından 1 . 1 . 1970 tarihine 
kadar aracı kuruluşlar yoluyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtına özel, karma ve kamu sektörü olarak 
kaç müracaat yapılmıştır? Bunlardan kabul edi
len ve edilmeyen müracatçılarm firma ve isim 
olarak adları ve istenilen kredi miktarları nedir? 

3. Aynı tarihler arasındaki aynı mahiyette 
1 milyon lira ve bunun üstündeki talepler killi
ler tarafından yapılmıştır ve bunlardan aracı 
kuruluşlarca reddedilip Devlet Plânlama Teşki
lâtınca kabul edilenleri var mıdır? Varsa hangi
leridir? 

Not: Bu tezkereye ilişik dosya müfredatı, ke
safeti sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlana-
madığından, aslı dosyasına konmuş olup, bir su
reti de soru sahibine verilmiştir. 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 1. 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -127/454 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 6 . 1970 tarih ve 7/226 -1891/11698 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ilhami Sanear'ın 1968 
yılından 1970 yılı başına kadar genel bütçeden 
tahsis edilen geliştirme ve teşvik fonlarına iliş
kin 2 . 6 . 1970 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

• istanbul Milletvekili. Ilhami Sancar'm «1968 
yılından 1970 yılı başına kadar genel bütçeden 
tahsis edilen geliştirme ve teşvik fonlarına iliş
kin 2 . 6 . 1970 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Maliye Bakanlığından alman bilgilere göre : 
933 sayılı Kanuna dayanılarak 1968 yılından 

1970 yılı basma kadar genel bütçeden tahsis edi
len geliştirme ve teşvik fonları ile dış kaynaklar
dan aynı amaçla yapılan tahsislerle tesis olunan 
fonlardan, kimlere tahsis yapıldığı, kullanılan ve 
kullanılmayan kredilerin miktarı, Devlet Plân
lama Teşkilâtı Müsteşarlığına aracı kuruluşlar 
yoluyle yapılan müracatlar ve bir milyon liranın 
üstündeki kredi taleplerine ilişkin çizelge eklice 
sunulmuştur. 

Ferid Melen 
Başbakan 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 
işçi harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlunun yazılı cevabı (7/664) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yü

rürlüğe girmesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
kapsamına giren kamu kuruluşlarında çalışan 
işçilerin harcırahları Maliye Bakanlığının geçer
li bir hukukî mesnede dayanmayan hatalı bir mü-
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talâasına istinaden büyük ölçüde düşürülmüş ve 
bu suretle kamu kesiminde çalışan 300 000 civa
rındaki işçi mutazarrır edilmiştir. 

Şöyle ki; 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 
7 nci maddesi gereğince, işçi harcırahlarının, es
ki aylık tutarı nazarı dikkate alınarak ödenmesi 
gerektiği halde; Maliye Bakanlığı yeni aylık tu
tarları üzerinden harcırah ödenmesi gerektiği yo
lunda genelge yayınlamış ve bu suretle meselâ 
eskiden günde 24,00 TL. harcırah alan bir işçinin 
harcırahı 15,00 TL. sına düşürülmüştür. 

içinde bulunduğumuz şartlar muvacehesinde 
bir şahsın 15,00 TL. ile yemek ve otel ihtiyaçla
rını karşılaması imkânsızdır. 

Meselenin incelenerek tatbikatın yasalara uy
gun hale getirilmesi için 28 . 4 . 1971 tarihinde 
Maliye Bakanlığına ve 25 . 6 . 1971 tarihinde 
de Başbakanlığa yazı ile müracaat etmiş olmamı
za rağmen müspet bir netice alamadığımızdan 
konuyu bir kere de gündem dışı bir konuşma ile 
Yüce Mecliste dile getirmiş bulunuyorum. 

Mevcut yasalar ve hayat şartları muvacehe
sinde işçi harcırahlarının eski nispetler üzerin
den ödenmesi konusunda ne düşünüldüğünün 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Enver Turgut 

Kayseri Milletvekili1 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 22 . 12 . 1972 

Ankara 
BÜMKO : 115521 - 2927 - 33415 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Kanunlar Müdürlüğünün Başbakanlığa 

muhatap 6 . 8 . 1971 tarih ve 7/664 - 4182/31374 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Enver Turgut ta
rafından Sayın Başbakana yöneltilen ve Başba
kanca tarafımdan cevaplandırılması tensibedi-
len işçi harcırahlarına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bahis konusu yazılı soru önergesinde; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun kap
samına giren kamu kuruluşlarında çalışan işçi
lerin harcırah yevmiyelerinin, 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun 7 nci maddesi gereğince eski 
aylık tutarları nazarı dikkate alınarak ödenme

si gerektiği halde Bakanlığımızca yeni aylık tu
tarları üzerinden ödenmesi yolunda mütalâada 
bulunulduğu, bu suretle işçilerin mağdur duru
ma düşürüldükleri ileri sürülerek mevcut yasa
lar ve hayat şartları muvacehesinde işçi harcı
rah yevmiyelerinin, eski aylık tutarları esas alı
narak ödenmesi hususunda ne düşünüldüğünün 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nununun 7 nci maddesinde, «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun uygulanmasına geçil
dikten sonra harcırahın tespitinde 6245 sayılı 
Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 
eski hükümlerin uygulanmasına ve eski aylık 
veya ücret tutarları üzerinden harcırah öden
mesine devam olunur.» denilmektedir. 

Bu hükümle, 657 sayılı Kanunun uygulan
masına geçildikten sonra harcırahın tespitinde, 
eski aylık veya ücret tutarlarının esas alınma
sına bir süre daha (6245 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılıncaya kadar) devam edileceği belir
tilmiştir. 

İşçilerin harcırahının hesabında ne şekilde 
hareket olunacağı 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 7 nci maddesinde gösterilmiş olup, bu 
maddeye yevmiye ile çalışanların harcırahının, 
gündeliklerinin 30 mislinin tekabül ettiği en ya
kın aylık üzerinden hesaplanacağı ve 4 ncü de
recedeki memura verilen miktarı geçmeyeceği 
tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 24 
ncü maddesinde de, 6245 sayılı Harcırah Kanu
nuna göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Ge
nel Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmünün, 
personelin yeni kadrolarının derecesi esas alın
mak suretiyle, 1971 yılında da uygulanacağı 
açıklandığından mukayesede gündeliklerin 30 
günlük tutarı yeni derecelerle karşılaştırılmak
ta ve bu şekilde bulunan yevmiye tutarında har
cırah ödenmekte idi. 

örneğin gündeliğinin 30 günlüğü 2 800 lira
dan az olan işçilere, 1971 yılı Bütçe Kanununa 
ekli (H) cetvelinde kadro dereceleri 7 ve daha 
aşağı olan memurlar için 15 lira yevmiye tespit 
edildiğinden, 15 lira, bu tutar 2 800 liradan 
fazla, fakat 5 nci derecenin ilk kedeme aylığı 
olan (475 X 7) 3 325 liradan az ise 6 nci dere
ceye ait 18 lira üzerinden yevmiye verilmiştir. 
Eski aylık tutarları ile mukayese edildiği tak
dirde her iki halde de 4 ncü derecedeki memnr-
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lara verilecek yevmiye tutarı olan 24 lira öden
mesi gerekirdi. 

Bu itibarla, 1971 Bütçe Kanununun yukarda 
anılan 24 ncü maddesindeki hüküm dolayısiyle, 
1971 yılında, bâzı durumlardaki işçi harcırahla
rında düşme olmuştur. 

Ancak, 1972 yılı Bütçe Kanununun 12 nci 
maddesinin son fıkrasında, (6245 sayılı Harcı
rah Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya 
kadar, işçilere, 1970 malî yılında uygulanan 
esasların uygulanmasına devam olunur.) denil
mek suretiyle işçilere verilmekte olan harcırah 
yevmiyelerindeki 1971 yılındaki, düşüş gideril
miş ve işçilere eski miktarlar üzerinden yevmi
ye ödenmesi imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Arz olunur. 
Z. Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

3, — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Ya
lat Ofisinin kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair soru önergesi , ve Başbakan adına 
Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
manoğlu'nun yazılı cevabı (7/1193) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak acele, cevaplandırılması
nın teminini rica edenim. 

Saygılarımla. 17 . 7 . 1972 
Kenan Aral 

Tunceli Milletvekili 

Kışı uzun, şiddetli ve insafsız olan, bilhassa, 
memleketimizin doğu bölgelerinde yakacak için 
Ormana vâki (korkunç saldırı, çoık kısa zamanda, 
'memleketimizi atehe, bozikıra ve çöle çevireceik 
ve üzerimde yaşanılmasını güçleştirecektir. 

Kömüre yaıpılan aşırı son zamlar, bu gidişi 
daha da hızlandırmıştır. 

Halen, memleketimiz ide yakacak konusunun, 
büyük bir başıibozüklulk içinde cereyan etmesi, 
ormanlarımızın çok süratle tükenmesini intaç 
ettiği gibi, dar gelirli geniş vatandaş kütlesini 
de büyük skıntılara ve ıstıraplara sokmaktadır. 

Bütün bu mahzurları önlemek için, bir 
örneğini ilişikte sunduğum Millet Meclisinde 
14 . 7 . 1972 tarihinde yaptığım gündem dışı 
konuşmamda da belirtltiğim esaslar dahilinde : 

1. 22 . 6 . 1938 tarih ve 3473 sayılı Mah
rukat Kanunu, tam 34 yıldır yattığı tozlu raf
lardan ne zaman fiilen tatlbike konulacaktır? 

2. Toprak Mahsulleri Ofisine benzer bir şe-
(kilde ve mütevazı sermayeli ve Enerji Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bünyesinde ve Valiler emrin
de, vakit geçirilmeden 1972 yılında îbir Yakıt 
Ofisi kurulması hususunda, Hükümetin bir ça
lışması mevcut mudur ve Hükümıet bu konu da 
ne düşünmektedir. 

3. Kışın soğuk günlerinde sıkıntıya düşme
mek ve vatandaşın mağdur olmasını önlemek 
için, nüfusu 2 000'den yukarı yerleşim ünitele
rinde, yakıt ofisince çıkarılacak aile envan
terimden sonra, tayin ve tespit olunacak 1972 
1973 yakıt 'ihtiyacını, daha yaz aylarında temin 
<e!tmeik için, Hükümet ne gibi tdfâbirler almıştır? 

4. İhtiyaç sahiplerinin kok, linyit, antrasit, 
asfaltit Poil - Oil ve Ibenzeri petrol müştakları
nı kolayca yakâbilmielerini sağlamak için lü
zumlu sobaların seri halinde 'imaliyle, taksitle 
tevziî hususunda, Hükümetin bugüne kadar bir 
çalışiması var mıdır ve bu konuda ne düşünmek
tedir? 

Saym Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri, 

10 -11 -12 Temmuz tarihleri arasında, Elâ
zığ'da, «Doğu ve Güneydoğu yöremizin yakıt 
sempozyumu» yapılmıştır. 

Bu sempozyum hakkında, bir gündem dışı 
konuşmanın verdiği imkân ve sınırlar içinde 
Yüce Heyetinize bilgi arz etmek istiyorum. 

Derhal ifade edeyim ki, yalnız Doğu ve Gü
neydoğu yöremizi değil bütün Türkiye'yi çok 
yakından ilgilendiren, fevkalade hayatî ve ak
tüel önemi bulunan bu sempozyuma davet edi
len 7 Bakandan ancak biri, 79 Parlamenterden 
(ki bunlardan 16 Parlamenter ormancıdır) 
5'şi, 15 validen 12'si ve 15 vilâyet belediye re
isinden 4'ü iştirak etmiştir. 

Bu kadar fevkaladelik arz eden bir sempoz
yuma Diyarbakır'a kadar gelmiş bulunan Baş
bakan Sayın Ferid Melen'in de iştirak etmesini 
gönlümüz çok arzu ederdi. 

İtiraf edeyim ki, bu doğunun bir kadersiz-
liğidir. Doğuyu ilgilendiren meseleler, ya do
ğudan çok uzakta, mahallî şartlar iyi bilinme
den ve kavranmadan, büyük merkezlerde masa 
başlarında ekseriya yanlış neticeler veren ka
rarlara müncer olur veya yukarıda arz ettiğim 
gibi kâfi derecede ilgi görmez. 

Bir müddet evvel bu kürsüden bir saym üye
nin de acı acı belirttiği gibi, her nedense kırmı-
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zı plâkalı arabalara doğu pek sempatik gelme
mektedir. Diğer resmî kuruluşların da, bu 
sempozyomu kâfi derecede önemsediğini iddia 
etmek, mümkün değildir. 

Halbuki, sempozyumun konusu çeşitli yön
leriyle bütün Türkiye için fevkalade önem ta
şıyan bir konuydu. 

Tespit edebildiğim kadarıyla bu sempoz
yumda : 

Ormana vâki azgın ve korkunç saldırı sebep
leri ve neticesi, doğuda ormanların süratle azal
dığı ve bu yüzden, vâki erozyon ve sellerden 
mütevvellit Türkiye'nin her yıl milyarlarca za
rara duçar kaldığı, 

Doğunun, şiddetli, insafsız, azgın ve gaddar 
ve uzun kışına mukabil, birçok yerlerde günlük 
yiyeceğini dahi temin, etmek imkânlarından 
mahrum Doğu halkının yakıt konusunda karşı
laştığı çetin ve korkunç mücadelesi, diğer yer
lerde aile başına yılda 3 ster odun düşerken bu 
bölge kışının bu kadar şiddetli ve uzun olması
na rağmen, Doğuda aile başına yılda bir ster 
odun düştüğü bu sebeple arzla talebin ekstrem 
bir noktaya geldiği, 

Doğuda ormanın baş düşmanlarından biri 
olan, keçi ile orman münasebeti, 1938 yılında 
çıkan Mahrukat Kanununun hâlâ tatbika ko
nulmaması, kok, linyit, asfaltit, Antrasit, foil -
oil ve benzeri petrol müştaklarının ya
kılması hususunda hâlâ ciddî ve samimî bir 
gayretin içine girilmiş olmaması yüzünden Hü
kümeti uyaracak, onu içinde bulunduğu reha
vetten silkip kaldıracak, Anadolu çocuğunun 
haykıran cesur ve acı sesi vardır. 

Yine, bu sempozyumda, Türkiye için bu ka
dar hayatî bir önem taşıyan yakıt konunun ba
şı boşluktan, disiplinsizlikten, bir hercümerc 
içinden kurtarılmış olmamasının acı şikâyetle
ri, 

Kömüre yapılan aşırı zammın esasen, kapa
siteyi çok aşmış oduna karşı vâki talebi daha 
da azgın ve korkunç bir hale getirdiği, 

Doğuda, resmî kuruluşların ve memurların 
orman idarelerinden, ucuz odun almalarına mu
kabil , fakir halkın, serbest piyasadan çok pa
halı odun alma mecburiyetinde bırakılması, 

Medenî memleketlerde istihsal edilen odu
nun % 80'ne yakın bir kısmı yapacak ve % 20'si 
yakacak odun olarak kullanıldığı halde, Türki
ye'de hâlâ bunun tamamen aksi olduğu, ve ni

hayet bu kadar önemli ve hayatî konuda bu
güne kadar, Hükümetin meselenin halli için 
ciddî bir çalışmaya girme gücünü göstermediği 
ve bundan sonra da aynı yolda harekete devam 
edeceği hususunda izhar edilen korkular, kuş
kular ve endişeler vardı. 

Bugün Türkiye'de resmî kayıtlara göre yıl
da istihsal edilen 18 milyon ster odunun bir 
milyonu Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 15 ile 
ve geri kalan 17 milyon steri de diğer 62 vilâ
yetimize düşmektedir. 

• Buna göre, kışı daha uzun, daha sert, in
safsız ve gaddar olan Doğu ve Güneydoğu Ana-
doluda, yukarda da arz ettiğim gibi, aile başı
na 1 ster odun düştüğü halde, diğer yerlerde 
bir aileye 3 ster odun düşmektedir, bu yönüy
le de ortada büyük bir dengesizlik mevcuttur. 

Konunun üzerinde önemle durulması gere
ken bir yöne de, Doğu Anadolu halkının 7 ay 
müddetle ısınma da ve yılın 12 ayında da gıda
sını pişirmede, yıkanma da ve yıkama da kul
landığı odun ihtiyacı bir aile için asgarî 10 ster 
kabul edilirse, yılda bu bölge de 10 milyon ster 
oduna ihtiyaç vardır. Ayrıca, mmtaka da mev
cut 4 milyon keçi (ki, dünyada. 100 nüfusa 10,5, 
Avrupa da 2,7, Türkiye de 58,3 keçi düşerken, 
bu bölgede 100 nüfusa 103 keçi düşmekte Tür
kiye ortalamasının iki, dünya ortalamasının 
10 ve Avrupa ortalamasının 40 misli
dir) beslenmesi için de 3 milyon stere 
ihtiyaç vardır ki, insan ihtiyacı ile birlikte 13 
milyon ster eder. Bu bölgede resmî istihsal 1 
milyon ster, buna mukabil ihtiyaç 13 milyon 
sterdir. Aradaki bu korkunç farkın nasıl gide
rildiği üzerinde, uzun uzun düşünmek gere
kir. 

Bu yüzdendir di, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu da muayyen ve mahdut yerlerde kalmış 
ormanlar 'korkunç bir şekilde azalmaktadır. 

İlk milletvekili seçildiğim 1965 yılı sonları
na doğru, o devrenin Başbakanını ziyaret et
miş ve kışı uzun ve korkunç olan ve buna mu
kabil maişetini bile temin etmek imkânlarından 
mahrum bulunan Doğu Anadolu halkı için ya
kacak ihtiyacını çok yakın bir istikbalde, hü
kümetlerin başına büyük gaileler açacağını ve 
büyük sıkıntılar yaratacağını belirtmiş ve ko
nunun süratle tetkik ettirilerek gereken tedbir
lerin çok acele alınmasını rica ve talebetmiş-
tim. 
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İşte bu talebimden itibaren, gök kısa bir za- I 
man geçmeden, aklı eren bütün resmî daire 
personeliyle birçok kişilerin büyük bir telâş ve 
heyecan içinde konuya ciddî bir şekilde eğilme 
ihtiyacını duyduklarını görüyorum. 

Çok geç kalınmış olmakla beraber, henüz 
fırsatların heyeti umumiyesi kaybedilmiş değil
dir. 

En basitinden, 22 . 6 . 1988 tarih ve 3473 
sayılı Mahrukat Kanununun tatbikatı konusu 
vardır. Birçok kanunlarımız gibi bu kanunda 
tam 34 yıldır raflarda yatmaktadır. 

Burada, bu memleket üzerinde bir vatan 
olarak yaşanılıp yaşanılamayacağını, diğer bir 
ifadeyle Türk Milletinin doğrudan doğruya 
kaderini tayin edecek bir konuda icranın ne 
kadar tatlı bir rehavet uykusunda ve fütursuz
luğunda bulunduğunun tipik bir örneğiyle kar
şı karşıya bulunmaktayız, 

Yüksek müsamahanıza sığınarak adı geçen 
Mahrukat Kanununun 1 :nci maddesini bir de
fa daha burada aynen okumayı faydalı bul
maktayım. 

«Madde 1. — Nüfusu 2 OOO'den aşağı olma
yan ve belediye teşkilâtı bulunan yerlerde aşa
ğıda isimleri yazılı binaların teshininde her 
nevi taş kömürü, linyit, t rup gibi maden kö
mürleriyle kok yarı kok ve biriket gibi işlenmiş 
şekillerinin kullanılması mecburidir. Bu binalar
da havagazı, petrol ve petrol müştakları ve ben
zerleriyle elektrik dahi teshin vasıtası olarak 
kullanılabilir : 

A) Resmî dairelerin bulundukları bütün 
binalarla Devletin, hususî idarelerin ve beledi
yelerin doğrudan doğruya ve iştirak suretiyle 
işlettikleri müesseselere mahsus binalar, I 

B) Kışla, polis ve şehir içindeki jandarma 
karakolları ile resmî ve hususî mektep, hastane 
sanatoryum ve dispanserler, 

C) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müesse
selerle teşviki Sanayi Kanunundan istifade eden 
veya edebilecek vasıftaki müesseselerin faaliyet
lerinde kullanılan binalar, 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kulüp 
ve her türlü cemiyetlere mahsus binalar, 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dansingler, 
gazinolar, birahaneler ve meyhaneler, teshin va
sıtası olarak kullanılabilecek artık bırakan ve bu | 

— 338 

24 . 1 . 1973 O : 1 

madde şümulüne giren fabrikalar, bu artıkları 
da teshin vasıtası olarak kullanabilirler. 

Kanunun bu âmir hükmüne rağmen, birde 
tatbikata bakalım. 1971 yılı içinde binalarında 
kalorifer tesisleri bulunduğu halde kömür temi
nindeki güçlük ve pahalılığından kaçınarak so
ba ve kaloriferlerinde odun yakmak için Maden 
Bakır işletmesi 6 000 ster, Tunceli Cumhuriyet 
Savcılığı 2 100 ster, Pülümür Bölge Yatılı Oku
lu 3 000 ster, Hozat Jandarma Er Eğitim Alay 
4 800 ster odun almışlardır. 

Bu arada şükranla kaydedeyim ki, yılda 
51 000 ster odun tahsis edilen ve 86 fırını odun
la ekmek pişiren Diyarbakır İlinde başta Sıkı
yönetim Komutanı Korgeneral Sayın Şükrü Ol
cay ve vali ve ilgililerin gayretiyle 86 fırının 
2/3'ü bürolöre çevrilmiştir. 

Aynı himmet ve gayreti, bir vatan bir mem
leket borcu olarak diğer vilâyet makamlarından 
ve ilgili kuruluşlarından da beklemekteyiz. 

Şayet, Mahrukat Kanunu tatbik edilirse, böl
genin tutuşturucu ihtiyacı olan ve yıllık istihsali 
% 40'ma tekabül eden, 400 000 ster odun çok 
kolayca temin edilecek ve bu suretle de, Doğuda 
ormana karşı azgın ve korkunç hücum ve vata
nımızın bugün birçok yerleri gibi halen cüzî bir 
miktar orman bulunan bölgelerininde bir ster, 
bir bozkır ve nihayet bir çöl haline gelmesi ön
lenecektir. 

Burada üzerinde durulması gereken iki ana-
mühim konu daha vardır. 

Bunlardan birincisi en son kömüre yapılan 
aşırı zammın odunla kömür arasındaki fiyat de
ğerini bozması yüzünden, esasen çok kolay ve 
vasıtasız bir yakıt maddesi olan oduna karşı ta
lebi daha da tahrik etmiş bulunmasıdır. 

İkincisi de, Mahrukat Kanununun âmir hü
kümlerine muhalif olarak bu bölgelerdeki resmî 
kuruluşlara ve diğer yandan memurlara ucuz 
odun verilerek, yukarda da işaret ettiğim gibi 
esasen günlük gıdasını dahi temin etmek imkân
larından dahi mahrum bulunan bu bölge halkı
nın serbest piyasadan çok pahalı olarak, odun 
alma mecburiyetinde bırakılmasıdır. 

Şimdi, çok kısa olarak bir iki cümle ile, bu 
konuda yine kısa vâdede alınacak tedbirlere de 
temas ederek sözlerime son vereceğim. 

En başta gelen tedbir yukarda da arz ve iza
ha çalıştığım Mahrukat Kanununun tatbik edil-
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mesi, yani şeklen değil, fiilen ve mer'i kılınması 
dır. Bunun içinde nüfusu 2 000'den fazla olan 
yerleşim yerlerindeki Ibilûmunı askerî (birlik ve 
tesislerinde, kamu kuruluşlarında, bilûmum sa
nayi tesislerinde, 'bilhassa fırın, hamam, sinema, 
ve lokantalarda odun yerine behamahal kok, lin
yit. antrasit, asi' altit, Foil - Oil ve benzeri petrol 
müştakları yakılmalıdır. 

Diğer, kısa vâde de alınacak tedbirlerden en 
önemlilerinden 'biri de Devletin hiç vakit geçir
meden, hattâ bu sene içinde Türkiye için bu ka
dar önemi bulunan yakıt problemini 'başı boşluk
tan kurtarıp bir disipline almasıdır. 

Bunun için tek çıkar yol, Toprak Mahsulleri 
Ofisine benzer bir şekilde ve mütevazi döner 
sermayeli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bünyesinde ve valilerin emrinde bir bir yakıt 
ofisinin kurulmasıdır. 

Bu yakıt ofisi Türkiye'nin umumî enerji 
politikası içinde hayatî önem taşıyan yakıt prob
leminin disipline edilmesinde ve hallerinde ne 
kadar ve ne de sermaye bakımından Devlete ye
ni bir külfet de tahmil etmeyecektir. 

Yeni kadro ve memura ihtiyaç yoktur : Çün
kü kömür tevzi bürolarında çalışan personel ile, 
orman idaresinin odun dağıtımıyle uğraşan cüzî 
bir personelin bu işe aktarılmasiyle, personel ih
tiyacını gidermek mümkün olacaktır. 

Diğer yandan bu kuruluşların mühim bir dö
ner sermayeye de ihtiyacı yoktur. Zira dağıtıma 
tabi tutulacak, odun, kok, linyit, antrasit, asfal-
tit, foil - oil ve benzeri petrol müştakları daha 
çok kamu kuruluşlarının üretim mahsûlü olup, 
her iki idare de disiplinli dağıtımı sağlamakla 
görevli yakıt ofisi kuruluşlarına krediyle mah
dut ölçüler içerisinde verilmesi imkân dahilinde 
olacaktır. 

Kurulacak yakıt ofisi nüfusu iki binden da
ha yukarı olan kasaba ve şehirlerde aile envan-
terleriyle,ihtiyaçları daha önceden tadad ve tes-
bit etmek suretiyle, her yerleşim ünitesinin ya
kıt ihtiyacı belli olacak zamanında ve istihsal 
mevsiminde talepte bulunarak, ihtiyacını karşıla
yacak ve karda, tipide, ve soğukda vatandaşın 
yakıtını temin için binbir mücadele ve sıkıntıya 
girmesi, bir hercümerc, bir disiplinsizlik, bir başı
bozukluk önlenmiş olacaktır. 

Bu arada, Devletin, yukarıda arz ettiğim, 
yakacakların yakılabilmesi için seri halinde so

balar imal ettirip halka satma imkânının yara
tılmış olması da konunun hallinden önemli bir 
rol oynayacaktır. 

Diğer yandan Hükümetin ihtiyaç nispetinde 
piyasada diğer yakacak maddelerini zamanında 
temin ederek bulundurmak ve talep sahipleri 
tarafından kolay temin etme imkânlarını biran 
evvel yaratmasının da konunun hallinde rolü bü
yük olacaktır. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
Doğu ve Güneydoğu yöremizin yakıt sempoz

yumu vesilesiyle, ihtisas konum dışında kalmak
la beraber seçim bölgemi ve bütün Türkiye'yi 
çok yakından ilgilendiren ve hayatî önemi bulu
nan Ibir konu olarak gördüğüm yakıt problemini 
tespit edebildiğim yönleriyle yüksek huzurunuz
da dile getirmeye çalıştım. 

Şimdi yine yüce huzurunuzda, başta Hükü
met olmak üzere bütün kamu ve özel kuruluşları 
ve konunun bütün Türk Milletine duyurulması 
ve hallinde kıymetli görüşleriyle ve açık oturum-
larıyle yardımcı olması için TRT. kuruluşlarını 
ve vatanperver Türk basınını ve bütün Türk va
tandaşlarını bu çok önemli olan konuda vazife
ye davet eder, böyle bir sempozyumu hazırla
makta çok büyük gayret ve başarısı olan başta Sa
yın Orman Bakanı olmak üzere Elâzığ Orman Baş
müdürüne ve teşkilât mensuplarına ve bu semine
re kıymetli bilgileriyle ışık tutan ilim adamları
mıza ve bu sempozyuma çok yakın ve samimî 
alâka gösteren valilerimize ve belediye reisleri
mize ve bana bu konuşma imkânını veren Sayın 
Başkana ve beni dinlemek lütfünda bulunan Yü
ce Meclisin muhterem üyelerine şükran ve teşek
kürlerimi arz ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Dr. Kenan Aral 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 26 .12 .1972 

Bakanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 
Yayını Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112/1-449/1166 
Konu : Tunceli Milletvekili Kenan 
Aral'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi; Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Müd. 
19 .• 9 w 1972 gün ve 1/1193-6242-46848 sayılı 
yazıları, 
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;b) Başbakanlık: Kanunlar ye Kararlar Tet. 
Da. Bşk. 28 . 9 . 1972 gün ve 77-209/9921 sa
yılı yazıları. 

Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, «Yakıt 
Ofisinin kurulmasının düşünülüp düşünülmedi-. 
ği»ııe mütedair Başhakana yönelttiği ve ilgi 
(b) de kayıtlı yazı gereğince Baş'bakan adına 
Bakanlığım tarafından cevaplandırılması uygun 
görülen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji vo Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, «Yakıt 
ofisinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediği» 
ne mütedair Başbakan adına Bakanlığımca ce
vaplandırılması uygun görülen yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

Kışı uzun, şiddetli ve insafsız olan, bilhassa, 
memleketimizin doğu bölgelerinde yakacak için 
orinana vâki korkunç saldırı, çok kısa zaman
da, memleketimizi stebe, bozkıra ve çöle çevire
cek ve üzerinde yaşanılmasını güçleştirecektir. 

Kömüre yapılan aşırı son zamlar, bu gidişi 
daha da hızlandırmıştır. 

Halen, memleketimizde yakaca'k 'konusunun, 
ıbüyük bir başıbozukluk içinde cereyan etmesi, 
«r manii ar im izm çok süratle tükenmesini inta-
cettiği gibi, dar gelirli geniş vatandaş kitlesi
ni de büyük sıkıntılara ve ıstıraplara sokmak
tadır, 

Bütün hu mahzurları önlemek için, bir örne
ğini ilişikte sunduğum Millet M'eclisinde 
14 .ı 7 1972 tarihinde yaptığım gündem dışı 
•konuşmamda da belirttiğim esaslar dahilinde : 

'Soru : 1 
22 , 0 . 1938 tarih ve 3473 sayılı Mahrukat 

Kanunu, tam 34 yıldır yattığı tozlu raflardan 
ne zaman fiilen tatbike 'konulacaktır? 

Cevap i 1 
Mahrukat Kanunu nüfusu % OOÖ'den aşağı 

olmayan ve Belediye Teşkilâtı hulunan kentle
re ticarî yakıt verilmesini ve odunun yalnız tu-
tuşturucu olarak kullanılmasını öngörmektedir. 
Ancak, hu kanunun eksiksiz uygulanabilmesi 
iki şartın gerçekleşmesiyle 'kabildir i 

a) Kasaba Ve kentlerde oturan vatandaş
larımızın ticarî yakıt satınalahilece'k malî güce 
sahibûlması, J 

b) Ticarî yakıt üretim veya tedarikinin ih
tiyacı karşılayacak seviyeye çıkmış olması. Arz 
edilen bu iki şart yerine gelmedikçe Mahrukat 
Kanununun her yerde Ve eksizsiz uygulanması 
kolay olmayacaktır. 

Bununla beraber, 'kalkınmamıza paralel oila-
ra'k halkımızın da ticarî yakıt talebi artmakta
dır. Nitekim pek çok köylümüz bugün artık 
LPG ve kömür gibi ticarî yakıtları kullanmaya 
başlamış, dolayısıyle tezek ve odunun tüketim 
oranı düşmeye başlamıştır. 

Halkımızın ve sanayiimizin gelişen bu tale
bini karşılamak gayesiyle ticarî yakıt üretimini 
artıracak tedbirler sürekli 'olarak alınmaktadır. 
Nitekim son 10 yıll içinde kömür, petrol ve elek
trik üretiminde Miyük gelişmeler olmuştur. 

•Son olarak linyit üretimini arttırma ve böy
lece daha fazla kömür satış imkânı yaratmak 
için hazırlanan Madencilik Eeformu kanunu ta-. 
sarısı Meclislere sunuılmuştur. 

iSoru : 2 
Toprak Mahsulleri Ofisine benzer bir şekilde 

Ve mütevazi sermayoli ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bünyesinde ve valiler emrinde, 
vakit geçirilmeden 1972 yılında bir Yakıt Ofisi 
kurulması hususunda, hükümetin bir çalışması 
mevcut mudur ve hükümet bu konuda ne düşün
mektedir 1 

Cevap s 2 
(Bakanlığımıza bağlı Kömür İSatış ve Tevzi 

Kurumu bu maksatla çalışmaktadır. İstihsal 
arttıkça ve gerektikçe çeşitli merkezlerde şube
ler pey d er pey açılmaktadır. 

,'Soru ; 3 
Kışın soğuk günlerinde sıkıntıya düşmemek 

ve vatandaşın mağdur olmasını önlemek için, 
nüfusu 2 OÖO'den yukarı yerleşim ünitelerinde, 
yakıt ofisince çıkarılacak aile envanterinden 
sonra, tayin ve tespit olunacak 1972 - 1973 ya
kıt ihtiyacını, daha yaz aylarında temin etmek 
için, hükümet ne gibi tedbirler almıştır'? 

Cevap : 3 
Bakanlığımız Devlete ait kömür yatakları

mızın ve teknolojik imkânların elverdiği azamî 
istihsali yapmaktadır. Maden Reformu Kanunu 
bu konuda da yardımcı olacağı tabiîdir. 

iSoru : 4 
İhtiyaç sahiplerinden kok, linyit, antrasit, 

asfaltit, foil - oül ve benzeri petrol müştaklarını 
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kolayca yakabilmelerini sağlamak için lüzumlu 
sobaların seri halinde imaliyle, taksitle tevziî 
hususunda, hükümetin bugüne 'kadar bir çalış
ması var mıdır ve bu konuda ne düşünmektedir ? 

CevaiK ! ; 4 
Sanayi ve Köy işleri Bakanlıkları bu yönde 

bir çalışma yapmaktadırlar. 

4. — Gümüşhane Milletvekili Ekrem Saatçi' 
nin, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının tevsii 
ihalesine dair soru önergesi ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı. (7/1194) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum yazılı sorumun 'Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
•18 , 7 . 1972 

Gümüşane Milletvekili 
Ekrem ISaatçi 

Ereğli Demir - Çelik Fabrikası tevsii hak
kında : 

Ereğli Demir ve. Çelik Fabrikasının ilk ku
ruluş maliyetinin fahiş olduğu herkesçe maltımı 
bir hakikattir. Bu kuruluş ve bedeli amortis
man ve faizleri ile birlikte istihsal maliyetine 
de tesir etmiş ve demir - çelik fiyatlarının Tür
kiye'de yükselmesine sebebolmııştur. 

Bu fabrikanın tesislerinin ihalesi Amerika'da 
Boston şehrinde kurulan bir satmalına bürosun
da tedvir edilmiş ve siparişler Müşavir Ameri
kan firmasının tesir ve direktifi altında yapıl
mıştır. 

Halen bu fabrikada 1 milyon ton bir kapa
site ilâvesi suretiyle tevsi edilmek üzeredir. Bu 
defa da yine aynı müşavir firma angaje edil
miş ve teslimata talip firmalar arasında bir ön 
seçim yapılmak için ilânlar verilmiştir. 

Bu ilânlara göre; 15 Haziran 1972'ye İta dar 
müracaatlar Ereğli'deki fabrika merkezine, 15 
Temmuza kadar da Boston'daki satmalına bü-* 
rosuna yapılması esas tutulmuştur. Bu suretle 
müracaatların Amerika'da Boston'da yapılma
sı gibi bir tercih hakkı gözetilmiştir. Hal böyle 
olunca teslimatla alâkalı firmalar da müşavir 
firmanın rolünün, ilk ihalede olduğu gibi mü
himi olacağını ve kayırmalar yapılacağını göre
rek tereddüde düşmüşler ve müşavir firma ile 
anlaşma yolunu aramışlardır. 

Beynelmilel firmalar üzerinde menfi tesir
ler icra eden ve çeşitli şaibe ve kuşkular doğ
masına çok elverişli bir zemin teşkil eden bu 
tutumun zihinlerdeki şüpheleri giderebilmek 
için aşağıdaki suallerin cevaplandırılması ge
rekmektedir. 

1. Memleketimizde yapılan, büyük veya kü
çük bütün yatırım ihaleleri için, gerek önseçim 
ve gerekse teklif müracaatları teşekküllerin 
Türkiye'deki merkezlerine yapılmakta olmasına 
rağmen, neden Ereğli Demir - Çelik Fabrikası 
bu sahada bir istisna teşkil etmektedir. 

2. îlk ihalede alınan kötü derse rağmen, 
tekrar Amerika'da bir satmalma ve irtibat bü
rosu kurulması veya mevcudu idamiede neden 
ısrar edilmiş ve buna neden lüzum görülmüştür? 

3. Önseçim için müracaat tarihi Türkiye'de 
15 Haziran okluğu hakle bu tarih neden Boston 
için 15 Temmuz olarak tespit olunmuştur? 

4. Gözden ve kontroldan uzak, memleket 
dışında bir büroda müşavir firmanın yanında 
yapılacak bir önseçim ve ihalenin zararları ilk 
tesislerde alınan tecrübelerle sabit okluğu halde 
neden ve hâlâ aynı yola gidilmektedir? 

5. Tutulan bu yolun firmaların anlaşmalı 
teklifler vermelerine ve dollayısryle fiyatların 
yükseltilerek memleket ekonomisi ve kalkınma
sına menfi tesirler icrasına yol açacağı meydan
da iken diğer tekmil yatırımlarda olduğu gibi 
önseçim ve ihale için müracaatların memleket 
dahilinde yapılmamasının sebebi nedir? 

Tutulan bu sakim yol yüzünden, ilk tesiste 
olduğu gibi bu tevsi işinde de fahiş bir yatırını, 
doğduğu takdirde bunun mesulleri kimler ola
cak ve mesuliyetleri nasıl tespit edilecektir? 

T. C. 
Sanayi vo Teknoloji - 12 .1 .1973 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri 

Bürosu 
Sayı i 9-27 

Konu \ Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 , 1972 tarih ve 6249-46949-7-

1194 sayılı yazıları. 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Ekrem Saat-
çi'nin «Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının tevsii 
ihalesine» dair yazılı soru önergesine Bakanlı-
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ğıın cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Bil gül erinize saygılarımla arz ederim. 
Mesut. Erez 

'Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Ekrem Saat-
ei'nin «Ereğli Demir ve Çelik .Fabrikasının tev
sii ihalesine» dair yazılı soru önergesine Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının ceva'bıdır. 

(liimüşhaıu; Milletvekili Sayın Ekrem Saat
çi'nin önergesindeki sorulara geçmeden evvel, 
«Ereğli Demir - Çelîk Fabrikaları Türkiye'de 
fiyatların yükselmesine sebebolmnştur.» şeklin
deki beyanlarına karşılık görüşlerimizi belirt
mek, isterim. 

1033 S. sayılı Meclis Tahkikat raporunun 20» 
nci sayfasında da •belirtildiği gilbi tesislerin ma
liyeti dünya çapındaki benzerleri ile aynı mer
tebededir. Son senelerde artan istihsali imkân
ları ile de ton istihsal başına dolar olarak yatı
rım rakamları çok daha lehte bir seviyeye düş
müştür. Maliyeti artıran hususlar içinde ilk te-̂  
sis maliyetinin tesiri, kara, deniz ve demir yol
ları nakliyat maliyetleri ile cevher, elektrik ve 
kömür maliyetleri ve toplu sözleşme tesirleri 
yanında çok daha azdır. Borç sermaye oranının 
yüksekliğinin de faiz ödemeleri dolayısıyle ma
liyetlere menfi tesiri olduğu bir hakikattir. 

Ancak, bunlar yalnız Erdemir'in değil, yeni 
gelişm'ekte olan Türk sanayiinin umumî probı 
lemleridir. Ereğli Demir - Çelik satış fiyatları 
1965 senesinden beri sabit tutulmuş ve ilk defa 
devalüasyon tesirleri dolayısıyle, o da bir sene 
sonra 1971 Senesi Ağustos ayında arttırılmıştır. 

Avrupa çelik fiyat seviyeleri ile Türkiye 
çelik fiyat seviyeleri mukayesesi, Demir - Çelik 
fiyatlarının pahalılığında sebebolarak Erdemir' 
in gösterilemeyeceğini sarahatle ortaya koyar. 
Çünkü, yuvarlak inşaat demirleri ile, imalâtı 
çok daha fazla muamele ve itina isteyen yassı 
mamullerin fiyat oranları Avrupa piyasasında 
bize nazaran yassı mamıUİ lehine daha yüksek
tir. Nitekim, yuvarlak betonarme inşaat demiri 
fiyatı baz alındığı takdirde, Türkiye'de soğuk 
çekilmiş saçın fiyatının sadece % 18, yüksek 
olmasına mukabil bu miktar Fransa'da % 34, 
Hol anda'da % 40, italya'da % 30, Almanya'da 
'% 40'dır. Sıcak çekilmiş saçlar ise bizde •'% 5 

ucuz, diğer memleketlerde ise :% 10' - % 44 ara
sında daha pahalıdır. 

Sayın Milletvekili Ekrem Saatei'nin Ameri
ka'da ilk kuruluş safhasında, Pittsburgh'da ça
lışan mubayaa misyonu ve bu misyonun faali
yetleri hakkındaki kanaatlerine gelince; 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının kuru
luşunda o zamanki imkânlara göre şu sıra ta-
kibedil mistir : 

Evvelâ, bir fizibilite raporu tanzim edilmiş, 
finansman plânı hazırlanmıştır. Müteakiben bir 
kurucular heyeti faaliyete geçerek, şirkete or
tak olmak şartı ile çelik imalâtı, haddeleme 
ve elektrik üzerinde ihtisas sahibi üçlü bir kon
sorsiyumla toplamı 91 milyon doları bulan ana-
ünitelerin satın al m a anlaşmaları yapılmıştır. 
Bilâhara kreditörlere müracaat ederek finans
man 1-29.0 milyon dolar DLF'ten, 25 .milyon do
lar Avrupa'dan ve 5 milyon dolar da Chase 
Manhattan Bankasından (Avrupa kredisinin % 
25 nakit ödemeleri kısmını 'karşılamak üzere) 
temin: edilmiştir. 

Yukarıda 'bahsedilen 91 milyon dolarlık mu
kavele ile Avrupa kredisi ile ilgili 24 milyon 
dolarlık müzakere, ihale ve anlaşmalar tamamen 
Türkiye'de yürütülmüştür. Pitts'burgh'ta kuru
lan misyon anaünitelerin çalışmasını temin ede
bilmek için lüzumlu diğer tesislerin mubayaa
sında 'tam yetki ile çalışmış, navlun ve sigorta 
daihil 38.0 milyon dolar olarak tahmin edilen 
mü'bayaa, zamanında sevldyatım da yaparak 
42 ayda fabrikanın faaliyete geçmesinde takdir 
edilecek katkıda bulunmuştur. 

Halen içinde bulunulan büyük tevsiat prog
ramı ve tatbikatına gelince 5 

'Cevap 1 - 2. Bilindiği üzere önçalışmalara 
göre toplam olarak 250 milyon dolara ıııalola-
cak bu tevsiatm finansmanının, 64 milyon dolar 
karşılığı Türk Lirası olarak Erdemir'in kendi 
'kaynakllarmca 'karşılanacak ve Türkiye'de yapı
lacak işler ile yatırım devresi borç, faizlerine 
sarf edilecektir. Bakiye 186 milyon dolarlık 
kredinin 40 milyon doları AID'den, 70 milyon 
doları EKİm'bank'tan ve 70 milyon doları da 
Dünya Bankasından temin edilmiştir. Üç kredi-. 
tömin Washington'da, Eximbank ile 70' milyon 
dolarlık finansmana iştirak eden First National 
Cilt Ba.nk'm New Yor'k'ta, tevsiatm mühendis
lik işlerini Erdemir'in tasvibine göre yapan 
Koppers firmasının Pittsburgh'ta bulunmaları 
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sebebine inzimamen, kredi oranlarına g'öre tes
limattı firmaların ekseriyetinin de Amerikan 
firmaları olacakları da gözönüne alınarak, ni
hai karar yine Amerika'da verilmek üzere, mu
haberattan ve işlerin süratle neticelendirilme-
si için gerekli hazırlıklarda zaman kazanmak 
ve projeyi ilk tesiste olduğu gibi vaktinde, sü
ratle rkmal edebilmek için aynı yola gidilmesi 
Ereğli Demir - Çelik îdare Meclisince uygun 
görülerek tatbikitine geçilmiştir. 

Bilhassa Dünya Bankası üyesi •memleketle
rin ekseriyetinin geri kalmış ve kalkınmakta 
olan memleketler oldukları gözönüne alınarak 
fabrikanın büyük tevsiatmda tecrübesiz, tek
nikten yo'ksun, finansman imkânı mahdut fir
malarla karşı karşıya kalmamak gayesi ile dün
ya, çapında yapılacak ihaleye iştirakin müesse
se tarafından yapılacak önseçimde yeterlik bel
gesi alınması ile mümkün olması şartı kreditor-
lere kabul ettirilmiş ve kredi anlaşmaları bu 
esasa göre hazırlanmıştır. 

Sayın Ekrem Saatçi'nin sualleri bilhassa bu 
tatbikat ile alâkalıdır. 

Cevap 3. Tevsiat yapılacak ve tevsiatla ilâ
ve edilecek tesisler, hem direk olarak Dünya 
Bankası üyesi memleketlerin sefaretlerine mek
tupla Amerika'da ve Türkiye'de duyurulmuş, 
hem de Dünya ve Türk basınında ilân edilmiş
tir, 

Bu mtektuplar ve, ilânlarda tevsiat ihaleleri 
ile alâkadar olmak isteyen firnmların 15 Hazi
ran 1972 tarihine kadar önseçime esas olacak 
sual varakalarını istemek üzere 15 Haziran 1972 
tarihine kadar müracaat etmeleri istenmiştir. 

ıWashington'da yapılan ilânda ve yazılan 
mektuplarda, müracaat yeri Pittsburgh, son 
müracaat tarihi 15 Haziran 1972 olarak tespit 
edilmiştir. Türk teslimateılarına duyurmak için 
Türkiye'de yapılan ilânlarda, müracaat yeri 
Ankara Ofisi ve müracaat tarihi ise yine 15 Ha
ziran 1972'dir. 

Bu şekilde müracaatlarını vaktinde yapan 
firmalara mektupla, önseçime esas olarak sual 
varakaları gönderilmiş ve cevapların en geç 15 
Temmuz 1972 tarihine kadar müessesenin Pitts
burgh Ofisine gönderilmesi bütün alâkalılardan 
istenmiştir. 

Görülüyor ki, aynı iş için değişik müracaat 
şekli ve zamanı mevzubahis değildir. Zihinlerde 

kuşku yaratmasına ve çeşitli şaibe ve menfî te
sirlere yol açmasına hiçbir seibep yoktur. 

Cevap 4. Pittburg-h Ofisinde toplanan mü
racaatlar müessesenin kendi mühendislik fir
masınca tasnif edilmiş, mevzuu ve tesis cinsleri
ne göre listeler hazırlanmıştır. Müteakiben Mü
essese îdare Meclisince tespit edilen kıstaslara 
göre önseçim değerlendirmeleri yine mühendis
lik firmasınca hazırlanmış ve görüşleri ile bir
likte tetkik ve tasvip için Erdemir'e günderil-
miştir. Yeterlik belgesi listeleri ancak Erde-
mir'in tetkik ve tasvibinden sonra kreditörlerin 
tetkikine gönderilmiştir. 

Görülüyorld, Pittsburgh bürosunun gözden 
ve kontroldan uzak çalışması mevzubahis de
ğildir. 

Müşavir firmanın yanında yapılacak ihale
deki zararlar ilk tesislerde alman tecrübelerle 
sabit olduğu görüşüne iştirak etmek mümkün 
değildir. İlk tesisteki neticeler hakkındaki gö
rüşlerimizi yukarıda izah etmiştik. 

Cevap 5. 5 nci suale mesnet teşkil >eden 
endişelerin bertaraf edilmesinde tekliflerin ve
rileceği yerin seçiminden ziyade, tatbik edilecek 
olan ihale usulleri, değerlendirme ve karar yet
kisi zincirinin tespitinin rol oynayacağı aşikâr
dır. Bu bakımdan müessesece gerekli tedbirler 
alınmış olarak endişelere mahal olmadığı kanı
sındayız. 

üUon olarak ilk tesiste fahiş bir yatırım olma
dığı, artan teknik, tecrübe ve malî imkânları 
değerlendirerek daha emin bir yolda olunduğu
nu belirtir, sorıımlulu'klar hakkında hukukî 
durumu kısaca izah etnvek isteriz; 

Şöyle k i ; 
7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrika

ları T. A, Ş. Kanunu (Resmî Gazete 1.3.1960 
No. 10445) ile 

29 Şubat 1960'ta Bakanlar Kurulu kararı 
çerçevesi içinde kurulmuş ve esas mukavelesi de 
11 . 5 . 1960 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde 
intişar etmiştir. 

Genel olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kaları T. A. Ş.'nin 'kuruluşundaki hâkim fikir, 
bunun, tamamen ve kati surette bir hususî te
şebbüs mahiyetiyle tesis ve öylece faaliyette bu
lunması olmuştur. 

Bu saikledir ki 7462 sayılı (Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanunu) Kanununun 
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9 ncıı maddesinde şirket sermayesinde resmî | 
sektörün hissesi ne nispette olursa olsun, şirket 
1050, 2490, 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadil
lerine, Divanı Muhasebatın vize ve mıırakaibesi-
ne tabi olmadığı gibi, memur ve müstahdemle
ri de 3656, 3659, 6245 ve 7244 sayılı Kanunun 
34 ncü maddesine de tabi değildir. I 

Bu itibarla şirketin idarecileri, şirketin her 
türlü faaliyetinde olduğu gibi yetkileri nispe
tinde tevsiat faaliyetleri dolayısıyle de sorum
ludurlar; Kuruluş Kanunundaki sarahat bu hu- I 
susta Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu 
hükümlerinin tatbik edileceğini âmirdir. I 

5. —• İçel {Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 1969 
yılından bugüne kada* İçel ilinde yapılan yatı- I 
rıınlara dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek- I 
noloji Bakam Mesut Erez'in yazılı cevabı. 
(7/1209) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sa

nayi ve Teknoloji Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasını arz ve teiklif ederim. 

(Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1969 yılından günümüze kadar, İçel ili da
hilinde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır? Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki 
yıllar programa alınan yatırımlar nelerdir? I 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ' I 
Müsteşarlık Yazı 29 . 12 . 1972 

İşleri Bürosu 
ıSayı : 9/588 
7/1209 - 6313 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İç ol Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nııı 

«1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapı
lan yatırımlara» dair yazılı soru önergesine Ba
lkanlı ğım cevabı iki nüsha olarak ilişikte su- I 
snıılmıışjtur. 

'Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı I 
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İçel. Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nııı 
«1969 yılından günümüze kadar İçel ili 
dahilinde, Bakanlığınızca nerelere ne 
gibi yatınım yapılmıştır? Aynı ilde bu 
yıl ve İrandan sonraki yıllar programa 
alınan yatırımlar nelerdir?» konulu 

yazılı soru önergesine Sanayi ve 
Teknoloji Bakan!ığmın cevabıdır. 

' 1. İçel ilinde, Bakaııhğımızla ilgili Kamu 
İktisadî Teşekküllerimi alâkanlandıran yatı
rımlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) ıSoda Sanayi A. Ş. 
Kuruluş tarihi : Ekim 1969 
ıSermaye : 10 000 000 TL. 

» (Aralık 1971 : 90 000 000 TL.) 
İştirakler : 
T. İş Bankası : % 39 
T. Şişe ve Cam Fab. A. Ş. : % 39 
iSümenbamk : % 20 
Anadolu Sigorta T. A. Ş. : % 0,056 
Başaıbahçe Tie. Ltd. Sjti. : % 0,056 
.Kapasite : 150 000 Ton/yıl soda. 
Yatırım tutarı : 1 157 364 000 TL. 
İşletmeye geçiş tarihi : 1975 
Üretim : 82 200 Ton/yıl ağır soda 

57 300 * hafif soda 
18 200 rafine bikarbonat 

İki yatırım Teşvik Belgesi de aldığından 
2 nei bölümde de mütalâa edilmesi gerekmekte
dir. 

b) Tarsus Mensucat Boyaları A. Ş. : Ha
len şirket statüsünde bulunan tesis sermay&si-
nin % 91'i Sümerbank'a ait olup, 1975 yılın
da Sümerbank Müessesesi haline gelecektir. 

Kuruluş tarihi : 1966 
ıSermaye : 12 500 000 TL. 

» (1970) : 80 000 000 TL. 
Kapasite : 1450 ton/yıl mensucat boyaları. 
Tevsii (i. kaideme) projesi 
.Toplam tutarı : 2 500 000 TL. 
Tevsii süresi : Ek kapasite 1973 başında 

devreye girecektir. 
Eklenecek kapasite : Mevcut kapasite % 80 

oranında artırılacaktır. (2610 ton/yıl) 
c) Tarsus Kimya Kompleksi Etüdü 
Proje Tutarı : Dış : 3 500 000 TL. 
-Toplam : 5 000 000 TL. 
ıSüresi : 1972 -1973 
1972 Program Ödeneği : Dış : 3 500 000 TL. 
Toplam : 5 000 000 TL. 
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d) Akdeniz Gübre Sanayii A. Ş. : 
Kuruluş tariki : 1968 
İşletmeye geçiş tarihi : Ocak 1972 
Sermaye : 162 000 000 TL. 
İştirakler : 
Kuveyt Petrochemleal Industries Co. : % 40 
Azot .Sanayii T. A. Ş. : % 40 
T. İş Bankası : % 10 
Şeikerlbank : % 10 
Yatıranı Tutarı : 700 000 000 TL. 
Kapasite : 594 000 ton/yıl .% 26 N aıııaıı-

yum nitrat. 148 500 ton/yıl diamıonyum fosfat. 
e) T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Yatırımı : 
Şeker ihracı ve iç satışlarda kullanılmak 

üzere 13 000 tonluk bir şeker anbarı inşa edil
miştir. 

2. Bakanlığımızca İçel ilinde teşvik belgele
rine ibağ.laııan yatırım projeleri. 

Teşvik belgelerine bağlanan yatırım projele
rinde Bakanlığımız yatırımları bizzat kendisi 
yapmamakla beraber ıgörevi plân hedeflerine 
uygun yatırımlarda, yatırımcıları yönlendirme 
ve çeşitli teşvik tedbirlerinden onları yarar-
landıtfmafc ısurietiyle sanayi alanındaki yatırım
ları arttırmak ve plânda öngörülen hedef aşama 
seviyelerine ulaştırmaktır. 

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün Ba-
îkanlığumıza devir tarihi olan, Şuibat 1972 tari
hinden (bugüne kadar İçel İlin'de teşvik belgele
rine bağlanan yatırım projeleri aşağıda sıralan
mıştır. 

a) iSoda Sanayii A. Ş. 
Teşvik Belgesi tarih No. : 10 . 4 . 1972 - 344 
Yatırım tutarı : 1157 364 000 TL. 
Termin Plânı : 1972 -1981 
Bu proje 1. (a) maddesinde de gösterilmiş 

olup ayrıca teşvik belgesi aldığından burada da 
kaydedilmiştir. 

b) Mergimtaş, 
Mevsim Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

A. Ş. 
Teşvik belgesi : 25 . 5 . 1972 - 371 
Yatırım tutarı : 70 904 500 TL. 
Termin plânı : 1973 -1974 
c) Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş. 
Teşvik Belgesi : 24 . 6 . 1972 - 416 
Yatırım tutarı : 33 044 000 TL. 
Termin plânı : 1972 -1974 
d) Yavuzlar İplik ve Lokuma Sanayii A. Ş. 

Pamuk İpliği tesisleri 
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Teşvik belgesi : 6 . 7 . 1972 - 446 
Yatırım tutarı : 187 366 000 TL. 
Termin plânı : 1972 -1974 
e) Aralan Tokoğlu 
Demir Cevheri İstihracı 
Teşvik belgesi : 9 . 8 . 1972 - 507 
Yatırım tutarı : 14 000 000 TL. 
Termin plânı : 1971 -1973 
f) Güneydoğu Üzüm Mamulleri Tarım »Sa

tış Kooperatifi Birliği 
Meyva suyu, meyva kurutulması, depolama 

ve nakliye işleri. (Kuruluş yedi yerde olacak
tır.) 

Teşvik belgesi : 8 . 8 . 1972 - 503 
Yatırım tutarı (tamamı) : 160 190 000 TL. 
Termin plânı : 1973 -1975 
g) Mehmet Arif Demirer Sönmüş ve Tor

balanmış Toz Kireç 
Teşvik belgesi : 7 . 8 . 1972 - 502 
Yatırım tutarı : 16 743 000 TL. 
Termin plânı : 1972 -1974 
i) Çukurova Elektrik A. Ş. 
154 Kv. lık enerji nakil hattı ve transformas

yon istasyonları. 
Teşvik belgesi : 31 . 7 . 1972 - 494 
(Kuruluş 4 ayrı yerde olacaktır.) 

Yatırım tutarı (itamamı) : 170 766 000 TL. 
Termin plânı : Bitiş 1974 
k) Çukurova İthalat ve İhracat T. A. Ş. 
Polietilenden maımul ağır hizmet torbası 
Teşvik belgesi : 28 . 7 . 1972 - 489 
Yatırım tutarı : 47 500 000 TL. 
Termin plânı : 1972 -1973 

1) Yer Fıstığı Tarım Satış Kooperatifi Bir
liği Yer Fıstığı işleme ve k[isbe, yeim tesisleri. 

Teşvik belgesi : 25 . 7 . 1972 - 484 
Yatırım tutarı : 30 . 066 550 TL. 
Termin plânı : 1972 1974 
m) Berdan TeJkstil ıSanayii ve Tie. A. Ş. 

Pamuk İplik tesisi:-ri, 
Teşvik belgesi : 26 . 10 . 1972 - 568 
Yatınım tutarı : 136 555 000 TL. 
Termin plânı : 1971 -1975 

n) ıSö'zmen Plâstik ıSan. T. A. §. Ventilli 
ağır hizmet torbası, plâstik seva örtüsü. 

Teşvik belgesi : 10 . 10 . 1972 - 547 
Yatırım tutarı : 29 447 000 TL. 
Termin plânı : 1972 -1973 
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3. Şubat 1972 tarihinden önceki dönemde 
teşvik belgesi almış olup da Bakanlığımızca ta-
ikilbolunan projeler şunlardır : 

a) Çukurova (Sanayi İşletmeleri T. A. Ş. 
(Tarsus) 

Pamıulldu İplik ve Dokuma (Sel felâketi ve 
yenllieime). 

Kapasite : 3450 ton iplik ve 3 980 000 metre 
(bez. 

Salbit yatıran : 21 900 902 TL. 
b) Çukurova Sanayi Iştletmieleri T. A. Ş. 

'(Tarsus) 
Pamuklu Basma Tesisi (Dar boğaz) 
Saibilt Yatırım : 5 953 000 TL. 
c) Çukurova .Sanayii İşletmeleri T. A. Ş. 

(Tarsus) 
Komple tevsii 
Sabit yatırım : 110 570 000 TL. 
d) Soda Sanayii A. Ş. (Mersin). 
Hafif, ağır, rafine soda üretimi 
Salbit yatırım : 373 482 000 TL. 
(B'ilahare proje tekemmül ettiğinden teş

vik belgesi 2 (a) maddesinde açıklanan seviyeye 
'getirilmiştir.) 

Yatırım projeleri 
ı 1 , j \ , i l ^ _ , , , , , , , 

ıa) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin alâkalı ol
dukları yatırımlar 

Ib) Teşvik belgeli projeler : 
1. Kaımıu kuruluşlarınca % 98 iştiraklı 

(Soda (Sanayi A. Ş. (Şubat 1972'den sonra) 
2. Şubat 1972'den ıbu yana teşvik belgeli 

özel sektör projıdleri 
3. Anadolu Cam Sanayii için 114 220 000 TL. 

olan proj;e yatımını 1972 tarihinde yapılan 
yeni projeler ile 438 284 000 TL. na yük
seltilmiştir. Aradaki fark : 

ib) i(2) ve (3) ünıtoplamı 
4. Şubat 1972 tarihinden önceki teşvik bel

geli projeler 

Genel toplam 
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e) Serdengeçtiler Narenciye tesisleri Kol. 
Şti. 

Narenciye fidanlık tesisi 5 847 000 TL. 
f) Deniz Nakliyat ve Kol. Şti. 
1 Adet 2 500 DWT Akaryakıt Tankeri 
9 210 000 TL. 
ıg) Anadolu Cam. Sanayi A. Ş. 

Saibiıt yatırım : 114 220 000 TL. dır. 
Bilâhare yapılan yeni projeler ile teşvik 

miktarı yükse İtilmiştir. 

4. Sonuç : 

Yuıkardaki maddelerde açıklandığı şekilde 
İçel iline Bakanlığımızla ilgili Kamu İktisadî 
Teşebbüslerimin alâfcaılı bulundukları teşekkül-
lerce yapı/lan yatırımlar ile gene Bakanlığıimızea 
verilen teşvik belgelerine bağlı yaltırım projele
rinin toplamı aşağıda gösterilmiştir. 

Yatırım projeleri, terimin programlarına gö
re 1972 İlâ 1975 yılları arasında ikmali gerek
mektedir. Bunlardan Soda Sanayii A. Ş.'ne ait 
projenin tamamlanması 1981 yılına kadar devam 
edecektir. 

Miktarı (TL.) Toplam (TL.) 

707 500 000 

1 157 364 000 

896 576 000 

324 1000 000 

1 220 576 000 

267 700 000 

3 353 143 000 TL. dır. 
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C>. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali 
Hıza Vzuner'in yazılı cevabı (7/1.21:2) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ça

lışana Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1069 yılından günümüze kadar, leel İli dahi
limde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım yap
mıştır? Aynı İlde bu yıl ve bundan sonraki yıl
lar programa alınan yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 14 . 12 . 1972 

Sayı : 8107 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 günlü, 631 G/47456, 7/1212 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan, «1969 yılından günümüze kadar, İçel İli' 
nde, Çalışma Bakanlığınca nerelere ve ne gibi 
yatırım yapıldığına ve bundan sonraki yıllar 
için programlanan yatırımların neler olduğu
na» ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş, bu 
konudaki bilgiler aşağıda «sunulmuştur. 

1. Mersin'de 3 Ocak 1970 tarihinde yapımı
na başlanan 1 760 000,— Keşif Bedelli SSK. 
Şube Müdürlüğü binası 1 Tem/muz 1971 günü 
tamamlanarak hizmete girmiştir. 

2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dö
neminde ise : 

a. 200 yataklı Mersin Hastanesi Poliklini
ğinin 'genişletilmesi, 

b. Emirgân. Çay Bahçesi adiyle tanınan, 
(Ada No : 19, parsel No : 3) 1408,75 metreka
relik arsa üzerinde bir rant binası, 

c. 'Tarsus İlçesinde bir dispanser binası, 
yapımı için proje çalışmalarına başlanılmış ol
duğunu arz 'ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı''nın, ta
rım ürünlerinden iyi verim elde etmek İçin ne 
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gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı İlyaz Karaöz ile Köy İşleri Bakanı 
Necmi Sönmez'in yazılı cevapları. (7/1233) 

Millet Meclisi Başkanlığı im 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Köy 

İşleri ve Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili, 

Celâl Kargılı 

Her türlü tarım mahsûlünden en iyi verim 
lelde etmek için Hükümet ve Bakanlık olarak 
ne gibi tedbirler almayı düşünmekte ve bu yol
da ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 705 - 76422 

20 . 11 . 1972 
Konu : İçel Milletvekili Sayın Celâl 

Kargılı'nm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün Kanunlar Müdürlüğü 

6340/47638 - 7/1233 Sayılı yazı. 

Tarım Ürünlerinden iyi verim elde etmek 
için ne 'gibi çalışmalar yapıldığına dair İçel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı'nın Başbakanlığa, 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına yönelttiği 
ve Sayın Başbakan adına da taraflımızdan ce
vaplandırılması lensip olunan yazılı soru öner
gesi karşılığının iki nüsha olarak 'eklice sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

11yas Karaöz 
Tanın Bakanı 

Her türlü tarım mahsullerinden en iyi verim 
elde etmek için Hükümet ve Bakanlık olarak 
ne gibi tedbirler almayı düşünmekte ve bu yol
da ne gibi çalışmalar yapıldığına dair İçel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından Başba
kanlığa, Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına yö
neltilen ve Sayın Başbakan adına da Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensibolunan yazılı so
ru önergesi karşılığı. 

Bilindiği gibi tarımda üretim plânlamasının 
amacı ürün nevileri itibariyle iç. ve dış talepleri 
tespit etmek ve bunların ekonomik olarak uy
gun ekolojik şartlar içerisinde yetiştirilmesini 
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sağlamaktır. Ekonomik yönden, hangi ürünün 
nereye ekileceği konusundaki çalışmalar genel 
mahiyette olmak üzere Bakanlığımızca tespit 
edilerek ziraî yayım teşkilâtımızca tarım tekni
ğinin çiftçiye götürülmesi suretiyle yapılmak
tadır. Üretim plânlamasının başarı kazanabil
mesi bütün inputlarm yeteri kadar temin edile
rek çiftçiye götürülmesi ve üretilecek ürünlerin 
fiyat ve satış garantisinin sağlanması ile müm
kündür. Üretim plânlamasının konuları itiba
riyle esas alan ve modern proje hazırlama tek
niğine tamamen uygun olarak Tarım Bakanlığı 
bünyesinde ilk -defa uzun mesai harcamak sure
tiyle hazırlanan ve aşağıda isimleri verilen in-
tegre projeler Devlet Plânlama Teşkilâtına inti
kal ettirilmiştir. 

Bunlar, ayrı ayrı olan buğday, çeltik, mısır, 
yemeklik baklagiller, Patates - yer fıstığı, An-
tep fıstığı, narenciye, soya, şeftali üretimini ge
liştirme projeleri ile yem bitkileri kültürünü, 
bağcılığı, köy hayvancılığını, kümes hayvancı
lığını, arıcılığı, ipek böcekçiliğini, zeytinciliği, 
iç pazar sebzeciliği üretimini geliştirme projele
ridir. 

Tarım Bakanlığına bağlı araştırma müesse
selerinde meyva, sebze, üzüm, zeytin gibi bağ -

bahçe ürünleri, tarla, ticaret ve sanayi bitkileri, 
hayvan ve ürünleri olmak üzere tarımın bütün 
dallarında yeni çeşit ve türler bulmak iç ve dış 
pazarlar için en uygun tür ve çeşitler üzerinde 
adaptasyon ve yetiştirmeyle ilgili araştırmalar 
yapılarak bunlardan memleketimiz ekolojilerin
de iyi netice verenlerin, üretilerek çiftçiye inti
kali sağlanmaktadır. 

Üretme istasyonlarında, standart tür ve çe
şitlerden 3 milyon aşılı fidan, 4 milyon köklü 
asma çubuğu üretilerek çiftçiye ucuz fiyatla in
tikali sağlanmaktadır: Ayrıca yine araştırma 
üretim müesseelerinde her yıl 20 ton sebze to
humu üretilerek çiftçiye dağıtılmaktadır. Ekli 
1 - 2 - 3 numaralı cetvellerde yıllar itibariyle 
dağıtılan meyve fidanı, sebze tohumu ve fidesi, 
asma fidanı görülmektedir. 

Hububat üretilen bölgelerde tekniğine uygun 
tarla hazırlama yüksek verimli ve sertifikalı çe
şitlerin ekilmesi, zamanında bilgili şekilde ve 
yeterli gübre verme, sulama ve iyi mücadele 
yapma suretiyle birim sahadan alınan verimin 
artırılmasma çalışılmaktadır. 

1965 - 1972 yıllarında dağıtılan sertifikalı to 
humluk miktarları aşağıdadır. 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(x) 1972 

Buğday 
(Ton) 

47 608 
124 879 
153 492 
158 653 
226 988 
94 015 
38 707 
77 168 

Arpa 
(Ton) 

7 002 
12 475 
20 974 
13 186,5 
15 723 
4 939 
5 382 
15 216 

Yulaf 
•(T on) 

12 
.100 
— 
— 
188 
19 
7 
— 

Mısır 
(Ton) 

10 
100 
5,6 

177,4 
— 
133 
273 
186 

Çeltik 
(Ton) 

— 
— 
54 
— 
624 
83 
132 

1972 - 1982 arasında çiftçilere iyi tohumluk sağlanması için dağıtılması öngörülen sertifikalı hu
bubat tohumluğu miktarları. 

Buğday Arpa Yulaf Mısır Çeltik 
Yıllar (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) 

1972 
1977 
1982 

299 000 
245 000 
243 000 

102 000 
. 108 000 
119 000 

13 000 
14 000 
18 000 

37 200 
39 600 
39 000 

1 160 
1 600 
2 100 

Ton olarak plânlanmıştır. 

(x) Tahsis edilen tohumluk miktarıdır, 
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Birim sahadaki verimi artıran faktörlerden 
en önemlisi olan kimyevî gübrelerin müstahsil 
tarafından toprağın ihtiyacına göre zamanında 
ve tekniğine uygun bir şekilde kullanılması için 
Bakanlığımızca yayım hizmetlerine büyük önem 
A^erilmiş, bütün illerde kimyevî gübre demons-
trasyonları ve tarla günleri, pilot gübre çalış
maları, kısa ve uzun süreli kurslar tertiplenerek 
kimyevî gübrelerin faydası çiftçilere benimsetil

miş ve 1960 yılında memleketimizde toplam ola
rak 107 322 ton kimyevî gübre kullanmışken 
1971 yılında tüketim miktarı 2 .536 539 tona 
yükselmiştir. 1972 - 1973 yılında ise memleketi
mizde 2 500 000 ton azotlu (% 21 N) 2 000 000 
ton fosforlu (% 16-18 P 205) olmak üzere 
4 500 000 ton kimyevî gübrenin tüketimi öngö
rülmüştür. 

Bilgilerine, arz olunur. 
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1969 — 1970 

MEYVELİ FİDAN VE ÇÖĞÜR TEVZİATI 

Elma Armut Ayva Erik Kiraz Vişne Kayısı Şeftali İncir Oeviz Port 

Bedelli 631 166 179 103 5 161 
Bedelsiz. 230 568 45 667 150 

41 040 42 176 84 361 113 705 291 965 16 896 2 034 28 5 
6 957 8 227 17 092 61 013 22 748 3 850 1 700 

Bedelli Bedelsiz 

Fidan Yekûnu 1 494 773 398 974 Çöğür Yekû 

1970 — 1971 TEVZİATI 

Elma Armut Ayva Erik Kiraz Vişne (Kayısı Şeftali İncir Ceviz Porta 

Bedelli 748 813 180 182 5 
Bedelsiz 165 791 51 644 1 

69 128 59 992 123 291 121 098 350 282 20 957 4 777 16 9 
13 309 14 672 23 291 30 867 32 685 4 985 6 175 — 

(Bedelli Bedelsiz 

Elma 

Fidan Yekûnu 1 815 243 344 936 Çöğür Yekû 

1971 — 1972 TEVZİATI 

Armut Ayva Erik Kiraz Vişne Kayısı Şeftali İncir Ceviz Porta 

Bedelli 763 820 187 258 5 861 
Bedelsiz 115 504 53 324 — 

2 807 78 391 110 156 111 197 349 252 17 345 1 905 17 2 
13 080 M 383 24 812 28 190 36 166 3 100 — — 

Bedelli Bedelsiz 

Fidan Yekûnu 1 739 055 291 559 Çöğür Yekû 
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1970 - 1972 yıllarında dağıtılan çeşitli 
sebze tohumu ve sebze fidesi 

Dağıtılan 

sebze (bedelli) Dağıtılan sebze 
Yıllar tohumu kg. fidesi adet 

1969 - 1970 20 000 14 000 000 
1970 - 1971 23 263 16 000 000 
1971 - 1972 21 830 17 000 000 
1972 - 1973 60 750 18 000 000 
(Program) 

/Bakanlık Müesseselerinde Asma Fidanı 
Üretim ve Tevziatı 

1970/71. 1971/72 

Yerli Asma Fidanı 353 200 428 200 
Köklü A. Asma Fidanı 2 225 732 2 353 700 

T o p 1 a «i . . . 2 578 932 2 781 900 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 6 . 1 . 1973 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 06/35 
00212 

Konu : İçel Milletvekili Celal 
Kargılı'mn yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6340-4638/7-1233 
sayılı yazınız. 

«Tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek 
için ne gibi çalışmalar yapıldığı» na dair, İçel 
Milletvekili Celâl Kargılı tarafından, Başbakan, 
Tarım ve Köy İşleri bakanlarınca yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere sunulan önergeleriyle 
ilgili olarak, Bakanlığımızca hazırlanan cevap 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

«Tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek için 
ne gibi çalışmalar yapıldığı» na dair İçel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından sunulan 
ve Millet Meclisi Başkanlığına 19 . 9 . 1972 gün 
ve 6340-4638/7-1233 sayılı yazılariyle bir örneği 

de Köy İşleri Bakanlığına tevdi olunan yazılı 
soru önergelerinin cevabıdır : 

Birim alandan kaliteli ve bol ürün elde edile
bilmesi için; 

1. Toprakta elverişli su miktarının yeterli 
bulunması, 

2. Toprak ve su muhafaza tedbirlerinin 
alınması, 

3. Toprağın organik madde muhtevasının 
çoğaltılması, 

4. Topraktaki bitki besin maddeleri statü
sünün bitkiye elverişli hale getirilmesi,. 

5. Tarımsal girdilerin kullanılması, 
Lüzumlu görülmektedir. 

A) Bu amaçla yapılan çalışmalar : 
I - Küçüksu çalışmaları : Büyüksu kaynak

ları mevcudolmayan veya kısa sürede bu kay
naklardan istifade edemeyen bölgelerde mahsûl 
artışını sınırlandıran kuraklık faktörünü gider
mek için mahallî küçüksu kaynakları kısa süre
de yıllık programlarla ele alınarak sulamaya 
hasredilmektedir. 

Bu maksatla 1953 - 1971 yılları arasında 
3429 adet proje ve 639 811 000 TL. lık yatırım
la 354 517 çiftçi ailesinin istifade ettiği 291 785 
hektar arazi sulanmıştır. 

II - Sulama developmanı : Arazileri mo
dern ziraat ve sulama tekniğinin uygulanabile
ceği duruma getirebilmek ve toprakların verim 
gücünü artırmak maksadıyle 1953 - 1971 yılları 
arasında 36 524 çiftçi ailesinin istifade ettiği 
93 147 hektar arazide developman çalışmaları 
yapılarak 298 569 000 TL. sarf edilmiştir. 

III - Arazi tevhit çalışmaları : Ziraatte mo
dern teknolojinin tatbik edilebilmesi için arazi 
büyüklüklerinin uygun bir hale getirilmesi ge
rekmektedir. Bu maksatla 1961 - 1971 yılları 
arasında 36 adet proje ile 10 579 çiftçi ailesinin 
istifade ettiği 22 576 hektar sahada tevhit ça
lışmaları yapılmış ve 41 063 000 TL. sarf edil
miştir. 

IV - Toprak muhafaza ve havza ıslahı : Top
raklarımızın su ve rüzgâr erozyonundan korun
ması ve ıslahı için 1957 - 1971 yılları arasında 
532 proje ve 134 694 000 TL. lık yatırımla 
150 383 hektar sahaya hizmet götürülmüş ve 
93 321 çiftçi ailesinin istifadesi sağlanmıştır. 

V - Drenaj ve arazi ıslahı : Tuzlu alkali ve 
ıslak sahaları tarım yapılabilir hale getirebilmek 
için; 1954 - 1971 yılları arasında 252 proje ile 
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85 207 hektar arazi 92 130 000 TL. bir yatırımla 
ıslâh edilerek, 44 318 çiftçi ailesinin istifade et
mesi sağlanmıştır. 

VI - Toprak ve 8u Kooperatifleri : Memle
ketimiz tarımını geliştirmek, Devletin yapacağı 
yatırımlara çiftçilerin katkısını sağlamak zi
raî sulama, toprak (muhafaza, arazi ıslahı ve 
drenaj tesislerini kullanacak sorumlu bir çiftçi 
topluluğu meydana getirmek amaciyle Toprak 
ve Su Kooperatifleri kurulmaktadır. 

1964 - 1971 yılları arasında 959 adet Toprak 
ve Su kooperatifi kurulmuştur. 

VII - Topraksıt kontrollü kredi çalışmaları : 
Yatırım alanlarında tarla içi hizmetlerini çiftçi
lere gördürerek azamî verim artışını sağlamak 
gayesiyle malî gücü kifayetli olmayan çiftçilere 
kredi temini yoluna gidilmektedir. Bu amaçla 
1960 -1971 yılları arasında 12 223 çiftçi ailesine 
aynı miktarlarda kredi projesi hazırlanarak 
96 423 hektar sahaya hizmet götürülmüş ve 
197 547 556 TL. Ziraat Bankası kredisi olmak 
üzere 81 333 000 lira çiftçi iştiraki sağlanarak 
toplam 279 280 556 liralık bir yatırım yapıl-
ımış'tır. 

VIII - Toprak etüt ve lâboratııvar çalışma
ları : Topraklarımızın-tabiî verimlilik ve arazi 
kullanma durumlarını tespit için 26 su toplama 
havzası esas alınmak suretiyle 78 058 000 hektar 
alanda sürdürülen arazi çalışmaları bitirilmiş, 
meriç, Gediz ve Yeşilırmak havzalarının rapor 
ve haritaları yayın haline getirilerek ilgililerin 
istifadesine sunulmuştur. Diğer havzaların büro 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Tarım arazilerine verilecek gübrelerin cins, 
miktar ve verilme zamanı ile şeklinin tayini ve 
sulamada kullanılacak suların sulamaya elveriş
lilik derecelerinin tespiti bakımından toprak ve 
su numunelerinin analizleri yapılımaikıtadır. 

Topraksu bölge müdürlüklerimizde bulunan 
16 adet toprak tahlil lâboratuvarlarında 1957 -
1971 yılları arasında 499 adet toprak ve 52 823 
adet su numunesinin analizi yapılmıştır. Çiftçi
lere ait toprak ve su numuneleri ücretsiz olarak 
analiz edilmektedir. 

IX - Teknik yardım çalışmaları : Çiftçilere, 
çiftçi gruplarına ve müesseselere topraksu ko
nuları için 1971 ve 1972 yıllarında 86 adet tek
nik yardım projesi hazırlanarak 3 805 hektar 
sahaya hizmet götürülmüş ve 9 122 048 TL. ya
tırımın gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

X - Eğitim çalışmaları : Tarım sahalarında 
geliri artırmak için çiftçinin eğitimi de önemli 
bir konudur. 

Bu maksatla her yıl muhtelif bölgelerde Top
raksu çiftçi eğitim kampları açılmaktadır. 

Açılan kamplara bizzat çiftçilikle iştigal 
eden genç faal üyeler alınmakta ve bu üyeler 
sulama, toprak - muhafaza, arazi ıslahı ve ta
rımsal girdilerin kullanılması konularında eği
tilmektedirler. 

1961 - 1969 yılları arasında açılan 627 adet 
çiftçi eğitim kamplarında 62 700 çiftçi eğitilmiş
tir. 

B) Toprakta verimi artırıcı konularda 
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yapılması 
gereken çalışmalar ve alınması .öngörülen ted
birler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Tarım sektöründeki yatırımların % 43,1 'i 
olan 14 milyar 209 milyon TL. toprak ve su kay
naklarının geliştirilmesinde kullanılacaktır. 

2. 650 bin hektarlık bir saha sulamaya açı
lacaktır. 

3. Tarla içi geliştirme hizmetleri hızlandırı
lacaktır. 

4. Toprak lâboratuvarlarmın sayısı çoğal
tılacaktır. 

5. Hazırlıkları tamamlanmış olan Toprak 
Muhafaza ve Sulama birlikleri (Topsıı) tasarıla
rının kanunlaşması için çalışmalar sonuçlandırı
lacaktır. 

'8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım 
arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair soru, önergesi ve 
Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı Ilyas 
Karaöz ile Köy İşleri Baltam Necmi Sönmez'in 
yazılı cevapları (7/1240) . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Tanın 

ve Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırlımasmı arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Tarım arazilerinin en iyi şekilde değerlendi
rilmesi, tarım arazilerinden en iyi verimin alın
ması yolunda Hükümet ve Bakanlık olarak ne 
gibi tedbirler almayı düşünmekte ve bu amaçla 
ne gibi çalışmalar yapmaktasınız1? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 20 . 1 1 . 1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 706/76421 

Konu : İçel .Milletvekili Sayın 
Celâl Kargılı'nm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün Kanunlar Müdürlüğü 

6347/47645-7/1240 sayılı yazı. 
Tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi 

için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair, İçel 
Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm Başbakan
lığa, Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına yönelt
tiği ve Sayın Başbakan adına da tarafımızdan 
cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru öner
gesi karşılığının iki nüsha olarak ekte sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

İlyas Karaöz 
. Tarım Bakanı 

Tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair İçel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından Başba
kanlığa, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına yöııel-
'tilen ve Sayın-Başbakan adına da Bakanlığımız
ca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru 

önergesi karşılığı 

Tarımda birim sahadan en yüksek verimin 
alınması için araştırma müesseselerimiz tara
fından tohum, fide, fidan bağçubuğu konuların
da yapılan çalışma neticeleri yayım faaliyetle
rimizle çiftçiye aktarılmaktadır. Bu gaye ile, 
hangi bölgelerde ne gibi mahsul üretileceği ve 
memleketimiz şartlarında en yüksek kaliteli ve
rimin alınması için tarla bitkileri (Buğday, 
çeltik, mısır, baklagiller, yağlı tohumlar ve 
yem bitkileri) üretimini geliştirme ve Bağ - bah
çe konusunda da ihracaata dönük yaş meyve 
ve sebze geliştirme projeleri hazırlanarak Dev
let Plânlama Teşkilâtına sunulmuştur. 

Türkiye Narenciye Geliştirme projesi hazır
lanmış ve narenciye bölgelerinde 51 000 hektar 
tutarında yeni plantasyonların yapılması gerçe
ği ortaya konulmuştur. Bu proje ile Dünya 
Bankasından 25 milyon dolarlık bir kredi sağ
lanmıştır. Bu kredi ile ilk olarak Hatay, Adana 
ve İçel illerinde 8 000 hektarlık yeni plantasyon 
ve pazarlama tesisleri ve araçları kurulup temin 
edilecektir. Halen elimizde başka mahsullerle 
daha verimli şekilde değerlendirilemeyen 2,5 

S milyon hektardan daha fazla kıraç vo meyilli 
arazi bulunmaktadır. Bu araizleri bağ haline 
getirecek değerlendirme yoluna gidilmektedir. 
Akdeniz sahillerinde ihracaata elverişli üzüm, 
erkenci şeftali, turunçgil gibi ürünlerin yetişti
rilmesi teşvik edilmektedir. Doğu - Karadeniz 

1 Bölgesindeki çay ziraatimiz dar arazide en ve
rimli ürünün yetiştirilmesindeki başarının iyi 
bir örneğidir. Ayrıca haşhaş bölgesinde ve ge
liştirilecek haşhaşın yerine ikâme edilecek mah
suller arasında yılda .1 750 hektar çeşitli meyve, 
10 hektar çilek ve 1 000 hektar sebze üretimi 
için projeler hazırlanmaktadır. Üretimden, ka
liteli ürün alınabilmesi maksadıyle yetiştirme 
tekniğinin geliştirilmesi ve girdilerin daha ucu
za temini hazırlanan geliştirme projelerinde na
zarı dtibare alınmış olup uygulamanında bu esas
lar dahilinde yürütülmesi prensibine varılmış
tır. 

Bilgilerine arz olunur. 

T. C. 
Basın - Yayın ve Halkla G . 1 . 1973 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 06/34 
00209 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6347-47645/7-1240 

sayılı yazıları. 
«Tarım arazilerinin daha iyi değerlendiril

mesi için ne gibi çalışmalar yapıldığı» na dair, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından Sayın 
Başbakan ile Tarım ve Köy İşleri bakanlarına 
tevcihen sunulan, yazılı soru önergeleriyle ilgili 
olarak hazırlanan Bakanlığımız cevabı, ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru 

önergesinin cevabı. 

Tarım arazilerinin en iyi şekilde değerlendi
rilmesi ve tarım arazilerinden en iyi verimin 
alınması için Bakanlığımca yapılan çalışmalar 
ve alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 
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A) Yapıları çalışmalar : 
1. Memleketimiz topraklarının halihazır 

kullanma durumunu ve ne şekilde kullanılması 
gerektiğini tespit etmek amaeıyle Türkiye ge
liştirilmiş toprak etüt ve haritalama çalış
malarına 1966 yılında başlanılmış olup 26 su 
toplama havzası esas alınmak suretiyle 
78 058 000 hektar alanı kapsayan arazi çalışma
ları 1970 yılı sonlarında tamamlanmıştır. Meriç 
- Gediz ve Yeşilırmak havzalarının harita ve 
raporları ile ilgili çalışmalar bitirilmiş ve kitap 
haline getirilerek ilgililerin istifadesine sunul
muştur. Diğer havzaların büro ve kartografik 
değerlendirilmeleri çalışmalarına devanı edil
mektedir. 

2. Küçüksıı kaynaklarını geliştirerek tarım
da kullanılmasını temin maksadıyle 1953 - 1971 
yılları arasında 3429 adet proje ve 639 milyon 
811 bin liralık yatırımla 354 517 çiftçi ailesinin 
istifade ettiği 291 785 hektar arazi sulanmış
tır. 

3. Devlet sulama şebekeleri dâhilinde uy
gulanan developman hizmetleri ile 1953 - 1971 
yılları arasında 36 524 çiftçi ailesinin istifade et
tiği 93 147 hektar arazide developman çalışma
ları yapılarak 298 milyon 569 bin lira sarf edil
miştir. 

4. Topraklarımızın su ve rüzgâr erozyonun
dan korunması ve ıslahı için 1957 - 197.1. yılları 
arasında 532 proje ve 134 milyon 694 bin liralık 
yatırımla 150 383 hektar sahaya hizmet götürül
müş ve 93 321 çiftçi ailesinin istifadesi sağlan
mıştır. 

5. Tarım alanındaki kamu yatırımlarını çift
çi yatırımları ile tamamlamak, çiftçilerin bu 
yatırımlarda noksan kalan malî güçlerini des
teklemek ve birim sahadan azamî verim elde et
mek gayesiyle çiftçilere ve çiftçi gruplarına top
rak ve su kaynaklarının geliştirilmesi maksadıy
le kredi projeleri hazırlanmaktadır. 

Bu amaçla 1960 - 1971 yılları arasında 12 223 
kredi projesi hazırlanarak 96 423 hektar sahaya 
hizmet götürülmüş ve 197 milyon 547 bin TL. 
Ziraat Bankası kredisi ile 81 milyon 733 bin 
TL. çiftçi iştiraki sağlanmıştır. 

6. . Tarım arazilerine verilecek gübrenin 
cins, miktarı, ve verilme zamanı ile şeklinin ta
yini ve sulamada kullanılacak suların sulamaya 
elverişlilik derecelerinin tespiti amaeıyle 1957 -

1971 yılları arasında 499 723 adet toprak ve 
52 823 adet su numunesinin analizi yapılmış
tır. 

7. Tarımsal işletmelerimizin yapısal bozuk
luklarının düzenlenmesi, toprağın verimli bir 
şekilde işletilmesi ile tarımsal üretimin artırıl
ması amaeıyle topraksız ve az topraklı çiftçile
rin topraklandırılmaları konusunda 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uyarınca yapı
lan uygulamada 1945 - 1971 yılları arasında 
446 743 aileye borçlandırma yolu ile 22 milyon 
dönüm arazi dağıtılmış ve 31 milyon dönüm 
mer'a köy tüzel kişilikleri adına tahsis edilmiş
tir. Aynı dönemde topraklandırılan çiftçilere 
60 milyon TL. kuruluş, onarma ve yıllık işletme 
kredisi verilmiştir. 

8. Toprak dağıtım uygulamalarında beş nü
fuslu bir çiftçi ailesi için iklim, toprak su, bitki, 
sermaye faktörleri arasında dengeli bir bağıntı
nın kurulması suretiyle birim alandan ve işlet
menin çeşitli üretim kollarından en yüksek ge
liri temin ve bölgesel koşullara uygun yeter ge
lirli tarımsal aile işletmelerinin tip ve genişliği
nin tespiti esas alınmaktadır. 

Bu esaslara göre kurulan işletmelerin, hazır
lanan kontrollü kredileme projelerine uygun 
olarak yapı - tesis, donatım ve yıllık işletme 
kredileri ile teçhiz edilmeleri bakanlıklararası 
protokole bağlanmış ve 1972 yılında, son beş 
yılda topraklandırılan çiftçilere 46 milyon TL. 
lık bir kredinin verilmesi plânlanarak uygulan
masına geçilmiştir. 

B) Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde alın
ması öngörülen tedbirler : 

1. 650 bin hektarlık bir saha sulamaya açı
lacaktır. 

2. Toprakların kabiliyetlerine göre kulla
nılmasına çalışılacaktır. 

3. 1972 yılında takriben 27,5 milyon hektar 
alan ekili dikili alan, 1987 yılında 27 milyon 
hektara düşülerek 500 bin hektar arazi çayır ve 
mer'a arazisine katılacaktır. 

4. 1977 yılında toplam ekili dikili alanların 
% 43,4'ü gübrelenmiş olacaktır. 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yurt dışına gitmek için doğal âfetler nedeniyle 
öncelik tanınan işçilere dair soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Ali Kıza Uzuner'in yazılı cevabı. 
(7/1260) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırıl/masına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

29 . 8 . 1972 
Maraş Milletvekilli 

İbrahim öztürk 
(Soru : 

Sel, deprem, yangın gibi doğal âfetlerden 
zarar gören vatandaşların dış ülkelere işçi ola
rak gönderilmesinde öncelik kazandığı bilinmek
ledir. 

1. — Yurt ölçüsünde, doğal âfetler nedeniyle 
kaç vatandaş yurt dışına gönderilmede öncelik 
kazanmıştır? 

2. — Bunlardan kaç kişi yurt dışına gönde
rilmiştir. Vıe hamıgi illere kayıtlıdırlar? 

3. — Maraş ilinden de 1 500 vatandaşın do
ğal âfetler nedeniyle yurt dışına işçi olarak 
ıgiönderilmesi kararlaştırılmış ve liste tasdik 
(olunmuştur. 

Şimdiye kadar Maraş ilinden bu listeye da
hil kaç kişi yurt dışına gönderillmişltir? GRmde-
rilmediyse seibebi nedir? Bu vatandaşlar ne va
kit yurt dışına işçi olarafk gönderilecektir? 

4. — Plânlamaya göre, az gelişmiş iller ara
sımda yer alan Maraş ilinden yurt dışına gitmek 
üziere vasıflı ve vasıfsız işçi olarak yazılan diğer 
vatandaşlar için 8 aylık bir gönderimle önceliği 
tanınması gerekmektedir. Bu Öncelik dikkate 
alınmakta mıdır? 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 'günlü 6400/4828:1, 7/1260 
sayılı yazmüZ. 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim öztürk ta
rafından «yurt dışına gitmek için doğal olaylar 
nedeniyle öncelik tanıman işçilere» ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiş, bu konudaiki bilgiler 
aşağıda sunulmuştur : 

1. — Bugüne değin, doğal olaylaırdan zarar 
gören yurttaşlarımızdan 64 382 kişiye yurt dı
şına gitme önceliği verilmiştir. Sözkonusu önce
lik sistemi 1965 yılından bu yana uygulanaibil-
mektedir. 

2. — Kendilerine yurt dışına gitme önceliği 
tanınanlardan yurt dışına gönderilenlerin iller 
aynmıylle dağılımı şöyledir : 

İli 

Adıyaman 
Ağrı 
Afyon Karalıisar 
Amasya 
Ankara 
Artâvim 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
IBurdur 
Çorum 
Diyartbakır 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
îstanJbul 
Kars 
Kaısitıaımonu 
Kırşehir 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Marag 
Maırdün 
Muğla 
Muş 
Niiğde 
Saikaırya 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Yozgat 
Kelban Barajı sıefbebiyle 
tanınan öncelik 
Elâzığ - Tuneıeli 
Erzincan 

Tanınan 
öncelik 
Miktarı 

500 
1 000 
3 085 

763 
57. 
43 

1 224 
ı5Û0 

3 476 
2 349 
2 '546 

650 
1 500 

100 
1 500 

970 
100 
250 

2 96.1 
136 

2 000 
1 000 

30 
9 351 
2 500 
1 000 

1 000 
1 500 
2 000 

100 
5 221 
1 000 
3 180 

750 
2 997 

300 
1 000 
1 '639 

604 

j _ 

Seıvlkedi-
lenlerin 
Miktarı 

1 
14 

1 589 
9ı2 
30 
19 

486 
8 

8516 
1 026 
1 274 

34 
6 

24 
9 

259 
12 
12 

977 
13 
27 

7 
3 

3 882 
— 
31 

148 
19 
59 
— 

923 
94 

1 284 
28 
658 
Sil 
30 
69 

455 

Toplam «64 382 14 551 
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3. — Tabloda, göndermeleri 196İ5 yılında 
başlamış olan illerden doğallıkla, 1Ö71 yılında 
öncelik verilmiş olan Maraş'a oranla dalha çok 
felâketzede gitmiştir. 

Gönderime! er, yabancı işverenlerin niteliksiz 
işçi istemelerinin sayısına bağlıdır. 

t4. —• Gene! olarak yurt dışına yapılan nite
likli ve niteliksiz işçi transferlerinde, ©skiden 8 
ay olan az gelişmiş bölge önceliğini, dengeli kal
kınma ve. sosyal adalet •espirisi içinde 2 yıla çı
kartmış 'bulunuyorum. 

Yabancı işverenlerden alınan işçi istemleri
nin, belgelerimize dağıtılmasında «gelişnre ön
celikleri» salt olarak uygulanımaiktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakam 

10. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Üçüncü Beş Yılhk Kalkınma Plânı döneminde 
Bilecik Umde yapılacak yatırımlara dair soru 
önergesi ve Enerji Ve. Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu'nun yazılı cevabı (7/1267) 

ıSaym Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki soırumun Enerji ve Tabiî KaıynaJk-
lar Bakanı tarafından yazalı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Biatinin en falkir ili ve İstiklâl iSavaşı Ga
zisi Bilecik veya ilçelerine Üçüncü 5 Yıllık Plân 
döneminde yapılması öngörülen yatırımlar ne
lerdir? 

2. Bilecik Karasu ve Sakarya mecralarının 
ıslahı hususunda neler düşünülmektödir, Bile
cik Dalalkderesi ıslahı ne zaman tamamlanacak
tır ve Bozüyük Darı dere barajının inşaasma 
ne zaman başlanacaiktır ? 

3. 1973 yılındaki yatınmlar nelerdir? 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Baikanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 

iSayı : 112/1 - 435/1169 - 65434 26 . 12 . 1972 
Konu : Bilecik Milletvekilli Sa
yın Sadi Binay'm yazılı soru 
öuerjgesi. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müd. 

19 . 9 . 1972 gün ve 7/1267 - 6412/48440 sayılı 
yazıları. 

Bilecik Milletvekili ıSaym Sadi Binay'm, 
«Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneiminde 
Bilecik ilinde yapıllacalk yatırımlar» a mütedair 
yazılı soru önergesi cevalbı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm, «Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde Bile
cik ilinde yapılacak yatırımlar» a mütedair 

yazılı soru önergesi cevaibıdır 

Soru : 1 Batının en fakir ili ve İstiklâl Sa
vaşı 'Gezisi Bilecik veya ilçelerine Üçüncü 5 
Yıilik Plân döneminde yapılması öngörülen ya
tırımlar nelerdir 1 

2. Biledik Karasu ve Sakarya mecralarının 
ıslahı hususunda neler düşünüılmelktedir, Bilecik 
Dalakderesi ıslahı ne zaman tamamlanacaktır 
ve Bozüyük Darı dere barajının inşaasma ne 
zaman başlanacaktır ? 

3. 1973 yılında ki yatırımlar nelerdir? 
Cevap : 1. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı döneminde Bilecik ili dahilinde yapılacak 
yatırımlarla ilgili hususlar, sektörler itlilbarryle 
şöyledir. 

A) Bu işleri : 
1. Bilecik ili dahilinde ıbugüne kadar mün

ferit ve müteferrik işler olarak .muhtelif tarih
lerde 11 adet taşkın koruma işli ıele alınarak ik
mal edilmiş ve 3 063 000 TL. sarfedilımiştir. 
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Büyük su işi olarak henüz istikşaf veya 
plânlama saf hasında, Pazaryeri Bakraş projesi, 
Paşalar Hidro Elektrik Santralı, Porsuk - Aşa
ğı Kuzf indik projeleri mevcuttur ve halen bun
ların etütleri yapılacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yer ala
cak projeler içerisine ithali mümkün görüle
memektedir. 

2. 1972 uygulama programında 785 000 TL. 
keşif ve 45 000 TL. nakit tahsisatı olan 3 adet 
taşkın koruma, 118 000 TL. keşif ve 45 000 TL. 
nakit tahsisatı olan bir adet kurutma işi vardır. 
Bu işlerin ikmalinde 'bir köy ile 105 Ha. arazi 
taşkından korunacak ve 43 Ha. kurutma fay
dası sağlanmış olacaktır. 

B) Elektrik sektörü : 
Bakanlığımız ile ilgili Türkiye Elektrik Ku

rumu Genel Müdürlüğünce Bilecik ve civarmm 
elelktriklendirilmesi konusunda yapılan çalışma
lar başlıca iki grupta toplanmaktadır. 

1. Belediyelerin elefctriklendiriilmesi, 
2. Köylerin lelektr'iklendirilnıesi, 

1. Söğüt ilçesinin Çaltı köyünde belediye 
kurulmasıyle Bilecik'te toplam belediye sayısı 
8'e yükselmiş bulunmaktadır. Halen 7 belediye 
enterkonnekte sisteme bağlı olup Çailtı Beledi
yesinin de Söğüt'ten itibaren çekilecek 15 kw. 
ıhavîa ıhattı ile beslenmesi plânlanmıştır. Söz ko
nusu hava (hattı projesinin, Çailtı Şehir şe'bekesi 
projesinin İller Bankası programlarına alınma
sı hailinde Türkiye Elektrik Kurumunun 1974 
yılı proigramına teklifi mümkün olacaktır. 

2. Bilecik ilinde 1971 yılı sonu itibariyle 
36 köyün elektrifikasyonu tamamlanmış olup bu 
miktar 1972 yılında ikmal edilecek 25 köyle 
ıhirlifcte, 1972 yılı sonunda 61te ulaşacaktır. 

1973 yılında ise 35 köyünün elleiktrik proje
lerinin proje programlarına alınması düşünül
mektedir. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında; 
a) 1972 yılı sonunda toplam köy ve beledi

yelerin % 25'i elektriğe kavuşturulmuş ola
caktır. 

b) Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonun
da 'bu oranın % 75'e ulaşacağı tahmin edilmek
tedir. 

C) Madencilik sektörü : 
Bakanlığımıza bağlı Maden Tetkik ve Ara

ma Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Bilecik 
ili ve dahilinde; 

1. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yapıl
aması öngörülen etüt ve aramaları : 

•a) 11 dahilinde yapılmakta olan Kil - Kao-
len prospeksiyon, etüt ve aramalarına devam 
edilecektir. 

b) Bilecik - Bursa arasında kalan alanda 
Radyoaktif minerallerin prospeksiyonu, (Igeliş-
melere göre) etüt ve aramalarına başlanacaktır. 

2. 1972 yılındaki faaliyetleri : 
a) iSöğüt linyit zuhuru üzerinde 1972 yılın

da, 434 m. sondaj yapılmış, fakat elde edilen 
neticeler daha fazla sondaj yapılmasını gerek
tirmemiştir. 

b) 11 dahilinde Kil - Kaolen prospeksiyonu 
ve jeolojik etüdü yapan bir ekip çalışmaları
na başlamış bulunmaktadır. 

1972 yılında il dahilinde prospeksiyon, etüt 
ve aramalar yatırımı 300 000 TL. civarında ola
caktır. 

11. — Bilecik Milletvekili <§adi Binay'ın, 
Bilecik ilinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminde yapılacak yatırımlara 'dair soru öner
gesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in ya
zılı cevabı (7/1279) 

ıSayın Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Köy 

İşleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Batının en fukara İM, İstiklâl Savaşı Ga
zisi geçimini yalnız ziraâtle temin eden güz.el 
Bileeik'imize 1973 yılında ve Üçüncü 5 Yıllık 
Plân döneminde yapılması tasarlanan yatırım
lar genel müdürlükler itibariyle nelerdir1? 

2. Kooperatifçiliğin teşviki, el sanatlarının 
inkişafı, orman köyleri kalkındırma kredisi 
dış ülkelere işçi kontenjanı yönlerinden Bile
cik için şimdiye kadar neler yapıldı ve bundan 
sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz1? 

3. Bilecik iline (Y.S.E.) yeni yol makine
leri ne zaman ve ne miktar verilecektir *? 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 06/36 6 . 1 . 1973 
Konu : Bilecik Milletvekili Sadi 
Binay'm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 9 . 1972 gün ve 6427 - 48513/7-1279 

sayılı yazı. 
«Eöy İşleri Bakanlığınca, III ncü Beş Yıllık 

Kalkınma Plânı döneminde, Bilecik iline yapı
lacak yatırrmlar» .a dair, Bilecik Milletvekili 
Sayın Sadi Binay tarafından sunulan yazılı 
soru önergelerinin cevabı ekte sunullmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necini Sönmez 

Köy İşleri Balkanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı 

soru önergesinin cevabı 
Biledik ilinde Bakanlığım hizmetleriyle il

gili olarak 1973 yılında ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde yapılacak yatırım
lar ile Kooperatifçilik, el sanatları - Eğitim 
faaliyetlerine dair ıbilgi aşağıda verilmiştir. 

I - Hizmetlerimizle ilgili 1973 yılı yatırım
ları : 

A) Yol - su hizmetleri : 
1973 yılı yatınım programlarımızda Bilecik 

ilimdeki iköy içmesuları için 1 milyon 236 bin 
TL. köy yolları ve köprü yapımı için 3 mil
yon 100 bin TL. olmak üzere toplam 4 milyon 
336 bin TL. tutarında yatırım yapılacaktır. 

B) Topraksu hizmetleri : 
1. Küçüksu kaynaklarını geiliştirerek ta

rımda kullanılmasını temin maksadıyle Gülpa-
zarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde 87 hektar 
sahaya sulama suyu temin etmek maksadıyle 
521 000 TL. yatırım programlanmıştır. Tesis yılı 
içerisinde tamamlanarak hizmete girecektir. 

2. Türlü alkali ve ıslak sahaları tan
ıma elverişli hale getirmek üzere ıSöğüt ilçesine 
bağlı Oluklu köyünde drenajı bozuk olan 250 
llıeiktar arazinin, 1973 yılında 185 hektarı, 1974 
yılında ise 65 hektarı ıslâh edilecektir. 

Proje tutarı 1 ımilyon TL. ödenekten 750 
bin TL. si 1973 yılında ıslah çalışmaları için 
harcanacaktır. 

0. Devletin yapacağı yatırımlara çiftçilerin 
katkısını temin etmek, tesislerin işletme, ba
kım - onarım ve devamılılığmı sağlamak maksa
dıyle Pazar yeri ilçesinle bağlı Karaköyde 
Toprak - Su kooperatifi kurulmuştur. 

Kurulmuş olan kooperatif, 161 hektar arazi
nin sulamasını öngören 1 milyon 280 bin TL. 
tutarındaki yatırıma iştirak ettiği takdirde 
proje yılı içinde uygulanacaktır. 

(Sulama ve drenaj yatırımları ile ilgili detay
lı bilgi Ek : 1 de verilmiştir. 

C) Kooperatifçilik hizmetleri : 
İlde kurulmuş Köy Kalkınma Kooperatifle

rinden 2 tanesinin 1973 yılında uygulayacağı 
ve toplam proje tu tan beş yüz elli bin TL. olan 
2 proje için 250 bin TL. hibe şeklinde nakdî 
Devlet yardımı yapılacaktır. 

D) Toprak İskân hizmetleri : 
Topraklandırma, iskân ve iskân düzenleme 

hizmetleriyle ilgili olarak 1973 yılı için Bilecik 
ilinde bir yatırım projemiz bulunmamaktadır. 

Bununla beraber 1973 ve daha sonraki yıl
larda yapıllacak etüt ve araştırma çalışmaları 
sonunda uygun görülen köylerde hizmetlerimiz
le ilgili yatırımlar yapılacaktır. 

II - Hizmetlerimizle ilgili olarak Üçüncü 
Beş Yıllık Plân döneminde yapılacak yatırım
lar : 

1. Yurdumuzda köy içmieisuyu sorunu Üçün
cü Beş Yıllık Plân dönemi sonunda halledile
ceğinden Bilecik ilime bağlı köylerin tamamı bu 
zaman içerisinde içmesuyuna kavuşturulacaktır. 

2. Döndücü Plân dönemi sonunda Türlkiye-
mizin köy yolu soranu da halledilmiş olaca
ğından Bilecik ilimizin köyleri de yola kavuş
muş olacaktır. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde top
rak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 
olarak münferit sulama çalışmaları için 233 
ıbin hektar sahaya hizmet götürülmek üzere 1 
milyar 4 milyon liralık ödeneğin aynlması 
DPT'ma teklif 'edilmiştir. 

Ancak bu dönem zarfında yapılacak yatı
rımlar aynntılı bir proıgrama bağlanmadığından 
Bilecik İlinle yapılacak yatırımda bugün için 
bilincim em ekt edi r. 

4. Kalkınma plânlarımızda önemi açıkça 
ıbeiir'tilen kooperatifçiliğin, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde plân hedefleriıne uy-
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gun biçimde 'geliştirilmesi amacıyle, çeşitli .ko
malarda köy koperatifleririee uygulanacak 7 
milyon 200 bin TL. tutarındaki 21 adet yatırım 
projesinin .gerçekleştirilmesi için 3 milyon 405 
bin TL. hibe şeklinde nakdî Devlet yardımı ya
pılması öngörülmüş ve DPT'na teklifte bulunul
muştur. 

Bu konuda detaylı bilgi Ek : 2 de verilmiş
tir. 

III - Kooperatifçilik hizmetleriyle ilgili ya
pılan çalışmalar : 

Bakanlığımız 1965 yılından beri üreticilerin, 
kırsal alanın ekonomik sosyal ve kültürel yön
lerden kalkındırılmasında etkili bir araç olan 
koperaitifler şeklinde örgütlenmesine ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun yürürlüğe gir
mesi ile de Kooperatif üst örgütlerinin kurul
masına yardımcı olmakta, kurulan kooperatif
leri teknik ve malî yönden desteklemektedir. 

1. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi uyarınca ihdas edilen kalkındırma kre-
disindeın 200 bin TL. sı kooperatiflere, 203 bin 
TL. da çiftçi aile reislerine kredi şeklinde kol
landırılmak üzere 1972 yılında ilinize toplam 
403 bin TL. lık bir plasman ayrılmış bulunmak
tadır. 

2. Bel âfetinden zarar gören aileler içinde 
Valiliğin talebi üzerine 200 bin lira ek ferdî 
kredi plasmanı tahsis edilmiştir. 

3. Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Or
man. Köyü Kalkındırma Kooperatifine 1968 yı
lında 105 bin TL. kalkındırma kredisi kullan
dırılmıştır. 

4. 1966 - 1971 yılları arasında 86 orman 
köyünde yaşayan 690 çiftçi ailesine 1 milyon 
927 bin TL. kredi kullandırılmıştır. Detaylı 
bilgi Ek : 3'te verilmiştir. 
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5. Kurulmuş bulunan Köy Kalkınma Koo
peratiflerinden tarımsal üretimi artırıcı, değer
lendirici ve istıiıhdamı çoğaltıcı yatırım projeleri 
uygulamak isteyenlere ikinci bir finansman kay
nağı yaratmak maksadıyle yurt dışına işçi gön
derme kontenjanı tanınmaktadır. 

Bu amaçla 1965 - 1971 yılları arasında 3 kal
kınma kooperatifine toplam 150 kişilik bir kon
tenjan, 1972 yılında isıe 4 köy Kalkınma Koope
ratifinle 62 kişilik işçi kontenjanı tanınmıştır. 

Ayrıca 1972 yılında işçi kontenjanı talebin
de ibuluııan kooperatiiflere proje konuları tes
pit .edilmiş ve projelerini % 15 - 20 civarında 
uyguladıkları takdirde işçi kontenjanı tahsis 
edilecek kooperatif sayısı 6'dır. Bu konuda de
taylı bilgi Ek : 4'te verilmiştir. 

IV . El Sanatları ve Eğitim çalışmalarımız : 
1. Biledik El Sanatları Eğitim Merkezinde 

1970 yılından itilbaren yatılı 8 ay süreli ağaç 
işıleri öğretimi yapılmaktadır. 

Eğitim merkezinin kapasitesi 1972 - 1973 
ders yılında 50 öğrenciden 100 öğrenciye çıka
rılmış olup, bunun 25'i mermercilik taşçılık, 75'i 
ise ağaç işleri konuusnda eğitilmektedir. 

Bugüne kadar eğitim merkezinden 232 öğ
renci mezun olmuş ve 302 bin 247 TL. ödenek 
•gönderilmiş bulunmaktadır. 

2. 1964 - 1971 yılları arasında el sanatları 
eğitimi yapmak üzere açılan 51 adet gezici 
kurstan 831 öğrenci mezun olmuştur. 

V - YiSE makinelerinin tevzii hususu : 
tilerimizde yapılması, gereken yol miktarları, 

yol yapım .güçlüğü ve mevcut makineler dik
kate alınarak illere gerekli makineler tevzii 
edilmektedir. 

Bu arada illere yapılacak makine tevziatın
da, Bilecik ilinin makine ihtiyacı da dikkatte 
alınıacakttır. 

i 
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Köy işleri Bakanlığının 

Bilecik İli 1973 yılı Topraksu yatırımları 

TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sıra 
No. Proje Adı Proje Nev'j 

1 Grölpazan - Türkmen Küçülksu 
2 Söğüt - Oluklu Drenaj 
3 Pazaryeri - Karaköy Koop. Yerüstü Suyu 1973 - 73 

İşin Tarihi 

Baş. Bitiş 
1973 - 73 
1973 - 74 
1973 - 73 

Saha Ha. 

87 
(250) 185 

161 

Proje 
Tutarı 

521 
1.000 
1.280 

(1000 TL.) 
1973 

Yatırımı 

521 
750 

1.280 

Köy işleri Bakaıniığınca Bilecik ili için Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde uygulanması öngörü
len vıe DPT'na teklif edilen koopetatif yatırım projeleri 

Proje konusu 

Tavukçuluk 
Arıcılık 
Sütçülük 
Besicilik 
Kültür balıkçılığı 
Mahsûl 
Tasnif 
Ambalaj 
Diğer konular 

Toplam : 

Yıllar itibariyle 

1973 
1 
1 

2 

1974 
1 
1 
1 

1 

4 

1975 
1 
1 
1 
1 

4 

adedi 

1976 
1 
1 

2 
1 

1 
6 

1977 
1 
1 

2 
1 

5 

Karakteristiği 

1500 tavukluk 
400 kovanlık 

50 başlık 
60 başlık 

3-4 ton/yıl 

250 ton 
Muhtölif 

Toplam 
Proje 
tutarı 

1500 
1250 
1600 
1500 
400 

450 
500 

7.200 

Devlet 
katkısı 

750 
500 

1040 
525 
160 

180 
250 

3405 

(000 TL.) 
Katkı oranı 
Devlet Koop. 

ı% |% 

50 50 
40 60 
65 35 
35 65 
40 60 

40 60 
50 50 
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Köy İftori Bakanlığınca Bilecik ilinde açılan ferdî krediler 

İlçesi 

Bilecik 
Merkez 

» 
Bozhöyük 

Pazaryeri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Söğüt 
» 

Gölpazarı 

Osmaneli 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köy 
adedi 

Aile 
adedi Kredi konusu 

Açılan kredi 
miktarı (TL.) Yılı 

2 
1 
4 

2 
2 
1 
1 

14 
4 
2 
5 
7 
7 
2 
1 

1 
3 
1 
1 

5 
1 
1 
1 
5 
6 

15 
6 
6 

4 4 montofon inek 
1 El sanatları 
8 Kümes onarımı civciv makinası 

tamiri 
5 Su motoru 

22 Hayvancılık (İnek, tavuk) 
19 Hayvancılık 

1 Halıcılık 
217 Halıcılık ve zirai aletler kredisi 

8 Halıcılık 
23 Yem nebatları kredisi 

7 Çiçekçilik 
92 Gübre kredisi 

Hayvancılık kredisi 
4 Montofon inek 
1 Halıcılık edindirme - çevirme 

kredisi 
1 Halıcılık 
5 Montofon inek 
2 Halıcılık 
4 inek - Su motoru - Civciv kre

disi 
48 Ziraat aletler, fennî gübre 

115 Tarım kredisi 
12 Yem nebatları kredisi 
23 Gübre 

7 Potoz 
21 Gübre kredisi 
18 Gübre kredisi 
24 Tarım kredisi 
85 Hayvancılık 
24 Hayvancılık kredisi 
17 Hayvancılık kredisi 

Hayvancılık kredisi 
21 Hayvancılık kredisi 

20 000 
4 778 

16 450 
14 600 
79 950 
79 900 
4 778 

037 850 
12 000 
80 500 
29 337 
120 504 
120 504 
16 000 

4 778 
4 778 
16 000 
7 870 

16 600 
48 622,50 
22 785 
55 700 
6 848 
35 000 
4 267,50 
99 956,70 
101 000 
408 100 
101 000 
63 440 
88 832 
4 267 

1971 
1970 

1971 
1971 
1970 
1970 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1971 

1970 
1970 
1971 
1969 

1971 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 

Toplam 86 690 1 926 985,70 
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(Ek - 4) 

Köy kalkınma koperatiflerine sag-lanan 1965 - 1972 yılı işçi kontenjanı tesisleri 

Kooperatif adı 

1. Kınık Köy Kalkınma Kooperatifi 
2. Söğüt - Küre Köy Kalkınma Kooperatifi 
3. GTülpazaın - Yenipazar Köy Kalkınma Kooperatifi 

Açılan 
kontenjan 

50 
50 
50 

1972 yılı uygulaması 

1. Pazaryeri - Dereköy Kalkınma Koperatifi 
2. Grölpazarı - Yenipazar Kalkınma Kooperatifi 
3. Söğüt - Küre Kalkınma Kooperatifi 
4. Söğüt - Tuzaklı Kalkınma Kooperatifi 

Birinci kademe 
tahsisi 

6 
12 
29 
15 

Ayrıca 1972 yılında işçi kontenjanı talebedip de kendilerine proje konusu tespit edilerek bu 
projeelrini en az % 15 - 20 seviyesinde uyguladıkları takdirde işçi kontenjanı tahsis edilecek olan 
kooperatifler şunlardır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Söğüt - Tozman 
Osmaneli - Oğulpaşa 
Grölpazarı - Kovacık 
Söğüt - Akköy 
Söğüt - Yeşilyurt 
Söğüt - Çaltı 

12. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik'te DSÎ Başmüdürlüğü kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru Önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
manoğlu'nun yazılı cevabı (7/1282) 

Sayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sormun yazılı olarak Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Batının en fukara ili İstiklâl Savaşı Ga
zisi ve yalnız ziraatle geçinen güzel Bilecik'imize 
DSİ. Başmühendisliği veya buna benzer bir teş
kilât kurmayı düşünüyor musunuz? (Evvelce 
vadedilmişti). 

2. Mermer ve maden yatakları bol olan Bi
lecik'te Etilbanfe'm bir şubesi açılabilir mi? 

3. Dünyanın en güzel mermerlerine sahibo-
lan Bilecik ve Söğüt'te mermerciliğin inkişafı ve 
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ihracatın artırılması yönünden ne gibi tasarıla
rınız vardır?. 

tır? 
4. Hamitabat barajı ne zaman yapılacak-

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112/1 439/1168 
26 . 12 . 1972 

İlgi : 23.9.1972 
sayılı yazınız, 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın 
Sadi Binay'm yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

gün ve 71282/6430/48517 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm «Bi
lecik'te DSİ. Başmüdürlüğü teşkilâtının kurul-
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masının düşünülüp düşünülmediğine» dair yazı
lı soru önergesi cevabı.ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Bilecik Milletvekili sayın Sadi Binay'm Bile
cik'te DSİ Baş Müdürlüğü Teşkilâtının kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 

soru önergesi cevabıdır. 
Soru : 1 
Batının en fukara İli istiklâl Savaşı Gazisi 

ve yalnız ziraatla geçinen güzel Bilecik'imize 
DSİ Başmühendisliği veya buna benzer bir teş
kilât kurmayı düşünüyor musunuz? (Evvelce 
vadedilmişifi). 

Cevap : 1 
Bilecik ili Eskişehir Bölge Müdürlüğü hu

dutları içinde, Bölge Merkezine 80 Km. mesafede 
bulunmakta ve yapılacak işlerde merkezden ko
laylıkla idare edilebilmektedir. 

Ayrıca, Bilecik ili dahilinde Baraj, Hidro
elektrik Santral ve sulama gibi büyük işletme 
tesisleri de yoktur. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, teknik eleman 
ve bütçe imkânları bakımından Bilecik'te DSİ 
Sulbe Başmühendisliği kurulması şimdilik uygun 
bulunmamaktadır. 

Soru : 2 
Mermer ve maden yatakları bol olan Bilecik' 

te Etiibank'm bir şubesi açılabilir mi? 
Soru : 3 
Dünya'nm en güzel mermerlerine sahip olan 

Bilecik ve Söğüt'te mermerciliğin inkişafı ve 
ihracatın arttırılması yönünden ne gibi tasarı
larınız. vardır?. 

Cevap : 2 - 3 
Etibank'm mermercilik işletmesine ait olarak 

herhangi bir faaliyeti bulunmamakta olup bir 
Şubesi açılması için gerekli iktisadî etüdler 
Eskişehir Şubesi tarafından yapılmaktadır. Etüd-
lerin müsait olması halinde, Şube açılması için 
Maliye Bakanlığına müracaat edilecektir. 

Soru : 4 
Hamitabat Barajı ne zaman yapılacaktır.? 

Cevap : 4 
Bilecik - Söğüt - Hamitabat Barajı, büyük 

miktarda çok verimli tarım arazisini su altında 
bırakacağından, ilk etüdler sırasında ekonomik 
bakımdan elimine edilmiştir. 

Bu itibarla, rantabl bulunmayan Hamitabat 
Barajının inşası, DSİ Genel Müdürlüğünce düşü
nülmemektedir. 

13. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, fi
yatların artmaması için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair soru önergesi ve Başbakan adına Tica
ret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1285) 

Saym Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ıSayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

(Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Pahalılık vatandaşın başlıca şikâyeti 
haline gelmiştir, iğneden ipliğe kadar bir çok 
maddenin haftada bir etiketi değişmekte ve fi
yatlar bir çığ gibi büyümektedir. Bir çok aile
nin evine ancak haftada bir et girdiği de bir 
gerçektir. Böyle giderse bugünkü fiyatları bile 
aramamız muhtemeldir. 

Piyasada kalite ve fiyat kontrolü yoktur. 
Vurguncu esnaf, karaborsacılar ve aracılar ser
bestçe hareket edebilmektedir. 

Yaklaşan 'kış karşısında yakacak fiyatları
nın artması ise vatandaşa yeni bir ıstırap ola
caktır. 

Ne mahsulün bol oluşu, ne muazzamı döviz 
rezervlerimiz ve ne de ilgili bakanların beyan
ları derde deva olmamıştır. 

Fiyatların artmaması ve piyasa istikrarı, 
pahalılık ve karaborsa ile mücadele hükümetle
rin anagörevlerinden biri olduğuna göre, yeni 
ve esaslı tedbirleriniz var mıdır ve nelerdir? 

2. Resmî sektör mamullerinde yeni fiyat 
zamları; vergi zamları veya yeni vergiler ba
his konusu mudur? 

3. 1972 yılının kesin bütçe açığı ne kadar
dır ve kapatılması için neler düşünülmektedir? 

4. Mevzubahis fiyat artışları ve pahalılık 
bugüne kadar niçin önlenememiştir? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 30 .12 .1972 

iç ticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (370.2)-18548 

Icpiyasalar 
Konu : Sadi Binay'm yazılı so
ru önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : Başbakanlığa muhatap, 23 . 9 . 1972 
tarihli, Kanunlar Müdürlüğü, 6437/48519-7/1285 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazılarıyle Başbakanlık tara
fından cevaplandırılması önerilen Bilecik Millet
vekili Şadı Binay'm yazılı soru önergesinin ce
vaplandırılması, Başbakanlığın 29 . 9 .1972 ta
rih ve 77/252/10.004 'sayılı yazıları ile Bakanlı
ğımdan istenmişti. 

Mezkûr önergede cevaplandırılması istenen 
sorular arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığını ilgilendiren hususlara 
anılan Bakanlıkların verdiği cevaplarla Bakan
lığımı ilgilendiren konuların cevaplarını havi 
not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm hayat pa

halılığı, 'bütçe açığı, vergiler ve zamlar ile ilgili 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba ait not : 

Soru : 1. Pahalılık vatandaşın başlıca şi
kâyeti haline gelmiştir. Piyasada kalite kontro
lü yoktur. Fiyatların artmaması ve piyasa istik
rarı, pahalılık ve karaborsa ile mücadele hükü
metlerin anagörevlerinden biri olduğuna göre 
yeni ve esaslı tedbirleriniz var madır ve neler
dir? 

Cevap : 1. (Standardı mecburi yürürlükte 
olan sanayi mamulleri ile 'standardı henüz mec
buri yürürlüğe konmamış veya hazırlanmamış 
fakat kontrol nizamnameleri 'olan sanayi ma
mullerinin standart ve kalite kontrolleri; 6973, 
1706 ve 3018 sayılı Kanunlar ille 7 . 2 . 1967 ta
rih ve 6/7677 sayılı Türk (Standartlarının uygu
lanması hakkındaki tüzük hükümlerine dayanı
larak «tandardmdaki veya nizamnamesindeki 
esaslara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
yapılmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, teşkilâtı
nın olanakları ölçüsünde, her yıl devamdı ola

rak yapılan binlerce kontrol sonucunda, stan
dart veya nizamnamesindeki esaslara uygun ol
mayan sanayi mamullerinin imalâtçıları için ka
nunî kovuşturma açılarak cezalandırılmaları ci
hetine gidilmektedir. Bu seri kontrollere ilâve
ten kalitesinden şikâyet ©dilen sanayi mamul
leri, standardı veya murakabe nizamnamesi bu
lunması halinde derhal kontrolü yaptırılarak 
gerekli kanunî işleme başvurulmaktadır. 

Ancak anılan Bakanlığın eleman azlığı ve 
kanunî müeyyidelerin yetersizliği nedeniyle 
standart ve kalite kontrolleri istenilen nitelikte 
yapılamamaktadır. 

i'Sanayi mamullerinin maliyet kontrolleri ve 
toptan fabrika satış fiyatlarının tespiti 3003 sa
yılı Kanuna göre gerekli görüldüğü hallerde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılmakta
dır. Sözü edilen Kanunda perakende satış fi
yatlarının tespit yetkisi hususunda müeyyide 
.bulunmaması çeşitli mahzurlar ortaya çıkar
makta, tüketiciye intikal fiyatları üzerinde et
kili bir rol oynayamamaktadır. Mezkûr Bakan
lıkça bu konuda mevzuat değişikliği çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi, fiyatların istikrara kavuştu
rulması ve ^enflasyonun gerilemesinde özellikle 
takibedilen finansal ve parasal politika etkili 
olmaktadır. 

1973 yılı Devlet bütçesinin ve para politika
mızın fiyatlardaki artış 'hızını düşürücü nitelik
te olmasına önem verilmiş bulunulmaktadır. 
Bunun dışında, fiyatların artmaması ve piya
sa istikrarı sağlanması konusunda Bakanlığı
mızca da kendi görev sahasına giren konularda 
kısa ve uzun vâdede olmak üzere aşağıda belir
tilen tedbirler almış bulunmaktadır. 

Kısa dönemde etkisini gösterecek tedbirler : 
1. Pirinç üretimindeki noksanlık nedeniy

le, 17 000 ton pirinç ithaline karar verilmiş 
olup peyderpey limanlarımıza getirtilmekte, 
ayrıca T. M. Ofisi eski fiyatlarla pirinç satışına 
devam etmektedir. 

2. 1972 - 1973 üretimi döneminde ayçiçeği 
ve pamuk üretiminin yüksek oluşu likit nebati 
yağ üretiminin ülke ihtiyacına yetecek seviyede 
olmasına rağmen muhtemel fiyat artışlarını ön
lemek üzere, her an piyasaya sürülebilir vaziyet
te soya yağı ithal edilerek ıstoklanmıştır. 
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3. Et fiyatlarındaki artışı önlemek üzere 
bâzı cins canlı hayvanların ihracı durdurulmuş, 
bâzılarının da asgarî ihraç fiyatları 'yükseltil
miş ve et ihracatında uygulanan vergi iade 
oranlarında indirimler yapılmıştır. 

4. Peynir fiyatlarının yükselmesini önle
mek üzere, peynir ihracatı lisansa bağlanarak 
ihracat kontrol altına alınmıştır. 

5. Deri sanayiinin ihtiyacının zamanında 
karşılanabilmesi ve fiyat istikrarının sağlan
ması amacıyle deriler ithal talepleri derhal kar
şılanmak üzere II sayılı liberasyon listesine 
alınmıştır. 

6. Ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde 
hazırlanmış olan yatırım ve hammadde ithal 
proıgram'larma gerektiği takdirde yıl içinde der
hal gerekli ilâveler yapılarak noksanlık nedeni 
ile fiyat artışlarına imkân verilmemektedir. 

7. Destekleme alımlarında buğday alım fi
yatları artırılmayarak en geniş tüketim madde
si olan ekmek fiyatlarının sabit tutulması sağ
lanmış bulunulmiaktadır. 

Uzun vadeli tedbirler : 
1. Zarurî gıda ve ihtiyaç maddelerini tüke

ticiye aracısız götürmek imkânını verecek olan 
büyük mağazalar ve süper marketler zincirini 
kurmak ve geliştirmek konusunda yapılan ça
lışmalar bitirilmek üzeredir. 

2. Et fiyatlarında istikrarı sağlamak ve 
üretimini artırmak üzere mevcut 8 adet et kom
binasına ilâve olarak 5 kombina tesisinin inşaa
tına 'devam edilmekte olup ayrıca 5 adet kombi
nanın inşaatı da yatırını programına alınmış 
bulunmaktadır. 

3. Diğer taraftan içpiyasanm düzenlenmesi 
için gerekli olan mevzuat çalışmaları da sonuç
lanmak üzeredir. 

Soru : 2. Resmî sektör mamullerinde yeni 
fiyat zamları; vergi zamları veya yeni vergiler 
bahis konusu mudur? 

Cevap : 2. Resmî sektör mamullerinde ye
ni fiyat zamları bugün için düşünülmemektedir. 
Diğer yandan Hükümet programında ve Üçün
cü 5 Yıllık Plânda açıklandığı üzere; plânın fi
nansmanı için yeni vergilere gidilmeyecek, mev
cut vergiler ıslah edilecek ve kanunlarının uy
gulamada yapılacak geliştirmelerle vergi gelir
lerinin artırılması yollarına başvurulacaktır. 

Soru : 3. 1972 yılının kesin bütçe açığı ne 
kadardır ve kapatılması için neler düşünülmek
tedir? 

Cevap : 3. 1972 yılı kesin bütçe açığının 
tespiti ancak bütçe yılının sonundan itibaren 
geçecek 3 aylık mahsup dönemi sonunda müm
kündür. Bu bakımdan 1972 yılı Bütçesinin açık 
verip vermeyeceğinin ve açık vermesi halinde 
bu açığın kesin miktarının şimdiden tespitine 
i mikan yoktur. 

Ancak, 1972 yılı Bütçesinin genel ekonomik, 
dengeyi bozacak nispette bir açık vermemesi 
için her türlü tedbir alınmış bulunulmıaktadır. 

Soru : 4. Mevzubahis fiyat artışları ve pa
halılık bugüne kadar niçin önlenememiştir? 

Cevap : 4. Fiyat artışları, halk deyimiyle 
hayat paıhalılığı günümüzde gerek bütün dün
yada gerekse ülkemizde üzerinde en çok duru
lan ve konuşulan konulardan birisidir. 

1968 yılından beri kritik bir döneme giren 
dünya ekonomik konjonktürü bu durumunu 
henüz atlatamamış bulunmaktadır. Bugün sağ
lam ve güvenilir bir ekonomik yapıya sahibol-
maları nedeniyle fiyatlar açısından istikrarlı 
bir durumda olmaları gereken ileri sanayi ülke
leri de belirli ölçülerde süregelen bir enflâs-
yonist baskı altında bulunmaktadır. 

Türkiye'de, 1970 Ağustos ayında yapılan 
para ayarlamasını takibeden dönemde fiyat ar
tışlarının hızlandığı ülkelerden birisi olarak 
görülmektedir. Nitekim 1971 yılı sonunda top
tan eşya fiyatları endeksi 1970 Aralık ayma kı
yasla % 23 oranında artmıştır. 

Az gelişmiş ve gölişmefete olan ülkelerde 
fiyat artışları ekonomik ve sosyal yapıya ve 
ekonominin iç'ilnide bulunduğu koşullara bağlı 
olarak meydana gelmektedir. 

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu üllke-
llerde nüfus artış hızımdaMf yükseklik bir yan
dan, geüıirlerdeki «artışların büyük ölçüde tüke
tim haroamalannda kullanılmasına «sebep ol
makta, şiddetle ihtiyaç duyulan sermaye bfrıri-
kimînıi önemli ölçüde önlemekte, diğer yan
dan da tarım nüfusunun büyük sanayi bölgele-
iri ve şehirlere akın etmeleri bu 'kiltlelerâkı de tü
ketim eğilimler%ıin «artmıası sonucu arz - talep 
dengesinin bozulması neticesini doğurmakta
dır. 

1970 yılından sonra hızlanan 'artışın neden
lerini şöyle öz'etllemek imümjkündür: 
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1970 Ağustos ayımda yapıkla devalüasyon, 
ithal malları fiyatlarının artması sonucu mali
yet .artışlarına sebep olmuştur. 

Devalüasyonun sonucu olarak, bütçeye bü
yük ibir yük getiren ve denkliği bozan Kamu 
İktisadî kuruluşlarının açlıklarını kapatmak ve 
malî durumlarını düzeltmek amacı ile 1971 yı
lında bu kuruluşlar tarafından üretilen mal ve 
hrizmetleriln fiyatlarına yapılan zamlar da fi-
yaıtlann genel seviyesini artırmıştır. 

Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
lerinin uygulanması ile kamu personelline: mâ
kul ölçülerde yapılmış olanı zamILar da tüketim 
harcamaılarına dönüşerek piyasada talep bas
kısı yaratmıştır. 

1971 yılında tarım ürünlıeni üretimindeki 
büyülk artış ve destekleme fiyatlarına yapılan 
ziamlar piyasayı büyük ölçüde etMlemiştir. 

Sosyal adalet ilkelerine uyguta; olaralk yapıl
makta olan toplu sözleşmelerle sağlanan ücret 
artışları da derhal mal ve hizmet fiyatlarında 

1963 : 10Û 
1970 1971 

Aralık Kasım 

meydana gelen artışlarla tesirlerini göstermek
tedir. 

Devalüasyonu takiben ihracat döviz gelir-
lleri ve özellikle işçi dövizlerinde görülen önem-
llii artışlar ekonomide likiditenin büyük ölçüde 
artmasına sebep olmuştur. 1971, yılı sonunda 
sadece işçi dövizli gelirlerıinde 1970'© kıyasla 
ıkaydedilen takriben 200 milyon dolarlık fazla
lığın Ikarşılığı olarak 3 milyar lira piyasaya in
tikal etmiştir. 

Şıümdiye kadar izah «dillen seibeplerle ortaya 
çıkan fiyat artışlarını durdurmak hususu üze
rinde 1972 yılında titizlikle durulmaktadır. 
Bu konuda geçen yıla nazaran oldukça başarılı 
bir uygulama da gerçekleştirilmiştir. 

Toptan eşya fiyatları endeksi, içinde bulun
duğumuz Ocak - Kasım döneminde 1971 Ara
lık ayına göre % 13,3 oranında artış göstermiş
tir. Geçeln yıl aynı dönemde artış % 20ı, 7 ol
muştur. Görüldüğü gib! fiyat aırtışlarında ge
çen yıla nazaran % 7,4 onanında bir geriletme 
mevcuttur. 

1971 1972 
Aralık Kasım Artış % 

150.3 181.3 •31.6 20>,7 184.9 209,5 24.6 13,3 

Fiyat artışlarında geçen yıla nazaran duraklama geç inime endekslerinden de açık bir sekilide 
görülmektedir. 

1963 : 100 
1970 1971 

Aralık Kasım 

Ankara 
İstanbul 

160,9 
163,7 

Artış 

198,3 
2Q2,3 

1971 1972 
Aralık Kasım 

23,6 
23,6 

198,1 
202,0 

222,2 
223,5 

Artış 

12,2 
10,6 

% 

Geçen yıl Kasım ayı sonunda endeks Anka
ra'da 1970 Aralık ayıma kıyasla % 23,6 oranın
da artmışken, bu yıl bu artış aynı dönemde he
men hemen yarısı -kadar % 12.2 oranında ol
muştur. istanbul'da ise daha düşük oranda 
artış kaydedilmiştir. Geçen yıl 1970 sonunla 
göre 11 ay sonunda % 23,6 artış gösteren en
deks, bu yıil aynı dönetmdie sadece % 10,6 ora
nında lartmıştır. 

Fiyat artışlarında geçen yıla göre sağlanan 
nispî fiyat istikrarının önümüzdeki dönemde de 
korunmasına çalışılacağı, artış hızının daha 

düşük oranlara indirilmesi için gerekli bütün 
tedbirlerin alınacağı ve dikkatle uygulanacağı 
tabiîdir. 

Bu sonuca ulaşmak ve arz - talep dengesini 
sağlamak için uygulanacak gerçekçi bilr para -
kredi politikasının yanında, üretimden tüketi
me kadar bütün safhalarda ciddî titiz ve prog
ramlı çalışmaların yapılması zoırunlu bulunmak
tadır. 

Ancak, fiyat artışlarının durdurulmıasmda 
para - kredi politikasının kesin bir şelkffllde uy
gulanması bir çelişkiyi de 'beraberinde getir-
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mektedir. Böyle bdır uygulamanın eikenomik 
faaliyetleri ve Ikalkmıma hızını yavaşlatarak bir 
durgunluğa sebep olması mümkündür. Bu ne
denle, Hükümet olarak nem ekonomik faali
yetlerin hızını yavaşlatmayacak hem de fiyat 
artışlarını frenleyecek dengeli bir para - kredi 
politikası uygulamaya büyük bir önem veril
miş foullunulm'aktadır. 

Arz ederim. 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nmı, Sandıklı ilçesi Ballık kasabası 
Belediye Muhasibinin durumuna dair soru öner
gesi ve Başbakan adına tçi§leri Bakanı Ferit 
Kubat'ın yazılı cevabı (7/1300) 

18 . 9 . 1972 
Mîllet Meeliftî Sayın Bakanlığıma 

Aşağıdaki suaillimin Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırması için de
lâletinizi! rioa ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karalhisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

SandıMı ilçesi Ballık kasabası Belediye Baş
kanı tarafından Belediye Muhasibi Hasan Tuğ
rul'un vazifesine 11 . 7. 1972 tardlhilnde son ve-

Ir. 

Mağdur Hasan Tuğrul Danıştaya başvurmuş 
olup, Danıştay 5 nci! Dairesi 1972/4563 esas 
1972/2020 karar sayılı 31 . 7 . 1972 tarühli ka
r a n ile «dâva sonuna kadar yürütmenin dur
durulması» kararını almıştır. Şimdi : 

1. Hasan Tuğrul'un yaptığı müracaatlara 
rağmıen Danıştay kararı yetkilileree uygulan
mamaktadır, Bu kararı uygulatacak bir merci 
yok mudur? 

2. Sandıikh Kaymakamının bu kararın uy
gulanması için yazıdığı yazının arkasından, Be-
ledüye ReMne uygulamaması için şifahî talimat 
verdiği iddia edilmektedir. Doğruluk derecesi 
nedir? 

3. Yüce Danıştayın verdiği kararın ııygu-
lanımasmın mümkün olup ottımıadığı ? 

T. C. 
İçişleri1 Bakanlığı 9 . 1 . 1973 

Mahallî îd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Personel 

624-602-1/754 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : ıa) M. M. Başkanlığının 25 . 9 . 1972 

gün ve 7/1300-6502/48865 sayılı, 
•b) Başbakanlık Makamına 29 . 9 . 1972 

gün, Kanunlar ve Karanlar Tetkik Dairesi Baş-
ikanlığı 77-21/10002 sayılı yazıları. 

Sandıklı ilçesi Ballık kasabası Belediye Mu
hasibimin durumulnıa ilişlkin olarak Afyon Mil
letvekili Süleyman Mutlu tarafından Sayın Baş-
bakan'a yöneltilip tarafımdan cevaplandırıl 
ması tensip «dilen 18 . 9 . 1972 günlü yazılı 
soru önergesinde söz edilen konu mahallinde 
bir mülkiye müfettişüne tetkik ve tahkik etti-
rilmıifştif. 

Yapılan soruşturma sonucuna göre : 
Ballık Belediye Muhasibi Hasan Tuğrul'un, 

görevinde kalmıası Belediye Başkanınca mah
zurlu görüldüğünden, kanunî yetkiye dayanı
larak zabıta memurluğunla nakledildiği; 

Adı geçenin yeni memuriyetinde işe başla
maması üzerine encümen kararı ile işlüne son 
verilmesi karşısında Danıştay'la dâva açarak ka
rarın iptaliyle eski görevinde dıadesi talebinde 
bulunduğu, Danıştayca 31 . 7 . 1972 gün ve 
E : 1972/4653, K : 1972/2020 sayı ile «Davacı
nın memuriyetten çıkarılmasına ülüşkfrn idıarî iş
lem» hakkında yürütımenin durdurulması kara
rımın verildiği; 

Davalı idare olan belediyenin Danıştay ka
rarına uyarak davacıyı, daha önce tayin et
tiği zabıta memurluğunda göreve çağırdığı ve 
adı geçenin Danıştay kararını muhasiplik gö
revine iadesi şeklinde yorumlayarak 15 gün 
ilcinde yeni görevine başlamadığı ve bunun üze
rine idarece müstafi sayıldığı; 

Adı geçenin bu muamıele üzerime eski göre
vine iade isteğini de kapsayan yeni davasının 
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Danıştay'ın 28 . 1 0. 1972 günlü kararıyla red
dedildiği; 

Cereyan eden işlemlerde her hangi bir suç 
unsuru bulunmadığı cihetle müfettdlşoe Beledi
ye Başkanı hakkında men'i muhakeme karan 
verilmesi kanaatini havi fezlekenin düzenlen-
ımiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre;. 
1. Danıştay kararının yetkililerce zama

nında uygulandığı, 

2. Sandıklı Kaymakamının Danıştay kara
rının uygulanmaması yollunda şifahî talimat 
verdiği hususundaki lildd'ianm doğru olmadığı; 

3. Danıştay (kararının biir memuriyetten 
diğer memuriyete nakletn tayinle ilgisi olma
yıp, «memuriyetten çıkarma şeklindeki idarî iş-
(Ueimin durdurulmıasma ait» olduğu ve" gereği
nin yerine getirildiği sabit olmaktadır. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde çalışan personel hakkında açılan adlî ve 
idarî takibatların miktarına dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı 
cevabı. (7/1307) 

Millet Meclisi Başkanlığma 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Mil
lî Savunma Bakanı tarafından cevaplaındırıl-
masılnı arz ederim. 

(Saygılarımla. 
2 . 10. . 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bakanlığımızın (kuruluşundan bugüne kadar 
yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığını
zca bağlı kuruluşlar bünyesinde hangi suçtan 
kaç adet personel hakkında adlî veya idarî ta
kibat açılmıştır?! Haklarında takibat açılan bu 
kimselere ne gibi cezalar verilmiştir? Takibata 
uğrayan kimselerin adları ve takibata uğradık
ları dönemdeki görevleri ile görev mahalleri 
nedir ? 

T. <C. 
Milî .Savunma Bakanlığı 23 . 12 . 1972 

Ankara 
Kanun ı 950/1-72 

Konu : .Yazılı sloru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 10 . 1972 gün ve 7/1307-6563/49194 
ısayıih yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Millî Sa
vunma Bakanlığınm kuruluşundan bu yana 
Bakanlık bünyesinde çalışan personelle ilgili 
iadlî ve idarî takibatın miktarı verilen cezala
rın nevi ve takibata uğrayanların ad, görev ve 
görev mahalleri ile ilgili yazılı soru önergesi, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ımensuparının suçla il-
'gili özlük işlerinin disiplin ile yakın alâkası ne
deniyle gizili; görev sıfat ve mahalleri, konuş 
ve kuruluş, nedenleriyle de çok gizli dereceli 
olduğundan cevaplandırılması halinde büyük 
sakıncalar tevlit edecektir. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

16. •— İçel Milletvekili 'Celâl (Kargılı'nın, ku
ruluşundan 'bugüne kadar 'Bakanlığınız bünye
sinde çalışan personel hakkında açılan adlî \ve 
idarî 'takibatların mÜdarına dair soru 'önergesi 
ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın 'yazılı 
cevabı (7/1321) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın 
Ulaştırma Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını arz ederim. 2 . 10 . 1972 

Saygılarımla, 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bugüne kadar 
yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı kuruluklar bünyesinde hangi suçtan kaç 
adet personel hakkında adlî veya idarî takibat 
açılmıştır? 'Haklarında takibat açılan bu kim
selere ne gibi cezalar verilmiştir? Takibata uğ
rayan kimselerin adları ve takibata uğradıkları 
dönemdeki görevleri ile bu görev Imahalleri ne
dir? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Huıkulk Müşavirliği 
525 -14/883 -13958 

27 . 10 . 1972 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'm n sora önergesi hk. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : 9 . 10 .1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/1321-6577/49208 sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm; Bakanlı

ğımızın kuruluşundan bugüne kadar, Bakanlı

ğımız ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar bün
yesinde çalışan personel kaklarında yapılan ad
lî ve idarî takibatın yazılı olarak bildirilmesi 
hususundaki, önergesine en kısa zamanda ce
vap verebilmek amacıyle, Bakanlığımız perso
neli ile ilgili liste iki nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Diğerleri hakkında araştırma çalışmaları 
sürdürül inektedir. Tamamlanınca gönderilece
ğini bilgilerinize arz ederim. 

Kıfkı Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

Ulaısjtınmia Ba(Waaıllıığı TefTsıanelimscleın HalklarMidia (Adlî TMdıbalt Yapılanların Listesi 

Sıra Memurun Adı Soyadı 
No. ve Memuriyet Unvanı Yılı: Sucun Konusu 

1 Nurettin Önal 
Liman ve Denizişleri Dai
resi memurlarından 1957 Dövmek 

2 Durmuş Esmelioğlu 
Liman ve Denizişleri Dai
resi memurlarından 1957 Dövmek 

3 Nazım Kiralı 
Trabzon Liman Başkanı 1958 Vazifei suiistimal 

4 Nihat Önıdin 
İsltanıbul Limanı Denet Me
muru 1958 Sahtekârlık 

5 İsmet Fırat 
Zonguldak Liman Başkanı 1958 Menfaat temin etmek, 

vazifei suiistimal 
6 Hamftt Çetintaş 

Müsteşar Muavini 1959 Yalan beyanda bulun
mak. 

7 Kâzım Eıginld 
Antalya Liman Bşk. 

8 Mustafa Tekin 
Yüksek Denizcilik Okulu 
Mutemedi 

1959 Vazifei suiistimal 

1959 Vazifei suiistimal 

Haikkmda Yapılan Takibat 

As. Ceza Mahkemesince 200 lira 
ağır para cezasına mahkûm ol
muş tecil edilmiştir. 

Beraet etmiştir. 

Asliye Ceza 'Mahkemesince 'be
raet kararı verilmiştir. 

Ağır Ceza Mahkemesince be
raet kararı verilmiştir. 

Beraet etmiştir. 

218 sayılı Af Kanunu kapsamı
na girdiğinden takip kaldırıl
mıştır. 

113 ve 134 sayılı Af Kanunları 
gereğince dava ortadan kaldı
rılmış. 

113 sayılı Af Kanunu gereğin
ce ortadan kaldırılmıştır. 
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ıSıra 'Memurun Adı Soyadı 
Nıo. ve .Memuriyet Unvanı : Yılı: ıSuçun Konusu : 

9 Mehmet Yıldırım 
Karasu Liman Bşk. 1959 M. vazifesini ihmal. 

10 Cemalettin ^a r 
İstanbul Limanı Gemi Sicil 
Memur Muavini 1959 Memuriyet vazifesini ih

mal. 

11 İhsan Özgül 
İskenderun Liman Bsk. 1959 Vazifei suiistimal 

12 İbrahim Sefer 
İstanbul Liman Bşk. lığı 
Denet Memuru 1960 Memuriyet vazifesini ih

mal. 

13 Hikmet Balcı 
İstanbul Liman Bşk. lığı 
Denet Memuru 1960 Memuriyet vazifesini ih-

<mal. 

14 Turgut Yakupoğlu 
Mudanya Liman Bşk. 

15 Mustafa Erdinç 
Özel Kalem Müdürü 

16 .Eşref Egemen 
Özel Kalem. Şefi 

17 Muzaffer Ünal 
T »sucu Liman Bşk. 

1960 Vazifei suiistimal 

1960 Görevi gereği sakladığı 
evrakı yok etmek. 

1960 Görevi gereği sakladığı 
evralkı yok etmek. 

1962 İrtikâp 

18 İbrahim Muharrem Özüpek 
İstanbul Gemi Sörvey Ku
rulu Üyesi 1962 Vazifei suiistimal 

19 Kıza Kansız 
Liman ve Denizişleri Md. 
lüğü Yönetim Memuru 1962 Yalan beyanda bulun

mak. 

Hakkında Yapılan Takibat 

113 sayılı Af Kanunu gereğince 
dava ortadan kaldırılmıştır. 

113 sayılı Af Kanunu gereğince 
koğuşturma yapılmasına mahal 
kalmamıştır. 

113 sayılı Kanun gereğince ta
kibatın ortadan kaldırılmasına 
karar verilmiştir. 

1 ay hapis, 100 lira para cezası 
ile cezalandırılmısttır. 

Asliye Ceza Mahkemesince be-
naetine karar verilmiştir. 

Maznunu affı kabul etmesi se
bebiyle 1.13 ve 134 sayılı Af Ka
nunları gereğince dava ortadan 
kaldırılmıştır 

İkinci Asliye Ceza Mahkeme
since beraet kararı verilmişitdr. 

İkinci Asliye Ceza Mahkeme
since beraet kararı verilmiştir. 

Delil yetersizliğinden beraet et
miştir. 

Zamanaşmu sebebiyle takip or
tadan 'kaldırılmıştır. 

218 sayılı Af Kanunu ile düş
müştür. 
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Sıra Memurun Adı Soyadı 
Nio. ve Memuriyet Unvanı 

M. Meclisi B : 42 24 . 1 . 1973 0 : 1 

Yılı: Suçun Konusu : Hakkında Yapılan Takibat 

20 (Mehmet Erdinç 
İzmit Ldman Bşk. 

21 Talât Tolunay 
ıBaşmüşavir 

22 Rasdh Şimşek 
Liman ve Denizişleri Daire
si Memuru 

1962 Kasa açığı iSorgu Hâkimliğince meniıımha-
keme kararı verilmiştir. 

1963 Gerçeğe aykırı harcırah 
beyannamesi düzenle
mek. Danıştay 2 nei Dairesince sınıf 

tenzili cezası verilmiştir. 

1963 Memura vazifesi sırasın
da hakaret 780 sayılı Af Kanunu ile takip 

kaldırılmıştır. 
23 Kenan Bağcıoğlu 

Iiiıman ve Denizişleri Dai
resi Fenişleri Md. 1963 Fiilen tecavüz ve haka

ret. 

24 iSelâhattin Baltacıoğlu 
Savunma Sekreterliğinde 1963 Fiilen tecavüz ve haka

ret. 

780 sayılı Af Kanunu gereğin
ce takip kaldırılmıştır. 

25 Fevzi Alaba 
'Marmara Bölgesi Liman 
ve Denizişleri Md. 

26 Hatip Bayrak 
Akçakoca Liman Bşk. 

27 Bican Algan 
Liman Telkih Büro Şefi 

28 Faruk Hurtman 
<îzmir Iüman Başkanlığı 
Denetçi Şefi 

29 Fahrettin Pazarbaşı 
Bakanlık Mutemedi 

1963 Vazifei suiistimal 

1964 Sahte belge tanzimi 

780 sayılı Af Kanunu gereğince 
takip kaldırılmıştır. 

218 sayılı Af Kanunu gereğince 
takip kaldırılmıştır. 

780 sayılı Af Kanunu ile taki
bat ortadan kaldırılmıştır. 

1964 Rüşvete vasıta olmak 
menfaat temin etmek. Emekli olmuş. 780 sayılı Af Ka

nunu ile takibat ortadan kaldı
rılmıştır. 

1964 Bâzı gemi adamlarını 
usulsüz olarak terfi et
tirmek. Verilen lüzumu muhakeme ka

rarı Danıştayca kaldırılmıştır. 

1964 Zimmet T. € . K. 339 ncu mad. 1 nei fık
rası uyarınca 3 sene 6 ay ağır 
hapis cezası ile cezalandırılmış
tır. 

— m.-* 



Sıra Memurun Adı Soyadı 
No. ve Memuriyet Unvanı 

M. Meclisi B : 42 ?A . 1 . 1973 O : 1 

Yılı: iSuçun Konusu : Hakkında Yapılan Takibat 

30 Muzaffer Yılmaz 
İstanlbul Liman Bşfk. 

31 Yusuf Soral 
İstanbul Liman Bşk. lığı 
Denet Memuru 

1967 Vazifei suiistimal 

1968 Vazifeyi ihmal. 

32 .Nimet Canbağ 
Kâğıt İşleri Md. lüğü Şefi 1971 Müessir i'iil 

33 ıSül'eyman Orhan 
Kâğıt İşleri Md. lüğündc 
memur 

34 Nusreit Çiçek 
'Sivil Savunma Selkreter 
ligi memuru 

1971 Müessir fiil 

780 sayılı Af Kanunu ile takip 
'kaldırılmıştır. 

'T. ıO. K. 230 ncu maddesi uya
rınca 1 ay hapis 100 lira para 
cezası ile cezalandırılmıştır. 

'Halen mahkemede. 

Halen mahkemede. 

35 Ahmet Taşikıran 
.Sivil Savunma Sekreterli
ğinde Daktilo 

1971 Vazife sırasında müessir 
fiil hakaret. Haklarında muhakeme eeryan 

etmektedir. 

1971 Vazife sırasında mües
sir fiil haikaret. Haklarında muhakeme eeryan 

etmektedir. 
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Ulaştırma Bakanlığı personelimden haklanııidaüidarî ceaa vıeıilenJeon lüötdsildir 
Takibatın 

açıldığı 
20.10.1972 

tarihline 
kadar yıl 

1940 

1941 

1942 

Memurun adı ve soyadı 

Kemâl Işıklar 
Ahmet Savaşağan 
İbrahim Öztürk 
Osman Burak 
Burhan Acar 
Abdülkâdir Kolsuz 
Alâedddn Erduran 
Memduh Erören 
Kâzım Kansu 
Sadık Tuzcuoğlu 

Übeyt Tekin 
Refik Ayantur, Rasih Balın, Şinasi 
Denktaş 
Kâzım Tolay, Mehmet Gemicibaşı 
Muammer Yeniçeri 
Emin Pozan 
Ferit Can 
•Fuat Aksoy 
Refik Ayantur 
Hayrettin Karaaslan 
Sırrı Bay dar 
Eyüp Atalay 
Ziya Egesel, Cemâl Demdrkol 
Refik Ayantur 
Mehmet Baykurt, Basri Dalga, Ce
lâl Demirkol, Şevket Aksel 
Sırrı Baydar 

Memuriyet mahal ve 
Unvanı 

İstanbul Liman Reisliği Memuru 
Kilimlere Liman Reisi 
Gerze Liman Memuru 
Gemlik Liman Reisi 
Karadeniz Ereğlisi Liman Reisi 
Trabzon Liman Memuru 
Samsun Liman Memuru 
Çanakkale Liman Memuru 
Trabzon Liman Memuru 
Bakanlık Evrak Müdürlüğü 
Kalem Şefi 
Edremit Liman Reisi 
İstanbul Liman memurları 

Zonguldak Liman memurları 
Payas Liman Memuru 
İnebolu Liman Reisi 
Akçaabat Liman Reisi 
İzmir'Liman Memuru 
İstanbul Liman memurları 
Mersin eski Liman Reisi 

Fatsa Liman Reisi 
İstanbul Liman memurları 
İstanbul Liman Reisi 
İstanbul Liman memurları 

Mersin Liman Reisi 

Takibatın hangi su 
taallûk ettiği 

Vazifeyi terk 
Vazifeyi suiistimal 
Sandallara fazla yolcu a 
Yazılara geç cevap verm 
Salâhiyet harici iş yapm 
Vazifede dikkatsizlik 
Geçimsizlik 
Sarhoşluk 
Memuriyet haysiyetini ih 
Devamsızlık 

Sarhoşluk 
Vazifede kayıtsızlık 

Kayıtlarda tahribat 
Sarhoşluk 
Vazifede yolsuzluk 
Vazifede ihmâl 
NcTbeti terk 
Talimata riayetsizlik 
İzinsiz ve biletsiz seyaha 

Metres tutmak 
Fotoğraf makinesi yolsu 
Vazifeyi suiistimal 
Vazifede yolsuzluk 

Liman varidatını yatırm 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihine 

kadar yıl 

-a 

1942 

1943 

Memurun adı ve soyadı 

Burhan Acar, Faruk Hurman 
Refik Alpaslan, Faruk Özel, Hay
rettin Kır, Hidayet Özçelik, Hayri 
Onur, Eefik Ayantur, Hayrettin 
Karaaslan, Bahattin Olcay, Bican 
Yücel, Hanafi Orhun, Hilmi Koçak 
Hakkı Akdağ 

Rıdvan Betimen 

Faruk Hurman 
Ziyattdn Işıklı 
Sadık Tuzcuoğlu 

Faruk Hurman 
Sırrı Baydar 
Burhan Acar 
Sadık Tuzcuoğlu 
Tevfik Göktimur 
(Ferit Doğanay 
Fuat Aksoy, Haydar Çeker, Bahat
tin Ulucay, Halil Kırlı, Mustafa 
Öktem, Fevzi, Pak, Nurettin Kür-
küt, Selâhattin Tugal, Esat Bulak 
Şerafettin Coşkun 
/Sırrı Baydar 
Şevket, Aksel, Celâl Demirkol, Ta-
hir Tarhan 
Adil Giray, İzzet Kerpiçoğlu, Yu
suf Koksal 

Memuriyet mahal ve 
Unvanı 

Trabzon Liman memurları 
İstanbul l iman memurları 

Bakanlık Kara Nakliyat Reisliği 
Memuru 
Bakanlık Deniz Nakliyat Reis
liği Memuru 
Trabzon Liman Memuru 
Alaplı Liman Memuru 
Bakanlık Evrak Müdürlüğü es
ki Şefi 
Trabzon Liman Memuru 
Mersin Liman Reisi 
Trabzon Liman Reis Vekili 
Bakanlık Seferberlik Md. Şefi 
Samsun. Liman Reisi 
Bakanlık Evrak Md. Memuru 
İzmir Liman memurları 

Takibatın hangi su 
taallûk ettiği 

Vazifede yolsuzluk 
Sümer Vapurunun nok 
saitle yola çıkarılması 

Dürüst muamele 

Vazifede lâkaydi 

Vazifede yolsuzluk 
Vazifede lâkaydi 
Geçimsizlik 

Vazifeyi suiistimal 
Vazifede yolsuzluk 
Vazifede yolsuzluk 
Geçimsizlik 
Sicil defteri tashihi 
Vazifede kayıtsızlık 
Vazifede yolsuzluk 

İğneada Liman Reisi 
Mersin Liman Reisi 
Fatsa Liman memurları 

Bakanlık Evrak Md. 
lan 

İzinini geçirmek 
Talimata muhalif harek 
Vazifede kayıtsızlık 

memur- Vazifede kayıtsızlık 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihime 

kadar yıl 

1944 

1945 

o* 1946 

1947 

Memurun adı ve soyadı 

1948 

Bican Yücel 
Refik Ayantur 
Sadrettin Eeel 
Hilmi Acar 
Bican Yücel 
Lâtif Ercan 
Ali Canarslan 
Vecihi Hepşen 
Tahsin Savaş 
Burhan Acar 
Mehmet Baykıırt, Fahir Ercan, 
Davut Ağar 
Zekeriya Ercün 
Salih Şensoy 
Cemâl Aytulan 
Lâtif Ercan 

Fahrettin Arslan 

Salih Turaııbek 
Güzin Könü 

Abdülkadir Canaralan 
Hilmi Dorııar 

Hüsamettin Taçkm. 
Şefik Şeneş 
Salih Şensoy 
Hüsamettin Taçkm 

Memuriyet mahal ve 
unvanı 

Erdek Liman Reisi 
İstanbul eski Liman Reisi 
İskenderun Liman Reisi 
Burhaniye Liman Reisi 
Erdek Liman Reisi 
Bartın Liman Memuru 
İnebolu Liman Memuru 
Samsun Liman Memuru 
Finike Liman Başkanı • 
Krdz. Ereğlisi Liman Bask. nı 
İstanbul Liman memurları 

Bakanlık Kâğıt İşleri Md. Şefi 
Ege Bölgesi Denet Memuru 
Kaş Liman Başkanı 
Karadeniz Bölgesi Denet Me
muru 
Bakanlık Kâğıt İşleri Md. Me
muru 
Antalya Liman Başkanı 
Bakanlık Kâğıt İşleri Md. 
Memuru 
Anamur Liman Başkanı 
İskederun Liman Bşk eski Me
muru 
Pazar Liman Başkanı 
Ege Bölgesi Denet Memuru 
Ege Bölgesi Denet Memuru 
Pazar eski Liman Başkanı 

Takibatın hangi s 
taallûk ettiği 

Yazıya geç cevap verm 
Vazifede kayıtsızlık 
Dürüst cevap 
Vazifede lâkaydi 
Hakaret 
İzin tecavüzü 
Kavga etmek 
Vazifede lâkaydi 
Dürüst muamele 
Dürüst muamele 
İzin tecavüzü 

Vazifede Jâkaydi 
Âmire hürmetsizlik 
İzin tecavüzü 
Vazifede lâkaydi 

Vazifede lâkaydi 

Dürüst muamele 
Vazifede lâkaydi 

Vazifede lâkaydi 
Memuriyet haysiyetini i 

Yazıya geç ce\Tap verm 
Vazifede lâkaydi 
Vazifede lâkaydi 
Dürüst muamele 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihine 

kadar yıl 

1949 

1950 

1951 

Memurun adı ve soyadı 

Zekî Süder 

Salih Şensoy 
Ziya Alpak 
Cevdet Alp 
Sadık Üral 

Nihat Akyel 
Ali Fevki Aydınlı 
Osman Özerdem 
Naciye Duygulu 

Mustafa Uygar 
Ali Fevki Aydınlı 
İbrahim Özüpek 

Reşat Cemâl 

İbrahim Yalıncak 
Talip Sümer 
Salih Ataycr 
Hilmi Acar 
Bahattin Kunter 
Emin Atasev 
Nurettin Duman 
Turgut Karayel 

Seyfi Erkan 

Nuri Turan 

Memuriyet mahal ve 
Unvanı 

Karadeniz Bölgesi Denet Me
muru 
Trabzon Denet Memuru 
Karadeniz Bölgesi Denetçi Şefi 
İskenderun Liman Başkanı 
Karadeniz Bölgesi Denet Me
muru 
Ege Bölgesd Liman Bşk. Yard. 
Ege Bölgesi Denet Memuru 
Ayvalık Denet Memuru 
Bakanlık Hukuk Müşavirliği 
Memuru 
Cide Liman Başkanı 
Ege Bölgesi Denet Memuru 
Yüksek Dnz, Ok. Öğretmeni 

Bakanlık Kâğıt İşleri Md. Şefi 
Yayım Müdürü 
Bakanlık Şoförü 
Samsun Liman Bask. Memuru 
Güllük Liman Başkanı 
Anamur Liman Başkanı 
Bodrum Liman Başkan1 

Bakanlık İstatistik Servisi Me
muru 
Marmara Bölgesi Gemi Sörvey 
Kurulu Memuru 
Vakfıkebir Liman Başkanı 

Takibatın hangi s 
taallûk ettiği 

İzin tecavüzü 

Âmire hürmetsizlik 
Geçimsizlik 
Yazıya geç cevap verm 
Vakara münafi hareke 

Dürüst muamele 
Âmire hürmetsizlik 
Memuriyet haysiyetini 
Âmire hürmetsizlik 

Vazifede lâkaydi 
İzin tecavüzü 
Müstahdemi zati isinde 
etmek 
Müstahdemi zati işinde 
etmek 
Vazifede lâkaydi 
Talimata muhalif hare 
Vazifede lâkaydi 
Vazifede lâkaydi 
Dürüst muamele 
Yazıya geç cevap verm 
Vakara münefi hareke 
İşte intizamsızlık göste 

Vazifede lâkaydi 

İşte intizamsızlık göste 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihline 

kadar yıl 

1952 

co 
-a 

1953 

1954 

Memurun adı ve soyadı 

Nuri Turan 

Muzaffer Özdeş 
Nuri Turan 

M. Zeki Sezgin 

Nuri Turan 

Salih Şensoy, Eyüp Atalay, Hik
met Ergin 
Emrullah Erkan, Enver Ozyazıeı, 
Kenan Özer, Hikmet Baleıoğlu, İz
zet Yarca, Yaşar Akpmar 
Sadrettin Reel 
Ragıp Kutun 
Lütfi Akkaya 
Atıf Korhan 

Halil Gültekin 

Emrullah Erkan 

Naciye Duygulu 
Lütfi Erkal 
Nuri Er 
Hilmi Derman 
Şükrü Atanı er 
Kenan Özer-

Memuriyet mahal ve 
Unvanı 

Vakfıkebir Liman Başkanı 

Giresun Liman Başkanı 
Vakfıkebir Liman Başkanı 

Çeşme Liman Başkanı 

Vakfıkebir Liman Başkanı 

Samsun Liman Bşk. Yard. ve 
Denet memurları 
İstanbul l iman Bşk. Yard. ve 
Denet memurları 

Takibatın hangi su 
taallûk ettiği 

Memuriyet haysiyetini 
hareket 
Yazıya geç cevap verm 
Kanun ve nizamnameler 
emri infaz etmemek 
Kanun ve nizamnameler 
emri infaz etmemek 
Kanun ve nizamnameler 
emri infaz etmemek 
Vazifede ihmâl 

Vazifede ihmâl 

İzmir Liman Başkanı 
Krdz. Böl. Lim. Bşk. 
Krdz. Böl. Denet Memuru 
Krdz. Böl. Denet Memuru 

Taşucu Liman Başkanı 

Karadeniz Böl. Lim. ve Deniz-
işleri Müdürü 
Bakanlık Hukuk Müş. Memuru 
Bakanlık Levazım Müdürü 
İzmir Limanı Denet Memuru 
İzmir Limanı Denet Memuru 
Bakanlık Kâğıt İşleri Müdürü 
İğneada Liman Başkanı 

Âmire hürmetsizlik 
Karşılıklı hakaret 
Karşılıklı hakaret 
Memuriyet haysiyetini 
harekette bulunmak 
Yazıya geç cevap ver 
izin tecavüzü 
Dürüst muamele 

Geçimsizlik 
Vazifede ihmâl 
Vazifede lâubalilik 
A'azifede lâkaydi 
Madununa sui muamel 
Bir ayda mazeretsiz on 
zifeye devam etmemek 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihine 

kadar yıl 

1955 
1956 

195^ 

co -a o» 

1958 
1959 

1960 

Memurun adı ve soyadı 

Şefik Şeneş 
Turgut Direnoğlu 
Lütfi Erkal 

Şaban Orhan 
•Sabri Otan 

Hasan Sakarya 

Yaşar Akpmar 
Lütfi Erkal 

Fazilet Görgün 

Halil Gültekin 
Rıfat Pınar 
Orhan Erol 
S. Sadi Damşmentoğlu 

Şefik Şeneş 
Hıfzı Ahunterin 

Fethi İnal 
Halil Puyan 
Enver Bayhan 
Salih Turanbeg 
E. Kâzım Atasev 

Memuriyet mahal \Q 
Unvanı 

Bodrum Liman Başkanı 
Cide eski Liman Başkanı 
Bakanlık Levazım Müdürü 

» » » 
» » » 

Samsun Lktı. Bşk. emrinde 

Rize Liman Başkanı 
Bakanlık Lev. Md. Memuru 

Bakanlık Levazım Md. Memuru 

Ege Böl. Lim. Dz. Md. Memuru 
Şile Liman Başkanı 
Kdz. Ereğlisi eski Denet Memuru 
İstanbul Gemi Sörvey Kurulu 
uzmanlarından emekli 

Vakfıkebir Liman Başkanı 
Zonguldak Liman Bşk. Denet 
Memuru 
Rize Liman Başkanı 
İstanbul Liman Bşk. 

Denet memurları 
Mersin Liman Bşk. Denet Me
muru 

Takibatın hangi s 
taallûk ettiği 

Vakara münafi hareke 
Yazılara geç cevap verm 
Vazifenin kusurlu ifası 

Bir terfi müddeti zarfın 
mâzaretsiz ve mezuniyet 
vamsızlık 
Vakara münafi harek 
Memuriyet haysiyetin 
harekette bulunmak 

Memuriyet haysiyetin 
harekette bulunmak 
Dürüst muamele 
Vazifede lâkaydi 
Vazifesi başına sarhoş 
Bir terfi müddeti zarfın 
mazeretsiz ve izinsiz d 
lık 
Dürüst muamele 
İzin tecavüzü 

Vakara münafi hareke 
Vazifede lâkaydi 

Vazifede lâkaydi 
Vazifede ihmâl 
ı 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihine 

kadar yıl 

1961 

! 
co 

1 
1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Memurun adı ve 

Mehmet Çakır 
Faruk Hurman 
Rıfat Pınar 
Suat Sarıgöllü 

Nuri Kılkuyruk 
Osman Remzi Bodur 
Zeliha Dinç 
Hikmet Balcı 
Bahattin Esengin 

Hıfzı Almterim 
Eyüp Atalay 
Vehbi Ertürk 
Ahmet Erdem 
Cemal Par 
Ömer Fevzi Kebeei 

Hüseyin Filiz 
Rasıih Şimşek 

Yasar Akpmar 

Faruk Hurman 

soyadı 

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşki
lâtı inzibati ceza alan 
Enver Beyhan 

olmamıştır. 

Memuriyet mahal ve 
Ünvam 

Yüksek Dnz. Ok. öğretmeni 
İzmir Lim. Bşk. Denetçi Şefi 
Şile Liman Başkanı 
Bakanlık Lim. ve Dz. İş. Daire
si Reisliğinde 
Akdeniz Bölgesi Memuru 
Ordu Denet Memuru 
Karadeniz Bölgesi Memuru 
İstanbul Lim. Bşk. Memuru 
İstanbul Lim. Bşk. Denet Me
muru 
Zonguldak Denet Memuru 
Marmara Bölgesi Memuru 
Kâğıt İşleri Müdürlüğü Şefi 
Marmara Böl. İnşaiye Uzmanı 
Marmara Bölgesi Memuru 
Ege Bölgesi 5 nci Sınıf Lim. 
Bşk. 
Fethiye Liman Başkanı 
Bakanlık Liman ve Dz. İş. Da
iresi Memuru 
Mersin Liman Başkanlığından 
Emekli 
Akdeniz Bölgesi Yönetim Şefi 

İstanbul Lim. Bsk. Denet Me. 

Takibatın hangi 
taallûk ettiği 

Vakara münafi harek 
Âmire hürmetsizlik 
Yazılara geç cevap ver 
Âmire hürmetsizlik 

Vazifede ihmâl 
Vazifede kusurlu hare 
Geçimsizlik 
Dürüst muamele 
Geçimsizlik 

İzin tecavüzü 
1 gün görevine gelmem 
İzin tecavüzü 
Vazifede kusur 
Vazifeye geç gelmek 
Vazifede intizamsızlık 

Vazifede lâkaydi 
İzin tecavüzü 

Geçimsizlik 

Vazifeye geç gelip erk 
mak 

İzinsiz görevinden ay 



w oo 
o 

Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihine 

kadar yıl 

1967 

1967 

1968 

1969 

1970 

Memurun adı ve soyadı 

Bekir Sami Demirel 
Seyfi Erkan 
Kenan Özer 
Yusuf Abdullah Soral 
Metin Uğursoy 

Halil Gültekin 

Fahrettin Pazarbaşı 

Muzaffer Özdeş 

Nuri Süllüler 

Enver Özyazıeı 
Y. Abdullah Soral 

Abdülkadir Kolsuz 

Aydın Tuncer 
Y. Sami Aydın 
Enver Özyazıeı 
Şükrü Gür 

İhsan Üsküdarlı 

Sezai Özbey 

Memuriyet mahal ve 
unvanı 

İstanbul Lim. Bşk. Denetçe Şefi 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Tekirdağ Liman Başkanı 

Fethiye Liman Başkanı 

Bakanlık Zâtişleri Müdürlüğü 
Memuru 
Karadeniz Bölgesi emrinde 

Şile Liman Başkanı 

İskenderun Liman Başkanı 
İstanbul Liman Başkanlığı De
net Memuru 
İskenderun Liman Bşk. Denet 
Memuru 
Taşuçu Liman Başkanı 
İzmir Liman Başkanı 
İskenderun Liman Başkanı 
Marmara Bölgesi emrinde 

Marmara Bölgesi Savunma Uz
manı 
Marmara Bölgesi Memuru 

Takibatın hangi su 
taallûk ettiği 

Münavebe ile görevden 
ce uzaklaşmak 
Nöbetlerine içkili olarak 
Nöbetlerine içkili olarak 
Hesap evrakını Müdürl 
göndermek 
Aharın zararına harek 
bulunmak 
Sahte diploma ibrazı il 
neyi zarara uğratmak 
Hesap evrakını bölge M 
ne zamanında gönderm 
Denize elverişlilik belg 
harçlarını zaamnnıda M 
yatırmamak 
Müstahdemi inşaatta çal 
Vazifeyi kusurlu ifa et 

Vazifeyi kusurlu ifa et 

İzinsiz görevinden ayrıl 
Görevini ihmal 
Görevini ihmal 
Devamlı huzursuzluk 
mak 
Kavga etmek 

Vazifesine zamanında 
etmemek 



Takibatın 
açıldığı 

20.10.1972 
tarihine 

kadar yıl 

1971 

00 

1972 

Memurun adı ve soyadı 

Sadi Duman 

Ahmet Çuhadar 
Ali Yaşar 
Mehmet Müjdeci 
İ. Ratip Bayrak 

Hafız Cindemir 
Enver Özyazıcı 
Halil Tarh an 

Yusuf Abdullah Soral 
Şükrü Tuncel 
M. Ratip Bayrak 

Adnan Çakıcı 

Durdu- Ovacık 
Turan Ateşok 

Osman Halil oğlu 
Mevlüt Ünlü 

Bekir Çoban 
M. Ali Güvenç 
Servet özgen 

Memuriyet mahal ve 
Unvanı 

Bakanlık Lev. Md. hizmetlisi 

» » » » 
Marmara Bölgesi hizmetlisi 
Bakanlık Lev. Md. hizmetlisi 
Sürmene Liman Başkanı 

Mersin Liman Bşk. emrinde 
İskenderun Liman Başkanı 
İskenderun Lim. Bşk. Gemi Si
cil Memuru 
Akdeniz Bölgesi Memuru 

Sürmene Liman Başkanı 

Bakanlık Lev. Md. hizmetlisi 

» » » » 
Akdeniz Bölgesi Emekli Memuru 

Marmara Bölgesi hizmetlisi 
Bakanlık l iman ve Dnz. D. 
Bşk. Dosya Memuru 
Bakanlık Lev. Md. hizmetlisi 

» » » » 
Bakanlık Karayolları Ulş. D 
Bsk. Memuru 

Takibatın hangi s 
taallûk ettiği 

1 gün izinsiz görevin 
mek 
Nöbetine gelmemek 
6 gün görevine gelmem 
İzin tecavüzü 
1970 yılma ait 4 aylık 
evrakını Bölge Md. ne 
memek yazılara cevap v 
İzinsiz görevinden ayr 
Hakaret 
Âmire hakaret 

Vazifeyi kusurlu ifa e 

1971 yılı muhtelif ayl 
hesap evrakını bölge 
göndermemek ve yazı 
vap vermemek 
Daire müdüründen 
görevine gelmemek 
İzin tecavüzü 
Memuriyet onurunu re 
mek 
12 gün izin tecavüzü 
:> gün izinsiz görevin 
mek 
Vazifeden lâkaydi 
2 gün izin tecavüzü 
2 gün izin tecavüzü 
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17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
kuruluşundan llnıgüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde çalışan personel hakkında acılan adlî ve 
idarî takibatların miktarına dair soru önergesi 
ve Turizm ve Tanıtma Sakanı Erol Akçal'ın ya
zılı cevabı. (7/1325) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tu

rizm ve 'Tanıtma Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını iarz ederim. 

(Saygılarımla, 2 . 10 . 1972 
Celâl Kargılı 

İeel Milletvekili 
Bakanlığınızın kuruluşundan bugüne ka

dar yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakan
lığınıza bağlı kuruluşlar !bünyesinıde hangi suç
t an kaç aıdet personel hakkında adlî veya idarî 
takibat açılmıştır ? Takibata uğrayan kimsele
rin adları ve takibata uğradıkları dönemdeki 
görevleri ille görev »mahalleri nedir ? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
XIV - 487 20775 27 . 11 . 1972 

Konu : Celâl Kargılı'nın soru 
(öıiıertgeısi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/1325 - 6581/499212 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 
verilen iso,ru . önergesinde istenilen, kuruluşun
dan bugüne kadar Bakanlığımızın bünyesinde 
çalışan personel hakkında açılan adlî ve idarî 
takibatların sayısının ilişik listede sunulduğu
nu bilgilıerinize arz ederim. 

Krol Akça! 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

382 ~ 



Halklajnmıdlal Bakanlığımızca adlî vıej idarî takibat açılan personele ait 

Adı ve Soyadı 
1 1 , 

Orhan Erengin 

Emin Hekim gil 

Naci Atakent 

Ümit Halit Demiriz 

Yusuf Sıtkı Mardin 

Takibata uğradığı dönemdeki 
Görev 

Görevi Mahallî 

Tanıtma Gn. Md. Dağı-
ıtım Şube memuru Ankara 

Müsteşar yardımcısı Ankara 

Enformasyon uzmanı Ankara 

Tanıtma Genel Müdürü 
(1 . 12 . 1971 tarihinde 
teşkilâtımızdan '.ayrılmıştır) 

Ankara 
Londra Turizm ve Tanıt
ma Ataşesi Ankara 
13 . 5 . 1968 tarihinde 
Başbakanlık Basın - Ya
yın Gkı. Md. ne nakledil
miş olup halen o teşki
lâtta çalışmaktadır. Ankara 

Suçun Mahiyeti 

Görevi olmadığı halde Mimoza Pansiyonunu 
hibi Zülhtü Taşlı'nın, işini ücret mukabili tak 
ımjesi iddiasından ötürü T. C. K. nun 227 ve 6 
maddeleri gereğince lüzumu muhakemesine k 
verilmiş ve dosyası 8 . 8 . 1972 tarih ve 5 
13885 sayılı yazı ile Ankara C. Savcılığına 'gö 
rilmiştir. 
1. Görevli olarak yaptıkları gezilerde yollu 
ıgündeliklerini aldıkları halde, her türlü giderl 
Devlet Bütçesinden ödetmek. 
2. Gerçeğe aykırı yolluk bildirgesi düzenlem 
3. a) Yetersizliği tespit edilmiş bulunan BB 
PDA Reklâm Firmasına 1965 - 1966 Reklâm 
panyasını tekrar vermek. 
3. b) Mukavele süresinin uzatılmasını sağla 
1. Görevli olarak yaptıkları görevlerde yollu 
(gündeliklerini aldıkları halde her türlü gid 
rini Devlet Bütçesinden ödetmek. 
2. Gerçeğe aykırı yolluk 'bildirgesi düzenle 
3. :a) Yeitersizliği tespit edilmiş bulunan BB 
PDA Reklâm Firmasına 1965 - 1966 Reklâm, 
panyasını tekrar vermek. 
3. b) Mukavele süresiniin uzatılmasını sağla 
1. Görevli olarak yaptıkları gezilerde yollu 
ıgündeliklerini aldıkları halde her türlü giderl 
Devlet Bütçesinden ödetımek. 
3. <a) Yeitersizliği tespit edilmiş bulunan BB 
PDA reklâm firmasına 1965 - 1966 reklâm 
panyasını tekrar vermek. 



Adı ve Soyadı 

Üstün Ete 

Takibata uğradığı dönemdelki 
Gıötfev 

Görevi Mahalî 

Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Mütercimi (Geçi
ci görevle Londra Tu
rizm ve Tanıtma Müşa
virliğinde görevli) 

Suçun Mahiyeti 

Londra 

ıGörevini köfteye kullanma fiilini işlediğine 
inandırıcı deliller elde edilemomiş bulundugun 
C. U. M. ÖEC. nun 2197 - nci maddesi gereğince 
hakemesinin menine karar verilmiş ve dos 
11 . 8 . 1972 tarih ve 5910 - 13992 sayılı yaz 
Danıştaya gönderilmiştir. 

i l * 

1, 2, 3 - a) Maddeleri sanıklarının, 9 . '8 . 1966 gün ve 780 sayılı «Af Kanunu (A) 
ğince affedilmelerine, 3 - b) sanıklarının «Mukavele, süresinin uzatılmasını sağlamak» su 
bit olmaması nedeniyle sorumlu tutulamayacaklarına Danıştay Başkanlığı 2 nci Dairesinc 
gün 677 sayı ile İmrar verilmiştir. 

http://bulundugun
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Takibata uğradığı dönteanjdeki 

Adı Soyadı Görevi 

Suat İlhan Adana T. ve Tanıtma 
Bürosu eski şefi 

Metin lîzbul Karaçi T. ve Ta. Bürosu 
Md. Muavini 

Kazım Kaya Antakya T. ve Ta. Bürosu 
şef vekili 

Talisin Karacabey Londra Turizm ve Ta. 
Bürosu Müdürü 

Üstün Ete » » 
'geçici 'görevli 

Recep Aker Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı eski 
Döner Seraıave Savmanı 

Görev Mahallî Yılı Suçun mahiyeti 

Adana 

Karacı 

Antalkya 

] Londra 

Londra 

Turizm ve Tanıt
ına Ba!k. 

1964 

1965 

1969 

1970 

1970 

1971 

Zimmet 

Zimmet 

Zimmet 

Zimmet 

Zimmet 

Zimımet 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde çalışan personel hakkında açılan adlî ve 
idarî takibatların miktarına dair soru Önergesi 
ve Orman Bakanı Selahattin İnaVm yazılı ceva
bı. (7/1328) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olacak Sayın Or

man Bakanı tarafından cevaplandırılimasmı arz 
lederîmu 

Saygılarımla. 2.10.1972 
İçıel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu güne kadar 
yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı kuruluşlar bünyesinde hanigi sultan kaç 
iaıdeit personel hıaikikıınlda ıaıdlî veya idarî talkliıbalt 
açılmıştır? Haklarında takibat açılan bu kimse
lere ne gibi cezalar verilmişitir? Takibata uğra
yan kfiıınsleieriiın <aldllara ve tıalkibaıta uğrajdılklian dö
nemdeki görevleri ile görev m'alhalleri nedir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 
özîel Kalem Müd. 
Sayı : öil. 3İ14 

Konu : Celâl Kargılı 'nm, yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 6584 - 492U5 7 - 1328 sayılı yazınız : 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'mın, ku

ruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız vie bağ
lı Genel Müdürlükler bünyesinde çalışan per&o-
,nıel, adlî ve idarî takibata uğrayanlara dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili olarak; takibata uğ
rayan personelüı isimlerini, görevlerini, görev 
imalhalllerini, hanigi suçtan takibat açıldığını ve 
takibat neticelerini gösterir bilgiler, bir cetvel 
halinde ve iki nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ptfof. Dr. Selânaittin İnal 

Orman Bakanı 

Not : (1609 'sayılı Kanuna göre haklarında doğrudan doğruya \dava açılanlar). 

— 385 — 
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Orman Bakanlığı ve bağlı gçnel müdürlüklerde çalışan personel hakkında açılan adlî 
Takibata uğrayan memurların 

Yılı 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

Adı ve soyadı 

Mehmet Doğru 
Ömer Adnan 
Enver Güral 
Nurettin Çevik 
Ali Durmuş ve ar. 
Osman Özkavalak 
Osman Alıcı 
Hüseyin Akkanat 
Muharrem Akça ve aı 
Kemzi Aloğlu 
Ali Deniş 
Muharrem Akça ve aı 
H. İbrahim özışık 
Ali Çakmak 
Ali Erim 
Fehmi Altıntaş 
Kenan Güzey 
M. Seyit Can 
Erdal Tar 
Mahmut Füsunoğlu 
Nizamettin Akova 
Doğan Düzel 
îzamettin Karslıgil 
Necdet özden 

Hasan Yalman 
Salih Ertürk 
Şevki özcan ve ar. 
Şerif Tarlacılar 
Hayrullah Kayakopa 
ran ve ar. 
Ali Bilgin 
Kadir Balcı 
A. Münip Taray 
M. Sabri îyigün 
Bedri Aratan 
Fahrettin İncioğlu 

Takibat 
Görevi 

Orman Teknikeri 
İşletme Avukatı 
İş. Müdürü 
Muhasebeci 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
Muhafaza Memuru 
ölçü - Kesim Memuru 

\ Bölge Şefi ve Bölge memurları 
Bölge Şefi 
İş. Avukatı 

*. Bölge Şefi ve Bölge memurları 
Bölge Şefi 
Muhafaza Memuru 
Kesim Memuru 
Şoför 
İşletme Müdürü 
Tamirhane Makine Teknikeri 
Ambar Me. Yard. 
19 No. lu Tahdit Komisyon Bşk 
Okul Md. Mua. 
Öğretmen 
İşletme Müdürü 
Fabrika Müdürü 

Fab. Daktilo Me. 
Mak. Ustabaşısı 
Bölge Kâtibi 
Bölge Şefi 

- Orman Muh. Me. 

Bölge Şefi 
İş. Md. Muavini 
Bölge Şefi 
İ. Müdürü 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 

sırasındaki 
GÖrev mahalli 

Korkuteli 
Krdz. Ereği isi 
İlgaz 
İlgaz 
Göksün 
Pıııarhisar 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kocaeli 
Karasu 

» 
» 

Menemen 
Sındırgı 
Samsun - Hemşinler 
Samsun - Hemşinler 
Orhaneli 
Mersin 
Mersin Tamirhanesi 
İsparta 
Düzce 
Düzce 
Akçakoca 
Cide 

» 
» 

Ayancık 
Ayancık 
Geyve 

Gölhisar 
Gazipaşa 
Nazilli 

» 
» 
» 
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kuruluş tarihi olan 7 . 8 . 1969'dan bugüne kadar 
ve idarî takibatları gösterir cetveldir. 

Haklai'inda acılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Nev'i İdarî Adlî Neticesi 

Görevi kötüye kullanmak — 
Sahte evrak tanzimi X 
İdare zararlı — 
Usulsüzlük — 
Usulsüz! ük — 
İhmal X 
Usulsüzlük X 
Usulsüzlük X 
Vazifeyi ihmal — 
Görevi ihmal —• 
Vazifeyi suiistimal — 
Görevi ihmal —• 
Vazifeyi ihmal — 
Vazifeyi suiistimal — 
Görevi suiistimal — 
Görevi suiistimal — 
Haka ret ' — 
Resmî aracı özel işlerde kul. X 
Zimmet — 
Usulsüzlük —• 
Görev sırasında karşılıklı hakaret — 
Görev sırasında karşılıklı hakaret — 
Usulsüzlük X 
Vazifeyi kötüye kullanmak — 

Vazifeyi kötüye kullanmak — 
Vazifeyi kötüye kullanmak — 
Görevi ihmal ve suiistimal — 
Hakaret — 
1609 sayılı Kanunla ilgili — 

Usulsüzlük — 
Görevi kötüye kullanmak — 
Usulsüzlük X 
Vazifeyi ihmal —-

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

E. 

Son tah. açılması 
Görevine son 
Mahkemede 
Mahkemede 
Lüzumu muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Suç yok. 
Suç yok. 
Lüzumu muhakeme 
Men'i muhakeme 
Ağır Ceza Malı. Dev 
Lüzumu muhakeme 
Beraet 
Men'i muhakeme 
Ağır Ceza Mahkemesinde 
Ağır Ceza Mahkemesinde 
Men'i muhakeme 
Zarar tahsil edildi. 
Mahkemeye intikal 
Men'i muhakeme 
Mahkemede 
Mahkemede 
İhtar 
T. C. K. 240 Mad. göre dâva de
vam ediyor. 

» » » 
» » » 

Men'i muhakeme 
» » 

Savcılığa intikal etmiştir. 

Men'i muhakeme 
» » 

Suç yok. 
Men'i muhakeme 

» » 
» » 
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Takibat sırasındaki 

Yılı Adı ve soyadı Görevi Görev mahalli 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
.1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

Hakkı Sayın 
Erdem Koksal 
Necmettin Gül 
Bekir Cömert 
Osman Çelik ve ar. 
Arif Sel ma ıı 
Sadi Aydın 
Ali Osman Yazar 
Abdurrahraaıı Yıldız 
Necmettin Pehilvan 
Nevzat Ergim 
Sait Vural 
Oavit Aslanoğlu 
Akil Uhıbas 
İsmet Karakaş 
Ünal Ermurat 
Lûtfi Oioek 
Kemal Erpaçak 
Kemal Gün ve ar. 
İhsan Özerdem 
Hikmet Alpaslan 
Bilâl Yalman 
Hikmet Acar 
Mustafa Ceylân 
Ahmet Mamaklı 
Kâmil Atalay 
Mustafa Çetin 
İsmail Sevimli 
Hüsamettin Akkök 
Nedim Savaş 
Hüsnü özel 
Kemâl ettin Savim 
Mustafa Er 
Orhan Mert 
Mehmet öztürk 
Kemal Işıkçı 
Mesut Can 
Kemâl Seyithanoğlu 
Kemâl Baykal 
Besim Oğuzcan 
Sabahatiıı Batımı 
Mehmet Gökmen 
Arif Eren 
Ahmet Özsarı 
Nuri Özmen 

İ. Müdürü 
Bölge Şefi 
Muhafaza Me. 
Muhafaza Me. 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
Depo Memuru 
Depo Memuru 
Depo Bekçisi 
Bölge Şefi 
Telsizci 
İşletme Md. 
Bölge Şefi 
Kâtip - Mutemet 
Bölge Şefi 
Muhafaza Memuru 
Bölge Şefi 
Mühendis Mua. 
Bölge Şefi 
İşletme Md. 
Muhasebeci 
Muhafaza Me. 
Muhafaza Me. 
Bölge Şefi 
ölçü - Kesim M. 
İşletme Md. Mua. 
İş. Muhasebecisi 
İş. Müdürü 
Atelye Şefi 
Atelye Ustası 
Ağaç Müh. 
Kastamonu Başmd. Mua. 
Taşköprü İş. Md. 
Tamirhane Mak. Müh. 
Orman Başmd. 
Başmüdür V. 
Muhasebeci 
İşletme Mel. 
Başmüdür 
Bölge Şefi 
Kâtip Mutemet 
Muhasebeci 
Muhafaza Me. 
Bölge Şefi 

Hendek 
» 
» 
» 
» 

Göle - Köroğlu 
» » 
» » 
» » 
» » 

Karamanbayırı 
Karamanbayın 
Sivas 
Diyarbakır 
'Diyarbakır 
Tercan 
Emet 
Bolu - Hanyeri 
Bolu 
Havran 
Yahyalı 
Yahyalı 
Yığılca 
Gülnar 
Acıpayam - Alcı 
Acıpayam - Alcı 
Kızılcahamam 

» 
» 

Antalya Tamirhane 
Antalya Tamirhane 
Elâzığ 
Kastamonu 
Taşköprü 
Mersin 
Denizli 
Adana 
Adana 
Ayancık 
Balıkesir 
Kumluca 
Kumluca 
Bitlis 
Bucak 
Ilıca 
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Haklarında açılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Nev'i 

Vazifeyi ihmal 
» » 

Hilafı hakikat yazılı beyan 
T. C. K. 230. mad. muhalefet 
T. C. K. 230. mad. muhalefet 
Görevi ihmal 
1609 S. K. muhalefet 
Usulsüzlük 
Sahte evrak tanzimi 
Yayla evlerini kasten yakmak 
Görevi kötüye kullanmak 
Görevi kötüye kullanmak 
Görevi ihmal 
Ticaret yapma 
Vazifeyi suiistimal 
Vazifeyi suiistimal 
Satışta usulsüzlük 

» -» 
» » 

Usulsüzlük 
Usulsüzlük 
Görevini kötüye kullanmak 
Partizanca hareket 
Partizancı hareket 
Vazifeyi suiistimal 
Usulsüzlük 

Görevi suiistimal 
Usulsüzlük 
Görevi ihmal 
Görevi ihmal 
Usulsüzlük 
Vazifeyi suiistimal 
Usulsüzlük 

İdarî 

Görevi ihmal 
'»"' 
» 
» 
» 

Vazife] < 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

^rini kötüye kullanma 
» » 
» » 
» » 
» » 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

Adlî Neticesi 

Lüzumu muhakeme 

Mahkemede 
» 

Men'i muhakeme 
İdare Kuruluna se. 
İdare Kuruluna se. 
Men'i muhakeme 
Takipsizlik 
Suç yok. 
Men'i muhakeme 

» » 
Mahkemede 

» 
Men'i muhakeme 

» » 
Takipte 

Suç yok. 
Suç yok. 
Men'i muhakeme 
Asılsız oldu. 
Asılsız oldu. 
Beraet 
Suç yok. 
Lüzumu Muh. K. 

Mahkemede 
Devam etmekte 
Devam etmekte 
Mah. devam etmekte, 
Suç yok. 
Birer ihtar 
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Takibat sırasındaki 
Yılı 

1969 
19(59 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 

1970-71 
1970-71 
1970 - 71 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 

Adı ve soyadı 

Edip Sönmez 
A. İhsan Karakaya 
Turhan Gedikoğlu 
Burhan Küçükberber 
Tuııeer Aydoğan 
Ceyhan Güven 
Sait Kılıç 
Veli Kutay 
Taeettin Pekyürek 
Fevzi Seçkin ve ar. 
Cevat Gene 
Mustafa Öz 
Mehmet Düngcr 
Mustafa Tüfekeioğlu 
Burhan Cenkçi 
Osman Davutoğlu 
Ünal Mızrak 
Halil Gürbüz 
Tahir Aslan ve ar. 
Tııneer Şişman 
Nihat Tangö'r 
Şevket Temelkaya ve 

ar. 
Besim Oğuzean 
Ali Kırca 
Ziya Öneş 
Fahrettin Süren ve ar. 
Niyazi Masmanaeı ve 

ar. 
Recep . Akan 
Mustafa özdemir \e 

ar. 
Arif Ağaoğlu ve ar. 
Ali Ulutaş 
Vural Kıbıroğlu 
Kâzım Çevik 
Mehmet Çırak 
Ali O. Çalışır 
Recep Zengin 
Mazhar Barut 
Cevat Miroğlu ve ar. 

Nevzat önen 
Ulvi Müfettişioğlu 
Mehmet Kaldı 
Orhan Mert ve ar. 

Görevi 

Mühendis Muav. 
İşletme Md. 
Bölge Şefi 
Ağaç Mühendisi 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
tş. Avukatı 
Muhafaza Me. 
İş. Md. 
Bölge Şefi ve Bölge memurları 
Bölge Şefi 
Kâtip - Mutemet 
ölçü - Kesim Me. 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
İş. Müdürü 
Yenişakran BölgeŞf. 
MuL Me. 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
Muhasebeci 

Başmüdür 
Bölge Şefi 
İş. Müdürü 
Etili Bölge Şefi 
İş. Müdürü 

Başmüdür 
Depo Memuru 

Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
Kâtip - Mutemet 
Muhafaza Me. 
İş. Müdürü 
Muh. Memuru 
Bölge Kâtibi 
İşletme Md. 
Bölge Şefi 

Bölge Şefi 
Muhasebeci 
Fiş Memuru 
İşletme Md. 

Görev mahalli 

Bingöl 
» 
» 
» 

Akyazı - Taşburun 
Çardak 
Anamur 
Akdağmadeni 
Alanya 
Siirt 
Acıpayam - Alcı 

» » 
» » 

Bolu - Elmalık 
Bolu - A yi kaya 
Bingöl 
Bergama 

» 
Akseki 
Karapürçek 
Balâ 
Bafra 

Balıkesir 
Seydişehir 
Beyşehir 
Biga 
Bitlis 

Elâzığ 
Adıyaman 

Adıyaman 
Ciçekdağ 
Çiçekdağ 
Araç 
Karamanbayırı 
Gemlik 
Beyşehir 
Hakkâri 
Geyve 

Edremit 
Zonguldak 
Zonguldak 
Taşköprü 
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Haklarında acılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Ncv'i İdarî Adlî Neticesi 

Usulsüzlük 
Ruhsatsız kesim yaptırmak 
Ruhsatsız kesim yaptırmak 
Usulsüzlük 
Görevi ihmal 
Usulsüzlük 
Geçimsizlik 
Usulsüzlük 
Usulsüzlük 
Görevi kötüye kullanmak 
Vazifeyi suiistimal 

Görevini ihmal 
Hakaret 
Görevi ihmal 
Usulsüzlük 
Görevi kötüye kullanmak 
Usulsüzlük 

» 
» 

Zimmet 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Birer ihtar 
Lüzumu muh. takipte. 
Lüzumu muh. takipte. 
Men'i muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Nakil 

» 
» 

Lüzumu muhakeme 
Takipte ", 

» 
» 

Lüzumu muhakeme 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Beraet 
Men'i muhakeme 
Ağır Ceza Mah. devanı etmekte. 

Usulsüzlük 
Menfaat temini 
Usulsüzlük 
Görevi ihmal 
Usulsüzlükler 

X 
X 
X 
X 
X 

Mahkemede 
Mahkeme devam et. 
Mahkeme'devam et. 
Mahkemede 
Mahkemesi devam etmekte. 

Usulsüzlük 
Görevi suiistimal 

X 
X 

Lüzumu muhakeme. 

Usulsüzlük 
Geçimsizlik 
Geçimsizlik 
Usulsüzlük 
Usulsüzlük 
Rüşvet teklif etmek 
6136 S. K. muhalefet 
Usulsüzlük 
Evrakta tahrifat 

Vazifeyi suiistimal 
Usulsüzlük 
Usulsüzlük 
Görevi kötüye kullanma 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

» » 
Yerleri değiştirildi. 
Yerleri değiştirildi. 
Men'i muhakeme 
Beraet 
Ademi takip 
Men'i muhakeme 
Men'i muhakeme 
T. C. K. 230/2. maddesine göre 
işlem yapıl. 
Lüzumu muhakeme 
İdare Kurulunda 
İdare Kurulunda 
Men'i muhakeme 
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Yılı 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
9170 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 

Adı ve soyadı 

Kadir Çakır ve ar. 
İbrahim Pozal ve ar. 
Fikret Zavlak 
Davut Atlas 
Rahmi Küçükmutlu 
Ya§ar Siverek 
Salih Tümerdem 
Mustafa Yaşar 
Osman İbiş 
İsmet özdemir 
Hasan Deretarla ve 
ar. 
Mehmet Demirel 
Hüseyin Saygın 
Ali önder 
Selâhattin Kutluay 
Hacı Durdu Aracı 
Celâl Coşkun ve ar. 
Selâhattin Kutluay 
ve ar. 
Bekir İnce ve ar. 
Hasan Tetik 

E. Bülent Ege 
Şeref Kmalıoğlu 
Necdet Uğraş 
Muammer Ergürbüz 
Hüsnü Beğen 
Mustafa Bülbül 
Sait Tümer 
Mustafa Kılıç 
Orhan Yücefer 
Hasan Afacan ve ar. 
Maksut Smay 
Mesut Can ve ar. 

Mevlût Zengin 
Hasan Akçay 
Yusuf Tiryakioğlu 
A. Dursun Elçitn ve 

ar. 
Reşit Karabulut ve ar 
Arif Hikmet Güral 
Arif Hikmet Güral 
ve ar. 

Takibat 
Görevi 

Muhafaza Memuru 
Kâtip - Mutemet 
İşletme Md. 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 

» » 
» » 
» » 
» » 

ölçü - Kesim Me. 
Bölge Şefi ' 

» » 
Depo Memuru 

» » 
Bölge Şefi 

» » 
Depo Memuru 
İşletme Md. ü 
Bölge Şefi ve Bölge memurları 

Tamirhane Muh. ve diğer me. 
Tahdit Komisyonu Başkanı 

Tahdit Komisyonu Üyesi 
14. » Başkanı 
14. » Üyesi 
İşletme Md. 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 
Depo Memuru 

» » 
» » 

Bölge Şefi 
Orman Müh. Muavini 
Başmüdür ve Kozan İş. Md. ü 
ile arkadaş. 
Muhafaza Memuru 
Muhafaza Memuru 
Depo Memuru 
Bölge Şefi ve Bölge memurları 

Orman Teknikeri 
İş. Müdürü 
İş. Müdürü 
İş. Memurları 
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sırasındaki 
Görev mahalli 

Tirebolu 
Tirebolu 
Kıbrısçık 
Karmeadüzü 
Gördes 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Çivril 
Çameli 
Çameli 
Erbaa 
Erbaa 
Kuyucak 
Bozdoğan 
Maraş 

» 
» 
» 
» 

Mersin 
Bozöyük 

Bozöyük 
Andırın 
Andırın 
Kdz. Ereğlisi 
Muş - Hasköy 
Muş - Hasköy 
Muş - Kızılağaç 
Elbistan 
İnegöl - Hayriye 
Kırklareli 
Kütahya 
Adana 

Şenkaya - Köroğlu 
Şenkaya - Köroğlu 
Bursa - M. Kemalpaşa 
Maraş 

Maraş 
Karasu 
Karasu 
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Haklarında acılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Nev'i İdarî Adlî Neticesi 

Görevi kötüye kullanma 
Vazifeyi suiistimal 
Pafta zayii 
Depoda acık verme 
Menfaat karşılığı iş yapma 
Menfaat sağlamak 
T. C. K. 230. Md. mııhalefeton 
Devlet malını hasara uğratmak 
Görevlerini kötüye kullanmak 
Görevlerini kötüye kullanmak 
Görevi ihmal 
Görevi kötüye kullanmak 
Nakliye tahrifatı 
Görevi suiistimal 
Usulsüzlük 

Görevini yapmama 
Görevini kötüye kullanmak 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Lüzumu muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Men'i muhakeme 
1609 S. K. 
Men'i muhakeme 
Men'i muhakeme 
İdare Kuruluna sevk 
Beraet etmiştir. 
Men'i muhakeme 
Men'i muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Men'i muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Nazilli Ağır C. Malı. 
Lüzumu muhakeme 

» » 
» » 
» » 

Kısmen lüzumu muhakeme 

Görevini kötüye kullanmak 
1. Görevini terk 
2. 237 S. K. muhalefet 

237 S. K. muhalefet 
Usulsüzlük 

Devlet malına zarar ika 
Devlet malına zarar ika 
Nakliye tezkeresinde tahrifat 
Usulsüzlük 
Görevi kötüye kullanmak 
İhmal ve görevi suiistimal 
Görevi kötüye kullanma 
Usulsüzlük 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Mahkemede 
Men'i muhakeme 

Men'i muhakeme 
Mahkemede 
Mahkemede 
Men'i muhakeme 
Mahkemede 
Mahkemede 
Lüzumu muhakeme 
Mahkemede 
Lüzumu malı. 
Men'i muhakeme 
Men'i muhakeme 
Lüzumu muh. 

Görevi kötüye kullanmak 
Usulsüzlük ve idare zararı 

X 
X 
X 
X 

» » 
» » 
» » 

Mahkemede 

Yolsuz hareket 
S. Sigorta K. muhalefet 
Görevi kötüye kullanmak 

X 
X 
X 

Men'i muhakeme 
» » 
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Yılı 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

Adı ve soyadı 

Hurşit Başver ve ar. 
Alâaddin Benal 
İsmail Uslu 
Ayhan Değerli 
Mesut Can 
Cafer Kargmer 
Ziya Kayalı 
Şakir Akçaöz 
Nesini Uysal 
Rahmi Polat 
Avni Işık 
Ergun Ersöz 
Ramazan özatay 

Takibat 
Görevi 

Bölge Şefi ve Bölge memurları 
Bölge Şefi 
Kâtip - Mutemet 
Şoför 
Orman Başmüdürü 
Or. İş. Müdürü 
Or. İş. Müdürü 
Or. İş. Müdürü 
Or. Bölge Şefi 
Or. Bölge Şefi 
Or. Bölge Şefi 
Or. Bölge Şefi 
Or. Bölge Şefi 

Mehmet Türkmenoğlu Or. İş. Müdürü 
Hami Alkan 
Seyfettin Misket 
Enver Erlat 
H. Süha Karamızrak 
Mesut Erden 
Mevlût Erel 
M. Ali Tekçe 
Besim Oğuzcan 

Mustafa Bayrak 
Muzaffer Sevil 
Muzaffer Sevil 
Murtaza Aksu 
Ali Sönmez 

Or. Başmüd. Müh. 
Or. İş. Müdürü 
Ta. Bak. Müst. Mua. 
Orman Genel Müdürü 
Or. Gn. Md. Şb. 5 Md. 
Or. Gn. Md. Şb. 5 Md. Muav. 
Or. Başmd. Mrk. Müh. Mua. 
Orman Başmüdürü 

Yol Plân. Gr. Md. 
Or. Müh. Muavini 
Or. Müh. Muavini 
Fabrika Müdürü 
Fabrika Bekrisi 

sırasındaki 
Görev mah 

Vezirköprü 
Fatsa 
Fatsa 
Or. Gn. Md. Merk. 
Adana 
Antalya 
Kilis 
Pozantı 
Yayladağ 
Antakya 
Çardak 
Büyükçamurlu 
Afşin 
Göksün 
İzmir 
Giresun 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
İzmir 
Balıkesir 

Giresun 
Ankara (ORKÖY) 
Ankara (ORKÖY) 
Bolu - Karacasu 

» » 

alli 

emrinde 

1970 Hamdi Abacı Fabrika Elektrikçisi 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

Şefik İnal 
Necati Meriç 
Hasan Demirtaş 
Avni özere 
Burhan Küçükberbeı 
Kemalettin Sevim 
Musa Kesici 
Osman Dumanoğlu 
Musa Demirbaş 
Azmi Sakarya 
Erdal özkoca 
Oryal Altan 
Ahmet Küpçü 
Hüseyin Kalafat 

Başmüdür Muav. 
Başmüdürlük Müh. 

» » 
» » 

Ağaç Mühendisi 
Ağaç. Gr. Müdürü 
Başmüdür 
Başmüdür 
Depo Memuru 
Başmüdür 
Sorumlu Sayman 
Memur 
Veznedar 
Tamirhane Mü d. 
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Elâzığ 
» 
» 
» 
» 
» 

Çanakkale 
Giresun 
Sütçüler 
İsparta 
Amasya 
Ankara Başmd. lüğü 
Karasu Kereste Fab. 
Ankara 
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Haklarında açılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Nev'i tdarî Adlî Neticesi 

Görevi ihmal 
1609 S. K. muhalefet hakaret. 
1609 S. K. muhalefet hakaret. 
Hilafı hakikat harcırah tahak. 
Görevini kötüye kullanma 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

X 
X 
X 
Umumî hükümler 
T. C. K. nun 240. 

» » 
» » 
» » 

» » 
Mahkemede 
Mahkemede 
Belli değil 
Mahkemede 

» 
» 
» 

Men'i muhakeme Neticelenmiştir. 

Görevini kötüye kullanma. 
Hakaret 
Hakaret 
Görevini kötüye kullanma. 
Görevini kötüye kullanma. 
Vazifeyi ihmal 
Vazifeyi ihmal 
Görevini kötüye kullanma. 
Görevini kötüye kullanma. 

Hakaret 
1. Âmirine itaatsizlik 
2. Vazife görmediğinden 
Görevini ihmal 

» » 

» » 

Dairede geçimsizlik 
Usulsüzlük 

» 
» 

Geçimsizlik 
» 

Partizanlık 
Yolsuzluklar 
Görevi kötüye kullanmak 
Elemanlara karşı kötü davranma. 
Usulsüzlük 

» 
Kaçak silâh alıp satma. 
Usulsüzlük 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
X 
X 
— 
— 

— 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
— 
X 

— 
T. C. K. 266. 
T. C. K. 266. 
Men'i muhakeme 

» » 
T. C. K. 230. 
T.C.K.230. 
T. C. K. 240. 
T. C. K. 240, 343, 
237 S. K. 16. Mad. 
Men'i muhakeme 
— 
— 
X 
X 

X 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X 
— 
— 
— 
X 
— 

Dokunulmazlığı kalkmadı. 
Beraet 
Men'i muhakeme 
Aftan düşmüştür. 

» » 
» » 
» » 
» » 

Mahkemede 

Tasdik edilmiştir. 
İhtar cezası verildi. 
2 günlük yevmiyesi kesildi. 
T. C. K. 230. mad. lüzumu mu
hakemesine karar verilmiştir. 
Dâvası devam etmektedir. 
Umumî hükümlere göre dâvası 
devam etmektedir. 
Nakil teklif 
Muamelede 

» 
» 

B. K. Nakil teklifi. 
Suçu sabit görülmemiş. 
Tahkikat mah. olmadığı. 
Suc yok. 
Mahkemede 
Varit değil 
Suç yok. 
Suç yok. 
Görevine son 
Lüzumu muhakeme 
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Takibat sırasındaki 
Yılı Adı ve soyadı Görevi Görev mahalli 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
197.1 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

Osman Güner ve ar. 
Şerafettin Aksu 
Nusret Gönüllü 
Kadir Tap 
Mustafa Durmuş 
Yavuz Öztürk 
Hasan Akça 
A. İhsan Kömür ve ar 
Nuri Akıl 
Hüseyin Döşer 
Necati Çakmakçı 
Mehmet Yaşar 
Gani Tür 
Hasan Aytaç 
M. Sabri iyigün 
Tahsin özean 
Enver Şahin ve 3 ar. 
Bahri Yüksel 
Osman Davutoğlu 
Ahmet Taşatmanlar 
Yılmaz Yılmaz 
Hasan Yiğit 
Kemal Özkan 
Hüsnü örende 
Rahmi Karadağ 
Mustafa Elâgöz 
Dinç Yazıeıoğlu 
Burhan Elmas 
Oemalettin Cengan 
Mahir Etkin 
Hilmi Cevahirci 
Fehmi Güven 
Ömer Atasoy 
Hüseyin Selnitap 
Mustafa Bayraktar 
Mehmet Keleş 
Müfit Bayraktar 
Mehmet Akar 
Aziz Hatipoğlu 
Aydemir Akal 
Metin Yıldırım ve ar. 
Çetinkaya Okay 
Ziya Kayalı ve ar. 
Ramazan özatay 

Muhafaza Memuru 
İşletme Müdürü 
İşletme Müdürü 
Bölge Şefi 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 
Muhafaza Me. 

. Kâtip - Mutemet 
Bölge Şefi 
İşletme Müdürü 
Bölge Şefi 
Kâtip - Mutemet 
İşletme Müdürü 
Bölge Şefi 
İş. Müdürü 
Bölge Şefi 
Orman Muhafaza Memuru 
Bölge Şefi 
İş Müdürü 
Bölge Şefi 
İşletme Müdürü 
Depo Memuru 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 
Depo Memuru 
Mühendis Mu a. 
İş. Müdürü 
Elektrik Ustası 
Bölge Şefi 
İşletme Müdür 
Muhasebeci 
Kâtip - Mutemet 
Muhafaza Mem. 
Kâtip - Mutemet 
Makine K. Tek. 
.Makine Teknikeri 
Araştırma İstasyonu Orman Tek 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
İşletme Müüdrü 
Bölge Şefi 

İşletme Md. ü 
Bölge Şefi 

Karabük 
Alanya 
Ankara 
Andırın - Akifiye 
Mut İşletmesi 
Bolu - Elmalık 
Bucak İş. 
Bucak İş. 
Akseki 
Akyazı 
Sapanca 
Afyon 
Andırın 
Araç 
Antakya 
Hassa 
Merzifon 
Çekerek 
Düzce 
Bursa - Armutlu 
Gündoğmuş 
Gazipaşa 
Gazipaşa 
Umurbey 
Bolu - Çaldere 
Bolu 
Yenice 
Mersin 
Niksar 
Hendek 
Hendek 
Pos 
Dicle 
Diyarbakır - Hazro 
Trabzon 
Trabzon 

. Ankara 
Manavgat 
Manavgat 
İhsangazi 
Alaplı 
Krd. Ereğlisi 
Kilis 
Göksün 
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Haklarında acılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Ncv'i İdarî Adlî Neticesi 

İdare zararı 
Yolsuz hareketler 
Aile efradını resmî arabaya B. 
Vazifeyi suistimal 
Sahte evrak tanzimi 
Görevi ihmal 
Görevini kötüye kullanma 
Vazifeyi suistimal 
Usulsüzlük 
Hakaret 
Usulsüzlük 

Yolsuzluk 
Görevde gevşeklik 
Usulsüzlük 
506 S. K. muhalefet 
Görevi kötüye kullanmak 
Şahsa hakaret 
Görevi kötüye kullanmak. 
Görevi kötüye kullanmak. 
Usulsüzlük 
Usulsüzlük 
Vazifeyi suiistimal 
Satışlarda riayetsizlik 
Usulsüzlük 
Görevi kötüye kullanmak 
506 S. K. muhalefet 
506 S. K. muhalefet 
Usulsüzlük 
Sahte evrak tanzimi 
Zimmet 
Usulsüz hareket 
Usulsüz hareket 
Neşriyat 
Görevde ilgisizlik 
Görevde ilgisizlik 
Vatandaşa hakaret 
Malzeme zayiine sebebiyet ver. 
Usulsüzlük 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

Fezleke İdare Kuru. 
Nakil teklifi 
İkaz edildiği. 
Men'i muhakeme 
Ağır C. Malı. Dev. E. 
Lüzumu muhakeme 
Suç yok. 
Lüzumu muhakeme 
Suç yok. 
Men'i muhakeme 
İdare zararı Tah. E. 
Suç yok. 
Suç yok. 
Lüzumu muhakeme 
Suç yok. 
Yer değişmesi 
Tevbih cezası 
Men'i muhakeme 
Men'i muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Men'i muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Men'i muhakeme 
Suç yok. 
Beraet 
Suç yok. 
Savcılıkta 
Men'i muhakeme 
Mahkemede 
Mahkemede 
Suç yok. 
Kısmen lübumu muhak. 
Savcılıkta 
Nakil teklifi 
Nakil teklifi 
Suç yok. Nakil teklifi 
İhtar ile tecziye 
İhtar ile tecziye 
Son. tah. açılması 
Lüzumu muhakeme 
Lüzumu muhakeme 
Men'i muhakeme 
Suç yok. 
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Yılı Adı ve soyadı 

1971 Yüksel Eyüpoğlu 
1971 Nurettin Avcı 

Takibat sırasındaki 
Görevi Görev mahalli 

Bölge Şefi 
Muhafaza Me. 

İnegöl 
» 

1971 Adem Arı Ölçü - Kesim Me. 

1971 Koray Gülerayna ve 
ar. 

1971 Mehmet Yüce ve ar. 
1971 Ahmet Demirçay 
1971 Ertürk Özdoağ 
1971 Hüseyin Selim 
1971 Kerman Sanatçı 
1971 Osman Yavuz 
1971 Ayhan Alankuş 
1971 A. Naci Tarhan 
1971 özcan Ataç 
1971 Güner Güven 
1971 Şerafettin Denizci 
1971 Hayrettin Durukan 
1971 Yusuf Sönmez 
1971 Remzi Sezer 
1971 Muharrem Akça 
1971 Fikret Kaya 
1971 Recep Tetik 
1971 Doğan Orhan 
1971 Feyyaz Soylu 
1971 Necdet Aksüyek 
1971 Nazım Kayhan 
1971 Yeli Diricaıı 
1971 Cemil Bulut 
1971 M. Yüksel Keskin 
1971 Ayhan Alankuş 
1971 Hüsnü Erönde 
1971 Osman Yavuz 
1971 Hüseyin Selim 
1971 İbrahim özdemir 
1971 Rifat Kısa 
1971 Mesut Can 
1971 Kani Abdullah Tanrı-

verdi 
1971 Ekrem Mutlu 
1971 Yusuf Kemal Özkan 
1971 Hikmet Güral 
1971 Remzi Al oğlu 
1971 Necati Bahzer 
1971 Serafettin Avcı 

Bölge Şefi 

Bölge Şef. Me. 
Bölge Şefi 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 
ölçü - Kesim Me. 
Depo Memuru 
Kâtip - Mutemet 
İşletme Md. Mu a. 
İşletme Md. ü 
Bölge Şefi 
Muhafaza Me. 
Bölge Şefi 
Or. Teknikeri 
Koruma E. Şefi 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 
Muhafaza Me. 
Bölge Şefi 

» » 
» » 

Depo Me. 
Muhafaza Me. 
Or. İş. Müdürü 
Or. Bölge Şefi 
Or. Böl. Kâtibi 
Or. Böl. Şefi 
Depo Memuru 
Bölge Şef. Refiki 
Or. Muh. Memuru 
Or. Muh. Memuru 
Orman Başmüdürü 
Or. İş. Muhasebe Me. 

Or. İşletme Müdürü 
Oi'. İş. Muhasebecisi 
Or. İşletme Müdürü 
Orman Bölge Şefi 
Orman Bölge Şefi 
Depo Memuru 

Kırklareli 

Adana - Aslantaş 
Sarıkamış 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pozantı 
Orhaneli 
Orhaneli - Karıncalı 
Bursa - M. Kemalpaşa 
Karasu 

» 
» 
» 
» 

İstanbul - Ağva 
İstanbul - Çınarcık 
İzmir - Karakol 
Tokat - Yaylacık 

"** r Artova 
Sarıkamış 
Boyalı 
Karakurt 
Karakurt 
Mescitli 
Karakurt 
Çermik 
Çermik 
Adana 
Kozan 

» 
» 

Karasu 
Karasu 
Kurudere 
Tahtaiskele 
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Haklarında açılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 

suçların mahiyeti 
Ncv'i İdarî Adlî Neticesi 

Yolsuzluk 
Evrakta sahtekârhl 
istimal 
Evrakta sahtekârlıl 
istimal 
İhmal 

Usulsüzlük 
Görevi kötüye kull 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

thtilâseıı zimmet 
Usulsüzlük 
Görevi ilim al 
Usulsüzlük 
Görevi kötüye kulk 
Usulsüz işler 
Demirbaş zayii 
Usulsüzlük 

» 
» 

Yolsuzluk 
Usulsüzlük 
Görevi ihmal 
Rüşvet 
Görevini kötüye ku 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Hilafı hakikat evra 

:, görevi sui-

', g-örevi sui-

ınmak 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ııımak 

11 anma. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

k tanzimi. 
Hilafı hakikat evrak tanzimi. 
Vazifeyi ihmal 

» » 
» » 
» » 

X 
— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X 
— 
— 
— 
— 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
' — 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
— 
X 
— 
— 
X 
X 
Men'i muhakeme 

» » 
» » 

T. C. K. 240 
T. C. K. 240 
T. C. K. 240 
T. C. K. 230, 240. 
T. C. K. 230, 240. 
T. C. K. 240. 
T. C. K. 240. 

T. C. K. 340. 
T. C. K. 340. 
Men'i muhakeme 
T. C. K. 230. 
T. C. K. 230. 
T. C. K. 230. 

Suç yok. 
Savcılıkta 

Savcılıkta 

Lüzumu muhakeme 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Mahkemede 
Suç yok 
Mahkemede 
Men'i muhakeme 

» » 
» » 

İhtas ve ödettir. 
Fezleke tanzim E. 
Fezleke tanzim E. 
Lüzumu muha. 
Nakil teklifi. 
Suç yok. 
Lüzumu muha. 
Sorgu hâkimliğin. 
Tasdik edilmiştir. 

» » 
» » 

Mahkemede 
» 
» 

Mahkemede 
» 
» 
» 

» 
» 

Tasdik edilmiştir. 
Mahkemede 

» 
» 
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Yılı Adı ve soyadı 

1971 Hakkı İnce 
1971 Kenan Topçu 
1971 Abdülkerim Ergini 
1971 Zekâi Bayer 

1971 Süleyman Çakal 
1971 Özdoğan Aktar 

1971 Bülent Tokman 
1971 Sedat Ünlüer 
1971 Süleyman Çakal 
1971 Turan Kalyoncu 
1971 Osman Öztabak 
1971 Muhammet Piran 

Görevi 
Takibat sırasındaki 

Görev mahalli 

Depo Memuru 
ölçü - Kesim Memuru 
Depo Memuru 
Or. Gn. Md. Millî Parklar 
Daire Bşk. 
Or. Gn. Md.Şb. 6/B Md. 
Millî ParkDa. Bş. da 
Ziraat Mühendisi 
Millî Park. Da. Mimar 
Millî Park. Da. Desinatör 
Or. Gn. Md. 6/B Müdürü 
Fabrika Müdürü 
İmalât Ustabaşısı 
İmalât Ustabaşı Mu a. 

Tahtaiskele 
Kurudere 
Kurudere 
Ankara 

» 
Ardeşen 

» 
» 

1971 Mustafa Demiroğlıı ' Ambar Memuru 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

Muharrem Özkan 
Yaşar Aykaç ve ar. 
M. Cavit Bülbül 
Suphi Taçkmlar 
Memiş Seçilmiş 
Mehmet Ulusal 
Fevzi Tiryaki 
Burhaııetin -Bayrak-
taroğlu ve ar. 
Recai Giı-esunlu ve ar. 
Bahri Yüksel 
Osman Sivir 
Kenan Ünaldı 
Mehmet Yal emer 
Yavuz Öztürk 

Celâl Kalycı 
Bahri Yüksel 
Nasuh Selvi 
Ali Kaplan 

Bölge Şefi 
Bölge memurları 
İş. Müdürü 
Bölge Şefi 

» » 
» » 
» » 

Başmüdür Mu a. 

İş. Muhasebecisi 
Bölge Şefi 
Kâtip - Mutemet 
Başmüdür 
Müşavir 
Bölge Şefi 
İş. Müdürü 
Makine Teknisyeni 
Or. Bölge Şefi 
Orman Kâtibi 
Bölge Seyisi 

Samsun - Hemşinler 
Zonguldak - Ulus 
Vize 
Vize 
Kozan - Taşköprü 
Urfa 
İlgaz 
Trabzon 

Bartın 
Çekerek 
Geyve 
Amasya 
Antalya 
Bolu - Elmalık 
Bolu 
Tunceli İş. 
Akdağmadeni - Çekerek 

» -» 
» » 
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Haklannda açılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Nevi İdarî Adlî 

İzinsiz vazifeden ayrılma Mem. Ka. 30. 

T. C. K. 230. 
T. C. K. 230. 
T. C. K. 230. 

Neticesi 

İnzibat Komisyonunda. 

» » » 
» » » 

Görevini kötüye kullanma 
Görevini ihmal 

» » 
» » 

Yolsuz hareket X 
Depo açığından Hazine zararı — 
Görevi ihmal — 
Görevi ihmal —• 
Usulsüzlük — 

» — 
» X 

Görevde kusur — 

T. C.K.240. 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

» » 
Mahkemede 
T. C. K. 230. lüzumu muhakeme. 
T. C. K. 230. lüzumu muhakeme. 
Umumî hükümlere göre takibat 
görmektedir. 
Umumî hükümlere göre takibat 
görmektedir. 
Suç yok. 
Mahkemede 
Lüzumu muha. 
Lüzumu muha. 
Fezleke tariz. Ol. 
Meni muhakeme 
Mahkemede . 
Fezleke düzeni, gereği yapıldı. 

Aldığı avansı şahsî işinde 
Usulsüzlük 
Evrakta tahrifat 
Usulsüzlük 

» 
» 
» 
» 

kul. 

Vazifeyi kötüye kullanmak 
» » » 
» » » 

X 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
— 
—, 

— 
X 
X 

— • 

— 
— 
X 
X 
X 
X 

Faizin tahsili. 
Fezleke tanzim. 
T. C. K. 230/2 İş. Yap. 
Nakil 
Takipte 
Nakil ve ihtar 
Tetkikte. 
Fezleke İdare Hey. 
Lüzumu muhakeme. 
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Takibat sırasındaki 
Yılı 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

Adı ve soyadı 

Celâl kalaycı 
İhsan Tuzcuoğlu 
Naci Yazgan 
Mustafa. Bülbül 
Abdurrahmau Ooban-
oğlu 
Kerim Kalay 
Bekir Ekinci 
Lütfi Karadeniz 
Necat Sagun 
Selâhattin Esen 

Görevi 

Makine Teknikeri 
11. Or. Aınenaj. Hey. Reisi 
Orman îş. Müdürü 
Or. Bölge Şefi 
Muhafaza Memuru. 

Or. Gn. Md. Daire Müdürü. 
Or. Gn. Md. Şoförü. 
Orman İş. Müdürü 
Or. Bölge Şefi. 
Or. Muhafaza Memuru 

Görev 

Tunceli 
Ankara 
Muş 
Kızılağaç 
Muş 

Ankara 
Ankara 
Ömerli 
İstanbul 
Kılıca]i ayrımı 

Bu cetvel Bakanlık Teftiş Kurulu ve bağlı Genel nıüdürlüklerden verilen bilgiye istinaden tan
zim olunmuştur. 

Personel ve Sosyal işleri Dairesi Başkanı 
Mühür ve imza 
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Haklarında açılan adlî ve idarî tahkikatla ilgili 
suçların mahiyeti 

Nev'i tdarî Adlî Neticesi 

Hakaret — T.C.K.482. 
Hilafı hakikat harcırah tahak. — T. C. K. 343. 
Vazifeyi ihmal — T. C. K. 230 
Görevini kötüye kullanma. — T. C. K. 240. 
Görevini kötüye kullanma. — T. C. K. 240. 

Vazifede temerrüt İhtar — Genel Müdürlükte. 
Vazifede temerrüt İhtar — Genel Müdürlükte. 
Vazifeyi ihmal — Men'i muhakeme ti İdare Kurulunda. 

» » — Men'i muhakeme » » » 
» » — Men'i muhakeme » » » 

Mahkemede 
İl İdare Kurulunda 
» » » 
» » » 
» » » 
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19. — İçel MilletvekiU Celâl Kargılı'mn, ku
rulurundan bugüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde çalışan personel hakkında açılan adlî ve 
idarî takibatların Miktarına dair soru önergesi 
ve Gençlik ve Spor Bakam Adnan Karaküçuk'ün 
yazılı cevabı (7/1329) 

2 . 10 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Genç
lik ve Spor Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını arzederim. 

Saygılarımla, 
içel Milletvekili 

Gelâl Kargılı 
Bakanlığınızın kuruluşundan bugüne kadar 

yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı kuruluşlar bünyesinde hangi suçtan kaç adet 
personel hakkında adlî veya idarî takibat açıl
mıştır? Haklarında takibat açılan bu kimselere 
ne gibi cezalar verilmiştir? Takibata uğrayan 
kimselerin adları ve takibata uğradıkları dönem
deki görevleri ile görev mahalleri nedir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 003 - Z/32 
30 . 12 . 1972 

Konu : Bakanlığımız teşkilâtında gö
revli personelle ilgili adlî ve idarî 
tahkikatlar Hk. 

Millet Mclisi Başkanlığına 

îlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 9.10.1972 
tarih ve 6585/49216-7/1329 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn Bakanlı
ğımıza yönelterek verdiği, Bakanlık bünyesinde ve 
bağlı Genel müdürlüklerde görevli personelle il
gili adlî ve idarî takibatlar konusundaki önerge
sinde; hangi suçtan kaç adet personel hakkında 
adlî ve idarî takibat açıldığı ve bu kimselere ne 
gibi cezalar verildiği ile takibata uğrayan kim
selerin adları ve takibata uğradıkları dönemde
ki görevleriyle görev mahalleri sorulmaktadır. 

Ancak, Bakanlığımdan sorulan hususlar 
Anayasanın 88 nci maddesi ve TBMM. Dahilî 
Nizamnamesinin 150 nci maddesi çerçevesi için
de açık ve belirli bir husus hakkında görülmedi
ğinden «İsim tasrihi» suretiyle cevap verileme
mektedir. 

Bununla beraber, toplu olarak adedi bilgi 
vermek amacıyle, Bakanlığımızın kuruluşundan 
bugüne kadar yapılan takibatları gösterir bilgi
ler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Adnan Karaküçük 

Bakanlığımızın kuruluşundan bugüne kadar 
yapılan adlî ve idarî tahkikatları gösterir 

liste 
1. Görevi ihmal ve suiistimal, evraklarda 

tahrifat, zimmet ve hilafı hakikat beyanda bu
lunmak gibi suçlardan 42 personelin bir kısmı 
hakkında lüzum-u muhakeme istenmiş ve bir 
kısmı hakkında da fezleke düzenlenerek savcılı
ğa verilmiştir. 

2. Görevi ihmal, suiistimalden ve ayrıca ev
rakta tahrifat yapmaktan, adliyeye sevk edilen 
10 personelden 7'si beraet etmiş, 3'ü ise mahkûm 
olmuştur. 

3. Göreve gelmemekten, mesai saatleri içe
risinde görev mahallini terk etmekten, yalan be
yanda bulunmaktan, rüşvet alma ve göreve içki
li gelmekten 8 personelin işine son verilmiştir. 

4. Görevi ihmal, görevi suiistimal ve zim 
mete sebebiyet vermekten 17 personel hakkında 
hazırlanan dosyalar ilgili komisyonlara sevk edil
miştir. 

'5. Göreve geç gelmek, görevde kayıtsızlık, 
âmir ve memurlarla anlaşmamak, görevine gel
memek, usulsüz işlem yapmak, fazla ödemeye se-
bebolmaktan 9 personel hakkında para tahsili 
istenmiş ve uygulanmıştır. 

6. Âmiri ile münakaşa yapmak, mesai arka
daşları arasında huzursuzluk yaratmak, evrak 
yırtmak, kâğıt satışlarını muntazam yapmamak
tan 4 personel hakkında terfii durdurma ka
rarı verilmiştir. 

7. Görevi ihmalden, mesai arkadaşlarıyle 
geçinememekten veya kavga etmekten 6 persone
lin görev .yerleri değiştirilmiştir. 

8. Ayrıca; görevinde dikkatsiz davranmak, 
kavga etmek, memurlarla geçinememek, âmirle
rine karşı saygısız davranmak ve görevine geç 
gelmek gibi suçlardan, 

17 personele ihtar, 
6 personele dikkat çekimi, 
4 personele tevbih, 
7 personele kınama, 
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5 personele uyarma, 
6 personele ikaz, 
Cezaları verilmiştir. 
20. — Uşak Milletvekili Âdû Turanhn, 4 ncü 

Altın Koza Film Festivalinde alınan kararlara 
dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Ba
kanı Ferit Kubai'm yazılı cevabı (7/1330) 

Aşağıdaildi sonu önergemin Başbalkan tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadeleri
nize saygılarımla sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Yıkmaz Günely'in «Baba» adlı filmd, 
sansürden geçirildikten sonra 1 yıl gilbi uzun bir 
süre sinemalarımızda b'aşarı ile oynatılmıştır. 

Bu kez aynı film, Alttın Koza Şenliğinde bi
rincilik alarak övgü ve takdir duygularını hak
lı çıkarmış oldu. Fakat hemen arkasından sanat 
ve toplum anlayışının her ikisine de ters düşen 
bir kararla, verilen ödül «Baba»'dan geri alın
dı. Aslında ödül, «Baba»'dan değil, Yılmaz Gü
ney'den alınmış oldu. 

1. Sanat dünyasında tepkilere, Tıürk ka
muoyunda yankılara yol ,açan bu karar hak
kında Hükümet ne düşünmektedir? 

2. Kararların hangisinin dalha doğru oldu
ğunun saptanması için daha geniş ve yetkili bir 
jıünı knrnlmıası genelkmıez mü? 

3. Değiştirilen kararda müdahale ve baskı 
niçin, ne gerekçe ile yapılmıştır ? 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 12 . 197'2 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
: Genel Güvenlik 
: Basın A-2 9H128/1-5/38 
: 214863 

Konu : Altın Koza Film Festi
vali Hk. 

Mille't Meclisi Başkanlığına 
a)' Millet M'eelisi Başkanlığının, Baş

bakanlığa muhatap, 9 . 10 . 1972 tarih ve 7/1830-
6605/49320 sayıl] yazıları. 

Daire 
Şutoo 
Sayı 

İlgi 

îb> Başbakanlığın 13 . 10 . 197Ö tarih ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı
nın 77-47/10590 sayılı yazıları. 

Uşaik Milletvekili Sayın Âdil Turan tarafın
dan verilen ve Sayın B'aşbakan tarafından ce
vaplandırılması istenilen, «Altın Koza» Film 
Festivalinde jüri heyeti tarafından verilen ka
rarla ilgili yazılı soru önergesinin cevabı, Baş
bakanlığın ilgi (Ib) emirleri gereğince aşağıda 
arz olunmuştur, 

«iAltm Koza» Film Festivali çoğunluğu Be
lediye müritesiplerinden müteşekkil özel bir ter
tip komitesi tarafından 4 yıldan beri düzenlen
mektedir. 

Festivalde yarışmaya katılan filmlerin de
recelendirilmesini yapan jüri heyeti, tertip ko
mitesi tarafından filmcilikle ilgili sanatçı, yazar, 
gazeteci gilbi seribest meslek mensubu şahıslar 
arasından seçilmiştir. 

1. Gerek festival komitesinin gerekse jüri 
heyetinin teşkilinde Hükümetin herhangi bir il
gisi mevcut değildir. 

2. Özel olarak teşkil edilmiş bulunan jüri 
heyetinin vermiş olduğu karardan mutazarrır 
olanlar varsa, bu karara karşı yetkili merciler 
nezdinde itirazda bulunmaları her zaman müm
kündür. Bunun dışında idarece yapılacak bir iş
lem bulunmamaktadır. 

3. Verilen değişiklik kararma tesir eden 
herhangi bir baskı unsuru bulunduğu tespit 
edilmemiştir. 

Arz ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

\>9<i 
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Atatürk AkadenıM kanun tasalısına verilen oyların sonucu : 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşo 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Biledin 

BlTLÎS 
Abidin inan Gaydalı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 151 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar 287 

Açık üyelikler : 12 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLt 
Hasan Korkmazcam 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtdf Enssarioğlu 

EDİRNE 
llhami Erteni 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZURUM 
Sabahattin Arâs 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 

[Kabul edenler] 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdeîm 
Ş'inasi 0«ma 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deni^ 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrııl Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurralıim Türk 
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MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİÖDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

RİZE 
Erol Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M.. Vedat önsal 

ANKARA 

A. Sakıp Hiçerimez 

AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 

Kemal Ertfeım 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Semer 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Gevheri 
Mehmet AK Göklü 
Bahri Karakeçili 

[Reddedenler] 
1 İSPARTA 

Yusuf Uysal 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

[Açık ü% 
Ağrı 1 
Aydm 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

(elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet, Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

.SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

UŞAK 
Âdil Turan ;' 

»>•-« 
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Es(ki Eserler kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

450 
162 
168 

O 
0 

276 
12 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Oavit Oral 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Uhısoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet öelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz , 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Eridem 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Meihmet Nurettin san-
dıbçroğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BlTLlS 

Abidin İnan Gaydalı 
BOLU 

Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
.faşım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğli"1 

EDİRNE 
İlhami Erten? 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgitn 
Rasim öinisli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğm. 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

edenler] 
GAZİANTEP 

Erdeni Ocak 
Muhittin Sayın 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

liAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATA i 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Naime i'kbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 

İZMİR 
.ilustafa Akan 

Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 

Âii Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinası Usma 
Kemal Önder 
Akın Özdeni ir 

KARS 
Lâtif Aküzıüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMON (J 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

•Mehmet Seyçlibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşangil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Beyti Arda 

K U L A E L I 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez ' 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Yeli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
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Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaıoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Grüllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsaımettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Fi. Avni Kavurmacıoğlı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

RİZE 
Erol Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akaı 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı ' 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
tbrahkn Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) . 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafeitıtin Yıldırım1 

Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltajn 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztra'k 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy . 
Necmettin Cevheri 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKEStR 
Salih Zeki Altunbaş 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergrül 

BİNGÖL 
]\lehmet Sıddık Aydar 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
N"adir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

,ehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoglu 

Cemal Külâhlı 
Sarlas Küntay 
ilrtuğrul Mat 
İbrhainı öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal BağcM)ğlu 
Mustafa Çalık oğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulld önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 

[Oya katılmayanlar] 
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Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIO 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamıettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Nad Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Ervcrdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlıt 
Ali îhsan Göğâif 
I. Hüseyin încioğlu 
Mehmet Kılıç 
M. Lûtfi Sövlemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t Â.) 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullaih İzmen 
î Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgntalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali îhsan Ballım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

M. Meclisi B : 42 

Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
yetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derin çay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şer^f Lâç 
Haydar özdemir 
İlhamiSanear 
Akgün Sildvrili 
ismail Hakkı Teikinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Yandınıcı 

Lebit Yurdoğlu 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdof anlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıfeçı 
Hasan Korkut 

24 . 1 . 1973 O : 1 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kufoilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
I. E tem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfoek 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakla Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahin oğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Neat Çuhadar 
IıbraJhim öztütfk 

MARDİN 
«oVki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memdüh Ekşi 
Ferda Güley 
Ha-mdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RÎZE 
Hasan Basri Albayrak 
«Salih Zeki Köseoğlu 
Sa.mi Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
u-ungor Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat K a k 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Baıhattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Uvet 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Erogan 
Ekrem Kangal 
Yusnf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 
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TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karaıhalil 
Mustafa Sabrı Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
î'smet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 
Yusuf Uysal 

TRABZON 
Meflımet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksa] 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipunar 

URFA 
Necati Akaoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orihan Denıgiz 

VAN 
Melhmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
] 
: 
Diyarbakır 1 
Miraıe 1 

Elâzığ 2 

Haitay 1 
Kocaeli i 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

YOZGAT 
Isımail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülenıt Ecevit 
Cahit Karakaş 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCt BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Atatürk Akademisi Ikanunu tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. ıSayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 2 1 . 9 .1972 ve 1 .12 . 1972) 

X 2. — Eski ©serler ikanunu tasarım ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı: 
•672 ve 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 5 . 1972, 10 . 1 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Oumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı t 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X -4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



ğiştirilmesifte dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
•hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; O. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
©k, 192'ye 2 nci lek, 192'ye 3 ncü ,e!k ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . '6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Knrs Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. 13. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65 ; C. Senatosu: 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2*ye 1 nci ek 
ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihileri : 24 . 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) C. Senatosu S. Sayısı : 324) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

3. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair, C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik

ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'c ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

4. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
34.8 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 
1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci 
ek ve 687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972 
ve 9 . 1 2 . 1972) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerinle dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci .maddesinin birimci fıkrası «K»1 bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez-
keersi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve '417'ye 2 nci ek: Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihleri : 23 . 8 .1971, 29 .11.1971 ve 11.1.1973) 

X 6. — Millet Meclisi İdaı'e Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/758; 
C. Senatosu : 2/34) (M. Meclisi S. Sayısı : 775; 
C. Senatosu S. Saysıı : 158) (Dağıtima tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

X 7. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/757; 
C. Senatosu : 2/36) (M. Meclisi S. Sayısı : 776; 
C. Senatosu S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiç erimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, ıSanayi ve Teknoloji, Ticaret, 

.Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı vo Sinop Mil

letvekili Hilmi Biçer ile Kars Milletvekili İ. Hak
kı Alaca'nın, 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkın-
daiki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun telklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/592, 2/778, 2/779) (S. Sayısı : 701 
ve 701'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1972 
ve 9 . 1 . 1973) 

3. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhaikeme-
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve 
Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Mil
letvekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhalkemeleri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi halkkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/717, 2/461, 
2/470, 2/539) (S. Sayısı : 781) (Dağıtma tarihi : 
29 . 12 . 1972) 

• • ^ « ^ • • 





Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet komisyonu 

raporu (1 /592) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 .1 .1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-351/363 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük 'Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «13 . 7 . 1965 tarühl ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkıaı-
daiki Kanamda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

Cezalandırma ve cezaların infazı alanında; ibret olma toplumun intikam duygularını tatmin 
gibi esasları dikkate alan. eski anlayış yerine; suçlunun kişiliğine ruh ve karakter yapısına is
tidat ve yeteneklerine uygun düşebilecek terbiye, eğitim veya çalıştırma yollariyle bir daha suç 
işlemesini önliyeeeık şekilde ıslahı ve topluma yararlı bir unsur olarak - iadesinin sağlanması için 
infazın tedricî bir şekilde yumuşatılması ilkelerini benimsemiş bulunan çağımız görüşlerine uy
gun olarak; 

a) Cezaların şahsileştinil'mesi prensibine paralel şeikilde infazın da şahsileştirilımesi, 
b) Çeşitli mahzurları müşahade edilmiş bulunan hücre sisteminin kaldırılması, 
c) Hakkımda uygulanması gereken ıslah rejimini tayin için hükümlünün davranış ve ahlâ

kî eğilimlerinin tesıbitine imkân verecek bir müşahade devresinin tesisi, 
d) Kapalı infaz kurumları yanında yarı açık ve açık infaz 'kurumları sayılarının artırılması, 
e) ıSairatle çoğalmakta olan hükümlü adedi, yanında, malî kaynakların daha verimli kullanıl

ması, infaz kurumlarındaki insan gücünün değerlendirilmesi ve çalışmanın bütün kötülükleri 
önliyeoek bir ıslah vasıtası olduğu esasından hareketle, hükümlülerin tamamına şâmil bir çalışıma 
sisteminin ihdası, 

f) ıBâzı hallerde hükümlülere izin verilmesi, 
g) iSuç'lunun bir Oıto kontrol içinde ıslahına imkân verilimesi ve ceza infaz kurumlarıımızm bu 

günıkü durumu ve ıslah olanaklarımız bakımından kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların mah
zurlarını gidermek için icabında bu cezalar yerine para cezası veya bâzı tedbirlerin" uygulanması, 

701 
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h) Cezaların ertelenmesi imkânlarının çoğaltılması amaciyle cefanın nevine ve miktarına gö

re erteleme hadlerinin artırılması, 
ı) Adlî sicildeki hükümlülük (kayıtlarının belli (süreler sonunda ve belli şartlar altında sili-

nelbilmeısi imkânınım, sağlanması, 
i) İnfaz kurumlarında ıslah ilkesine uygun ve yetenekli personel istihdamı ve bu kurumlar

da özel servisler kurulması, 
k) 'He;r hükümlünün hükümlülük süresi ne olursa olsun .şartla salıverilme hükümlerinden 

yararlandırılması, 
Gibi essaları gerçekleştirmek suretiyle infaz, hukukumuza yeni bir veçhe ve düzen veren cefa

ların infazı hakkındaki kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulamasında genellikle olum
lu sonuçlar vermiş olmasına rağmen bâzı hükümlerinin müeyyideden yoksun olması ve toplumumu
zun kanunda öngörülen bâzı tedbirlerin gereğince uygulanmasına imkân verecek şekilde henüz ör
gütlenmemiş bulunması gibi nedenlerle uygulanamadığı; bilhassa para cezasının tahsili usulü hak
kında getirilmiş bulunan yeni esasların bu cezaların tahsilini; güç 1 eştirdiği para cezasını, öde
meye malî gücü mıüsaidolmıyanlar bakımımdan bu tür cezaların tamamiyle etkisiz kaldığı malî 
gücü «müsaidolanlarm da cezayı kendiliklerinden ödemeye yanaşmamaları ve bu konuda .kanunda 
öngörülen tedbirin de kifayetsiz bulunması sebebiyle para cezası hükümlüleri aleyhine yine bu 
kanuna göre açılan binlerce dâvanın bilhassa büyük merkezlerde Asliye Ceza Mahkemelerinin 
son derece mahmul hale soktuğu, tahsil güçlüğünün binlerce infaz evrakının Cumhuriyet Savcı
lıklarında birikmesine yol açtığı; diğer taraftan para cezalarının hapse tahvil edilememesi ilkesi 
kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile külliyetli miktarda para .cezalarını gerektiren suçların 
artmasına sebebiyet verdiği; diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulamamıyaca-
ğma dair kanunun geçici 4 ncü maddesi hükmünün meydana getirdiği sonuçların askerî yargı 
alanındaki uygulaması askerlik hizmeti icaplarına uygun düşmediği ve askerî disiplin işlemleri
ni olumsuz şekilde etkilediği gibi para cezasının sureti tahsili hakkında özel kanunlarda mevcut 
bâzı hükümleri de kaldırmış olması çeşitli sakıncalar doğurmuş bulunduğu cihetle, sözü geçen 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek maddeler eklenmesi hakkındaki bu 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 2. — Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarınım kurşu
na dizilmek suretiyle infazını âmir bulunan 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 20 mei ve 353 sa
yılı Askerî Muhakemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 245 nci maddeleri hükümle-
rlinin saklı tutulması ve böylece askerî yargıda uzun zaman uygulanan benimsemımiş olan bir askerî 
infaz usulünün devam ettirmek için maddeye son fılkra ilâve edilmiş ve madde dil itibariyle sa
deleştirilmiş ve yeniden redakte edilmiştir. 

Madde 4. — Maddenin 1 numaralı bendinde hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezala
rının cürüm veya kalbahatten mütevellit olup olmadıklarının belirtilmesi amaciyle söz konusu 
bende (hafif) ve (ağır) ibareleri ilâve edilmiş. Behergün hapis veya hafif hapis karşılığı hesabı ge
reken miktarlar paranın bugünkü satmalma gücü nazara alınmak suretiyle artırılmış, hürriyeti 
(bağlayıcı ceza yerine Devlet, belediye ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalıştırmayı öngören bent 
hükmü uygulama olanağı bulunmadığı cihetle metinden çıkarılmış, taksirli cürümlerde hükmıolu-
nan hürriyeti bağlayıcı cezanın ancak para cezasına çevrileibileceği esası getirilmiş, müeyyideden 
yoksun olan diğer bent hükümleri ilâve fıkra ile müeyyideye bağlanmış, rütbeli veya rütbesiz as
ker sıfatını taşıyan kimselere maddenin 4 ve 5 numaralı bendi hükümlerinin uygulanması aske
rî hizmet icaplarına uygun düşmediği ve askerî disiplini zedeiiyeıbilecek nitelikte bulunduğu ci
hetle ilâve edilen bir fıkra ile bu madde hükümlerinin sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suç
larında ve maddenin 3 ve 4 numaralı bendi hükümlerinin de subaylar askerî memurlar ve assubay
lar hakkında uygulanmaması sağlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701) 
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Madde 5. — Tasarının genel gerekçesinde değinilmiş bulunan nedenlerle para cezasının tarif, 
tesbit ve yerine getirilmesi esaslarına ilişkin 5 nci maddenin 5 ve mütaakıp fıkraları metinden çı
karılmış ve Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddedeki esaslara rücu edilmiştir. Tasarıdaki 5 nci 
maddenin 5 ve mütaakıp fıkraları Türk Ceza Kanununun sözü geçen maddesinin 2 ve mütaakıp 
fıkralarının tekrarından ibarettir. «Ağır para cezası 10 liradan 25 bin liraya kadar tâyin olunacak 
bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Nispî para cezalarının yukarı haddi yok
tur.» şeklindeki tarif Ceza Kanununun söz konusu maddesinde ipka edilmiş; tasarıya aktarılan 
19 ncu madde hükümlerinde lüzumsuz görülen iki kayıt metinden çıkarılmış ve 3 lira yerine 10 
liranın bir gün hapse bedel tutulması öngörülmüştür. 

Madde 6. — Kanunun 6 nci maddesi tasarıya aynen alınmış ilâve edilen 2 nci fıkra ile suçun 
işlendiği tarihte henüz 18 yaşını ikmal etmemiş küçükler ile 70 yaşına varmış ihtiyarların çarp
tırıldıkları hürriyeti bağlayıcı cezaların daha geniş imkânlar içerisinde ertelenebilmeğini teminen 
yaş kademelerine göre cezaların erteleme hadleri yükseltilmiş ve son fıkra ile de askerî yargı ala
nında ertelemeye ilişkin bâzı hükümler saklı tutulmak istenmiştir. 

Madde 9. —• Genellikle 6 ayı geçımiyen kısa .süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların infazına mü
sait birer müessese olarak kurulmuş bulunan askeri ceza evlerinin sınıflandırılmasına ve buralar
da cezası infaz olunanların ayrıca müşahedeye tabi tutulmalarıma zaruret görülmediği cihetle bu 
maddeye ilâve edilen son fıkra ile askerî ceza ev1 erinin sınıflandırılmaıması ve cazalan buralarda 
infaz edilenlerin müşahedeye tabi tutulmamaları esası getirilmiştir. 

Madde 14. — Maddede yapılan değişiklikle izin müessesi yeniden tanzim edilmiş, izinden dön-
miyenler ile izin süresini geçirmiş bulunan hükümlülerdin fiıiülıeırii sıuç sayılmış, şıantila ısaıkverllmıedıekü liş 
arama izni de yeni esaslara bağlanmak suretiyle sistematik bakımdan 19 ncu maddeden bu mad
deye aktarılmış bulunmaktadır. 

Madde 18. — Maddenin ilk fıkrasındaki hürriyeti bağlayıcı cezalar yanma emniyet tedbirleri 
de ilâve edilmiş ve eklenen fıkra ile hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz veya affolunup da ayrıca mah
kûm bulundukları emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarının yerine getirilmesi 
veya şartla salıverilmeden sonra haklarında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 nu
maralı bendlerinin uygulanması gereken yabancılardan her türlü şahsi hak ve varsa para cezası ve 
yargılama giderlerini ödiyenlerin istekleri üzerine yurt dışına çıkarılmalarına ve millî menfaat
ler zaviyesinden yurtta kalmaları sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet savcısının talebi ile hudut 
dışı edilelbilmeleri imkânı sağlanmak istenmiştir. 

Madde 19. — Devre sistemlerini kaldıran ve getirdiği diğer yeniliklere tasarının genel gerekçe
sinde temas edilmiş bulunan 647 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiş bulunan şartla salıverilme 
müessesesinin beş yılı geçen uygulamasında 19 ncu madde metninin çeşitli şekilde yorumlandığı 
bu sebeple de uygulamada birlik sağlanamadığı; bilhassa bâzı mahkemelerce ceza evinde geçiril
mesi gereken sürenin tamamının iyi halle geçirilmesi gerektiği yolundaki anlayış, süresi uzun olan 
hürriyeti bağlayıcı cezalarda tek bir disiplin cezası almış olan hükümlünün bu haktan yararla-
namaımasına ve müebbet ağır hapis cezasında ise hükümlünün ölünceye kadar ceza evinde kalma
sına ve dolayısiyle, ıslah siyaseti bakımından zararlı olacak şekilde hükümlünün her türlü umu
dunun yok olmasına sebebiyet verdiği ve iyi hal konusundaki tüzük hükümlerini işlemez hale 
soktuğu cihetle maddenin ilk fıkrası yeniden tanzim edilmiş ve yeni tanzim tarzına göre şartla 
salıverilme başlıca iki hususun tahakkukuna bağlı tutulmuştur. Bunlardan birincisini hükümlülük 
süresinin muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezadan 2/3 nün, müebbet ağır hapiste 24 yılının çekil
miş olması, ikincisini ise, bu sürenin ikmali anında hükümlünün tüzüğe göre iyi halli hükümlü ni
teliğinde bulunması hususları teşkil etmektedir. Bu sebeple fıkra yeniden kaleme alınmış, son 
zamanlarda bilhassa açık ve yarı açık infaz kurumlarında artan firar olaylarını kısmen önleme 
lamaciyle firar eden hükümlülerin şartla salıverilmeden istifade süresini azaltan yeni esaslar geti
rilmiş, iş arama iznine taallûk eden 8 nci fıkra hükmü sistematik bakımdan izin işlemlerini tan
zim eden 14 ncü maddeye aktarılmış ve madde dil itibariyle sadeleştirilmiştir. 
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Madde 2. — Ek madde birle sırf askerî suçlar ile disiplin suçları ayrık olmak üzere askere 
alınmadan veya askerlikleri sırasında işledikleri hir suç sebebiyle haklarında kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı ceza yerine hu .kanunun 4 ncü maddesinin 4 ve 5 numaralı bendlerine haklarında tedbir 
uygulanmış yedeksubay, er ve erbaşlar için hu tedbirlerle alelıtlak para cezalarının yerine ge
tirilmesinin askerlik hizmetleri sonuna bırakılması sağlanmak istenmiştir. 

Madde 3. —• Geçici madde dörtle bu maddeye ilâve edilen 2 nci fıkra ile mahkemelerce hük-
mıohınmuş bulunmasına rağmen tazmini nitelikteki para .cezalarının takibi için bâzı idarelere tanın
mış olan takip yetkisinin kaldırılmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 4. — Geçici madde sekizle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan 
suçlardan dolayı hükmedilmiş ve edilecek olan para cezalarının tahsil usulü düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Kanunun yürürlük tarihi açıklanmıştır. 
Madde 6. — Yürütmeye ilişkin hükümdür. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 12 . 6 . 1972 
Esas No. : 1/592 
Karar No. : 69 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan 647 sayılı Cezalarının infazı hakkındaki kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olup Komisyonumuza havale olunan kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcisinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Cezaların şahsileştirilmesi prensibine paralel şekilde infazın da şahsileştirilmesi, isabetli bir ıs
lah rejimini tayin için hükümlülerin davranış ve ahlâkî temayüllerinin önceden tespitine imkân 
verecek bir müşahede devresinin tesisini, hükümlülerin tataııam'ma sâri olacak şekilde bir çalışma 
sisteminin ihdasını bazı hallerde hükümlülere izin verilmesini, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
ların bilinen mahzurlarını gidermek maksadıyle icabında bu cezalar yerine para cezası veya bazı 
tedbirlerin uygulanmasını, cezaların ertelenme hadlerinin artırılmasını, ıslah kurumlarının sınıf
landırılmasını, şartla salıverme hükümlerinden hükümlülük süresi ne olursa olsun bütün hükümlü
lerin yararlandırılmalarını sağlamak maksadıyle çıkarılmış bulunan 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 yıla yaklaşan uygulaması sonucu genellikle memnu
niyet verici olmakla beraber; bazı hükümlerinin müeyyideden yoksun olması, kanunda öngörülen 
bazı tedbirlerin gereğince uygulanmasına imkân verecek ölçüde toplumumuzun henüz örgütlenme
miş bulunması; bilhassa para cezasının tahsili hakkında getirilmiş bulunan yeni esasların bu ceza
ların tahsilini güçleştirdiği, ödeme gücü olmayanlar yönünden bu tür cezaların tamamiyle etkisiz 
kaldığı; geçici 4 ncü maddesi hükmünün meydana getirdiği sonuçların askerî yargı alanındaki uy
gulamasının, askerlik hizmeti icaplarına uygun düşmediği ve askerî disiplin işlemlerini olumsuz 
şekilde etkilediği; para cezalarının sureti tahsili hakkında özel kanunlarda mevcut bazı hüküm
lerin de kaldırılmış olmasının sakıncalar doğurduğu gerekçesiyle hazırlanmış bulunan tasarı, Ko
misyonumuzca olumlu mütalâa edilmiş ve tümü kabul edilerek maddeler üzerinde yapılan müza
kereler sonunda vaki tekliflerde dikkate alınmak suretiyle, tasarının 1 nci maddesinde yer alan 
647 sayılı Kanunun 2, 4, 5, 6 nci maddeleri değiştirilmek suretiyle 9, 14, 18, 19 ncu maddeler ile 
2 nci maddedeki ek madde 1, tasarının 3 ncü maddesi, 4 ncü maddesi, 5 ve 6 nci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 
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Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ilk fıkrasının sonun
daki «yerine getirilemez» ibaresi kanunun adına uygun olacak tarzda «infaz olunamaz» şeklinde 
değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan «yerine getirilmesine» ibaresi «infazı
na», keza beşinci fıkradaki «yerine getirilmesine» ibaresi «infazına» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan dördüncü maddenin üçüncü fıkrasındaki «15» günlük sü
re «30» gün olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun beşinci maddesinin dördüncü fıkrasın
daki taksit miktarı «üçten» ibaresi «dörtten» şeklinde değiştirilmiş; 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası «Bazı suç
lara ilişkin cezalar ile askerî suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelenemeyeceğine dair 
özel kanun hükümleri saklıdır.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun 9, 14, 18, 19 ncu maddeleriyle, tasarı
nın 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Y. 
Komisyon Sözcüsü 

Sivas 
T. Koraltan 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

Kars 
/ . H. Alaca 

Mardin 
E. K. Aylar 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Erzurum 
S. Araş 

(imzada bulunamadı.) 

Konya 
î. Baran 

(İmzada bulunamadı.) 

Niğde 
M. Ocakcıoğlu 

Bitlis 
Sözhakkım saklı 

K. M, Akı§ık 

îçel 
M. Arikan 

Kütahya 
F. Azmioğlu 

(İmzada bulunamadı.) 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13 . 7 . 1905 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infaa hakkındaki Kanunun 2, 4A 5, 
6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi : 

Madde 2. — ölüm cezası, buna hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesidir. 
ölüm cezası, hükümlünün mensubolduğu din ve mezhebin hususi günlerinde yerine getirile

mez. 
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz olun

maz. 
ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet Mec

lisince yerine getirilmesine karar verilmesinden sonra gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar 
dâhilinde infaz olunur. 

Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ilişkin hükümler saklıdır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair hallerine 
ve suçun işlenmesindekî özelliklere göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiyle 
ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydiyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve 

sanatı icradan men'e, 
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmolunabilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hakkında 

bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 
Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde ödemiyen-

1er ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı tedbirleri Cumlhurîyet savcılığınca 
yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde yerine getirmiyenler veya hükmü gereklerine aykırı ha
reket edenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynen yerine getirilmesine mahkemece karar veri
lir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 4 nu
maralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve astsubaylar hakkında uygulanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tesbiti ve yerine getirilmesi : 

Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tâyin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgari ve âzami hadleri gösterilen para cezalarının miktarı suçlunun iktisadi durumu, aile 
sorumluluğu, meşgale ve mesleği, yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı 
gibi hususlar göz önünde tutularak tesbît edilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEÖ1ŞTÎRIŞI 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 2, 4, 5, 
6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ölüm cezası ve yerme getirilmesi : 

Madde 2. — ölüm cezası, buna hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesidir. 
ölüm cezası, hükümlünün mensubolduğu din ve mezhebin hususî günlerinde infaz olunamaz. 
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz olun

maz. 
ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet Mec

lisince infazına karar verilmesinden sonra gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dâhilinde in
faz olunur. 

Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarının infazına ilişkin hü
kümler saklıdır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine, uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair hallerine ve 
suçun istenmesindeki özelliklere göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiyle 
ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydiyle muayyen bir yere gitmekten, bazı faaliyetleri veya meslek ve 

sanatı icradan men'e, 
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmolunabilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hakkın

da bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 
Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde ödemeyen

ler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı tedbirleri Cumhuriyet Savcılığınca 
yapılan tebligata rağmen 30 gün içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm gereklerine aykırı 
hareket edenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynen yerine getirilmesine mahkemece karar ve
rilir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 4 nu
maralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve astsubaylar hakkında uygulanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi : 

Madde 5. —Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir 

Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para cezalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, aile 
sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı 
gibi hususlar gözönünde tutularak, tespit edilir. 
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(Hükümetin fcefcM<) 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tâyin edeceği sürelerde ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili gerektiğini'de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı üçten eksik olamaz. 
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet savcılığına verilir. Cumhuriyet sav

cısı bir ay içinde para cezaisini ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde para cezasını ödemezse Cumhuri
yet savcısının karan ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınma/z, Ancak 
10 liradan aşağı hükmolunan para cezalan bir gün hapse çevrilir. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olması bile yukardaki hüküm Cum
huriyet savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsiline taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ce
zasının üçte birini ödiyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur. îkinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır. 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri ka
lan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü mad
desi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, Ka
mu îktisadi Teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde çalıştınlabilir. Rayice göre em
sallerine ödenen ücret tutanndan hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra baki
yesi hükmoluman cezadan mahsubedilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamiyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili 
için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ve mal anemur-
luğunca Âmme alacaklannm tahsili usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir. 

Cezaların ertelenmesi : 

Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmıyan kim
se, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla kadar 
hapis veya hafif hapis cezalanndan biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâki temayül
lerine göre cezasının ertelenmesi ileride cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında mah
kemece kanaat edilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hü
kümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını ikmal 
etmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası bir seneden 
hapis veya hafif hapis cezası iki seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki fıkra hükümleri 
uygulanabilir. 

Bâzı askerî suçlarla, askerî disiplin suçlarının ertelenemîyeceğine dair özel kanun hükümleri 
saklıdır. 

Müşahedeye tabi tutulma : 

Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, ahlâki eğilimlerini ve gönderilmesi gereken infaz kuru
munu tesbit için tüzükte gösterilen esaslar dairesinde müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede süresi 60 günü geçemez. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701) 
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(Adalet Kamisyonumm değiştirişi) 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği sürelerde ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten eksik olamaz. 
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet Sav

cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde para cezasını ödemezse Cumhuri
yet Savcısının kararı ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz, ancak 
10 liradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile yukardaki hüküm Cum
huriyet Savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ceza
sının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur, ikinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır. 

Hükümlü mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri 
kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü mad
desi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, Ka
mu iktisadî Teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre em
sallerine ödenen ücret tutarından hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra baki
yesi hükmolunan cezadan mahsubedilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamiyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili 
için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ve mal memurlu-
ğunca Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre infaz edilir. 

Cezaların ertelenmesi : 

Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan kim
se, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla kadar 
hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâkî temayülle
rine göre cezasının ertelenmesi ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında mah
kemece kanaat edilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hü
kümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını ikmal 
etmemiş olanlar ile 70 yaşma varmış ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası bir seneden 
hapis veya hafif hapis cezası iki seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki fıkra hükümleri 
uygulanabilir. 

Bazı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların erteleneme
yeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır 

Müşahedeye tabi tutulma : 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701) 
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(Hükümetin teklifi) 

Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun işlen meşindeki özelliklere göre gerektiğinde müşahe
deye tabi tütulmıyabilir. 

înfazı gereken cezalan 6 aydan aşağı olanlar müşahedeye tabi tutulmazlar. 
Müşahade sonunda, müşahade merkezi hükümlüye ait dosyayı mütalâasiyle Bakanlığa gönderir. 

Müşahade sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıikça tâyin olunur. 
Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulmasına ve ceza evlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hüküm

ler, askerî ceza evleri ve cezaları buralarda infaz olunan hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

İzin : 

Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz edilmökte olanlardan : 
a) Hükümlülük süresinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kardeşi

nin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde yahut za
rara mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda yol dâhil bir 
günden 10 güne kadar, 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yarı açık infaz kurumlarında olup da açık infaz 
kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçirmiş olan
lara ayrıca yol dâhil 72 saate kadar, 

c) înfaz kurumlarında hükümlülük süresinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine 
15 gün kalmış olan hükümlülere normal haya/ta avdetlerini sağlıyacak ve iş temin edebilecek im
kânların verilmesi için kendi başlarına veya infaz sonrası yardım kurumlariyle temasa geçmek için 
çalışma saatleri içinde ve her seferinde yol dâhil 8 saate kadar, 

Cumhuriyet Savcısının tasvibiyle mahfuzen veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar dâ
hilinde izin verilebilir. 

İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır. 
izinden dönmiyen veya izin süresini geçiren hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 299 ve 

mütaakıp maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 
Madde 18. — Andlaşmalarda öngörülen hükümler saklı kalmak şartiyle yabancılar hakkında 

Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların ve emniyet tedbirlerinin infazının 
mütekabiliyet ve cezanın aynen uygulanacağı hususu taahhüdedilmek kaydiyle, yabancının uyruğu 
olduğu Devletin infaz kurumlarına bırakılmasına, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilebilir. 

Türk mahkemelerince mahkum edilmiş, olup da hürriyeti bağlayıcı cezaları ikmal veya kısmen 
veya tamamen affolunmuş yahut şartla salıverilmiş bulunan yabancılardan ayrıca emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulması veya şartla salıverilmiş olması sebebiyle Türk Ceza Kanunu
nun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerinin uygulanması gerekenlerden varsa para 
cezaları ile her türlü şahsi hak ve yargılama giderlerini ödiyenlerin istekleri üzerine yurt dışına 
çıkmalarına ve yurtta kalmaları sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet Savcılığının talebi ile hük
mü veren mahkemece hudut dışı edilmelerine, karar verilebilir. 

Hudut dışı edilmiş yabancılar 5 yıl geçmedikçe yurda sokulmazlar. 

Şartla sahverilme : 

Madde 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 2/3 nü ve müeb
bet ağır hapiste 24 yılını geçmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunanlar ta
lepleri olmasa dahi şartla salıverilirler. 

Cezalarının infazı sırasında, ceza infaz kurumlarından firar etmiş olanların yukardaki fıkra 
hükmünden yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresi
nin 4/5 ni, müebbet ağır hapiste 30 yılını çekmiş olmaları şarttır. 

Yukardaki nisbetlerin tâyininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba katılır. 

Mîllet Meclisi (S. Sayısı : 701) ' 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

îzin 

Madde 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Şartla salıverilme : 
Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701) 
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(Hüiküm.etıi'n teklifi) 

Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette ceza evi idaresi tarafından verilen gerekçeli mütalâa 
hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yerdeki 
hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâayı uy
gun görürse şartla salıverilme kararı derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kararında gösterir. 
Bu karara karşı hükümlü, vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet Savcısı tarafından acele 

itiraz yoluna başvurulabilir. 
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerine 

göre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlanamazlar. 
Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin sonuna kadar Türk Ce

za Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 
Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinlde §ıahısi hakları tatnızim eitimesi şartına talik eder. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna aşağıda 
yazılı ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayrık olmak üzere askere alınma
dan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek subaylar 
hakkında kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine hükmedilen bu kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı tedbirler ile 5 nci maddesinde yazılı para cezalarının yerine 
getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. 

Bu süre içerisinde zamanaşımı işlemez. 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun geçici 
4 ncü maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

Ancak; mahkemelerce hükmolunan tazmini nitelikteki para cezalarının tahsil usul ve şeklini 
gösteren özel kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna ek geçici 
8 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işledikleri suçlardan do
layı para cezasına mahkûm edilmiş veya edilecek olanlardan usulüne göre ödeme emri tebliğ edil
miş ve belli süre içerisinde para cezasını ödememiş bulunanların ilâmları mahallin en büyük Malme-
murluğuna verilir. Malmemurluğunca Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna gö
re infaz olunur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakam yürütür. 12 . 1 . 1972 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
İV. Erim D. Kitaplı A. 1. Göğüs 1. Karaöz 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
t. Öztrak 8. Bilge F. Melen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı Maliiye Bakanı MiKlî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
H. Bayülken 8. N. Ergin 1. Arar M. Öztekin 

Ticaret Bakanı Sa. ve So. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarımı Bakanı 
İV. Talû C. Ayhan II. Özalp M. O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tokno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Danışman A. R. Uzuner M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
E. Y. Akgal 8. Bingöl N. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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(Adalet Kjoımisıyonımun değiştirişi) 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkmdaki Kanuna aşağıda 
yazılı ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkmdaki Kanuna ek geçici 
8 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının ek geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»m^t 
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Dönem : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Jft I Q İ « Q J Q | ^ 

1 3 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sinop 
Milletvekili Hilmi Biçer ile Kars Milletvekili İ. Hakkı Alaca'nın, 
647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonları 

raporları (1/592, 2/778, 2/779) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-351/363 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
1)2 . 1 . 1972 tarihinde taarlaştıırilan «13 . 7 . 1965 tanütli ve 647 sayılı üeızaiların infazı hakkın-
daiki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gteregmin yapılmasını saygıyla ara ederimi. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başıbafcatn 

13 . 7 , 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların Ması hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasamı 

GEREKÇESİ 

Cezalandırma ve cezaların infazı alanında; ibret olma toplumun intikam duygularını tatmin 
gibi esasları dikkate alan eski anlayış yerine; suçlunun kişiliğine ruh ve karakter yapısına istidat 
ve yeteneklerine uygun düşebilecek terbiye, eğitim veya çalıştırma yollarıyla bir daha suç işle
mesini önleyecek şekilde ıslahı ve topluma yararlı bir unsur olarak iadesinin sağlanması için in
fazın tedrici bir şekilde yumuşatıknası ilkelerini benimsemiş bulunan çağımız görüşlerine uygun 
olarak; 

a) Cezaların şahsileştirilmesi prensibine paralel şekilde infazın da şahsdleştirilmesi, 

b) Çeşitli mahzurları nıüşahade edilmiş bulunan hücre sisteminin kaldırılması, 

c) Hakkında uygulanması gereken ıslah rejimini tâyin için hükümlünün davranış ve ahla
kî eğilimlerinin tespitine imkân verecek bir nıüşahade devııesinin tesisi, 

d) Kapadı infaz kurumları yanında yarı açık ve açık infaz kurumları sayılarının artırıl
ması, 

e) Süratle çoğalmakta olan hükümlü adedi, yanında, malî kaynakların daha verimli kulla
nılması, infaz kurumlarındaki insangücünün değerlendirilmesi ve çalışmanın bütün kötülükleri 
önleyecek bir ıslah vasıtası olduğu esasından hareketle, hükümlülerin tamamına şâmil bir çalışma 
sisteminin ihdası, 
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f) Bâzı haillerde hükümlülere izin verilmesi, 
g) Suçlunun bir oto kontrol içinde ıslahına imkân veriılmesi ve ceza infaz kurumlarının bu

günkü durumu ve ıslah olanaklarımız baki'mımdan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların mah
zurlarını gidermek için icabında bu cezalar yerine para cezası veya bâzı tedbirlerin uygulanma
sı, 

h) Cezaların ertelenmesi imkânlarının çoğaltılması amacıyle cezanın nev'ine ve miktarına gö
re erteleme hadlerinin artırılması, 

ı) Adlî sicildeki hükümlülük kayıtlarının belli süreler sonunda ve belli şartlar altında siline-
bilmiesi imkânının sağlanması, 

iı) İnfaz kurumlarında ıslâh ilkesine uygun ve yetenekli personel istihdamı ve bu kurumlarda 
özel servisler kurulması, 

k) Her hükümlünün hükümlülük süresi ne olursa olsun şartla salıverilme hükümlerinden 
yararlandırılması, 

Gibi esasları gerçekleştirmek suretiyle infaz hukukumuza yeni bir veçhe ve düzen veren ceza
ların infazı hakkındaki kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulamasında genellikle olum
lu sonuçlar vermiş olmasına rağmen bâzı hükümlerinin müeyyideden yolksun olması ve toplumu
muzun kanunda öngörülen bâzı tedbirlerin gereğince uygulanmasına imkân verecek şekilde he
nüz örgütlenmemiş bulunması gibi nedenlerle uygulanamadığı; bilhassa para cezasının tahsili 
usulü hakkında getirilmiş bulunan yeni esasların bu cezaların tahsilini; güçleştirdiği para cezası
nı, ödemeye malî gücü ımüsaidolmayanlar bakımından bu tür cezaların taımamayle etkisiz kaldığı 
imalı gücü müsaidolanlarm da cezayı kendiliklerinden ödemeye yanaşmamaları ve bu konuda 
kanunda öngörülen tedbirin de kifayetsiz bulunması sebebiyle para cezası hükümlüleri aleyhine 
yine bu kanuna göre açılan binlerde dâvanın bilhassa büyük merkezlerde asliye ceza mahkeme
lerinin son derece mahmul hale soktuğu, tahsil güçlüğünün binlerce infaz evrakının Cumhuriyet 
savcılıklarında birikmesine yol açtığı; diğer taraftan para cezalarının hapse tahvil edilememesi 
ilkesi kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile külliyetli miktarda para cezalarını gerektiren, suçla
rın artmasına sebebiyet verdiği; diğar kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulanama
yacağına dair kanunun geçici 4 ncü maddesi hükmünün meydana getirdiği sonuçların askerî yargı 
alanındaki uygulaması askerlik hizmeti icaplarına uygun düşmediği ve askerî disiplin işlemlerini 
olumsuz şekilde etkilediği gibi para cezasının sureti tahsili hakkında özel kanunlarda ımevcut bâzı 
hükümleri de kaldırmış olması çeşitli sakıncalar doğurmuş bulunduğu cihetle, sözü geçen kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek maddeler eklenmesi hakkındaki bu kanun tasa
rısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Madde gerekçeleri 

Madde 2. — Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkımda verilen ölüm cezalarının kurşuna 
dizilmek suretiyle infazını âmir bulunan 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 20 nci ve 353 sayılı 
Askerî Muhakemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 245 nci maddeleri hükümlerinin sak
lı tutulması ve böylece askerî yargıda uzun zaman uygulanan benimsenmiş olan bir askerî infaz 
usulünü devam ettirmek için maddeye son fıkra lllâva edilmiş ve madde dil itibariyle sadeleşti
rilmiş ve yeniden redakte edilmiştir. 

Madde 4. —• Maddenin 1 numaralı bendinde hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezala
rının cürüm veya kabahatten mütevellit olup olmadıklarının belirtilmesi amacı'yle söz konusu ben
de (hafif) ve (ağır) ibareleri ilâve edilmiş, beher gün hapis veya hafif hapis karşılığı hesabı ge
reken »miktarlar paranın bugünkü satunaİJma gücü nıazara alınmak suretiyle aritınlmış, hürriyetti 
bağlayıcı ceza yerime Devlet, belediye ve iktisadî Devlet 'Teşekküllerinde çalıştırmayı öngören 
ikinci bent hükmü uygulama olanağı bulunmadığı cihetle metinden çıkarılmış, taksirli cürümler
de hükmıolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın ancak para cezasına çevrilebileceği esası geftirilmliş, 
müeyyideden yoksun olan diğer bent hükümler ilâve fıkra ile müeyyideye bağlanmış, rütbeli ve-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 



- 3 — 
ya rütbesiz asker sıfaitını taşıyan kimselere maddenin 4 ve 5 numaralı bendi hükümlerinin uy
gulanması askerî hizmet icaplarına uygun düşmediği ve askerî disiplini zedeleyebilecek nitelik
te bulunduğu cihetle ilâve edilen bir fıkra ile bu madde hükümlerinin sırf askerî suçlar ile askerî 
disiplin suçlarında ve maddenin 3 ve 4 numaralı bendi hükümlerinde subaylar askerî memurlar 
ve aıssulbaylar hakkında uygulanmaması sağlanmıştır. 

'Madde 5. — Tasarının genel gerekçesinde değinilmiş bulunan nedenlerle para cezasının tarif, 
tespit ve yerine getirilmesi esaslarına ilişkin 5 nci maddenin 5 ve müteakip fıkraları metinden 
çıkarılmış ve Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddedeki eski esaslara rücu edilmiştir. Tasarıdaki 
5 nıci ıımaddenin 5 ve müteakip fıkraları Türk Ceza Kanununun s'özü geçen maddesinin 2 ve mü
teakip fıkralarının tekrarından ibarettir. «Ağır para cezası 10 liradan 25 bin liraya kadar tayin 
olunacak bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Nispî para cezalarının yukarı 
haddi yoktur.!» şeklindeki tarif Ceza Kanununun söz konusu maddesinde ibka edilmiş; tasarıya 
aktarılan 19 ncu madde hükümlerinde lüzumsuz görülen iki kayıt metlinden çıkarıılmış ve 3 lira 
yerine 10 liranın bir gün hapse bedel tutulması öngörülmüştür. 

Madde 6. — Kanunun 6 nci maddesi tasarıya aynen alınmış ilâve ©dilen 2 nci fıkra ile suçun 
işlendiği tarihte henüz 18 yaşını ikmal etmemiş küçükler ile 70 yaşma varmış ihtiyarların, çarp
tırıldıkları hürriyeti bağlayıcı cezaların daha geniş imkânlar içerisinde er'telenebilmesini teminen 
yaş kademelerine göre cezaların ertelenme hadleri yükseltilmiş ve son fıkra ile de askerî yargı 
alanında ertelemeye ilişkin bâzı hükümler saklı tu'tulmak istenmiştir. 

Madde 9. — Genellikle 6 ayı geçmeyen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların inifazma mü
sait birer müessesle olarak kurulmuş bulunan askerî cezaevlerinin sınıflandırılmasına ve buralar
da cezası infaz olunanların ayrıca müşahadeye talbii tutulmalarına zaruret görülmediği cihetle 
bu ımaddeye ilâve edilen son fıkra ile askerî cezaevlerinin sınıflandırılmaması ve cezaları bura
larda infaz edilenlerin müşahadeye tabi tutulmam alan esası getirilmiştir. ' 

Madde 14. — Maddede yapılan değişiklikle izm müessesesi yenideni tanzim edilmiş Mnden 
dönmeyenler ile izlin süresıini geçirmiş bulunan hükümlülerin fiilleri suç sayılmış, şartla salıveril-
nuedeki iş arama izni de yeni esaslara bağlanmak suretiyle sistematik bakımdan 19 ncu madde
den bu maddeye aktarılmış bulunmaktadır. 

Madde 18. — Maddenin ilk fıkrasındaki hürriyeti bağlayıcı ©ezalar yanına emniyet tedbirleri 
de ilâve edilmiş ve eklenen fıkra ile hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz veya affolunup da ayrıca 
mahkûm bulundukları emniyeti umumiye nezaneti altında bulundurulma cezalarının yerine ge
tirilmesi veya şartla salıverilmeden sonra haklarında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 
4 numaralı bentlerinin uygulanması gereken yabancılardan her türlü şahsî hak ve varsa para ce
zası ve yargılama giderlerini ödeyenlerin istekleri üzerine yurt dışına çıkarılmalarına ve millî (men
faatler zaviyesinden yurtta kalmaları sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet '.Savcısının talebi ile 
hudut dışı edilebilmeleri imkânı sağlanmak istenmiştir. 

Madde 19. — Devre sistemlerini kaldıran ve getirdiği diğer yeniliklere tasarının genel gerek
çesinde temas edilmiş bulunan 647 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiş bulunan şartla salıve
rilme müessesesinin be'ş yılı geçen uygulamasında 19 ncu madde metninin çeşitli şekilde yorum
landığı bu siebeple de uygulamada birlik sağlanamadığı; bilhassa bâzı mahkemelerce oeıza evinde 
geçirilmesi gereken sürenin tamamının iyi halle geçirtilmesi gerektiği yolundaki anlayış, süresi 
uzun olan hürriyeti bağlayıcı cezalarda tek bir disiplin cezası almış olan hükümlünün bu haktan 
yararlanamamağına ve müebbet ağır hapis cezasında ise hükümlünün ölünceye kadar cezaevinde 
kalmasına ve dolayısıyle, ıslâh siyaseti bakımından zararlı olacak şekilde hükümlünün her tür
lü umudunun yok olmasına sebebiyet verdiği ve iyi hal konusundaki »tüzük hükümlerini işlemez 
hale soktuğu cihetle maddemin ilk fıkrası yeniden tanzim edilmiş ve yeni tanzim tarzına göre şart
la salıverilme başlıca iki hususun tahakkukuna bağlı tutulmuştur. Bunlardan birincisini hüküm
lülük süresinin muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezada 2/3'nün, müebbet ağır hapiste 24 yılının çe
kilmiş olması, ikindisini ise, bu sürenin ikmali anında hükümlünün tüzüğe göre iyi halli hüküm
lü niteliğinde bulunması hususları teşkil etmektedir. 
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Bu sebeple fıkra yeniden kaleme alınmış, son zamanlarda bilhassa açık ve yan 'açık infaz ku« 
ramlarında artan firar olaylarını .kısmen önleme amacıyle firar eden hükümlülerin şartla salıveril-
iiıeden istifade süresini azaltan yeni .esaslar getirilmiş, a!ş arama iznine taallûk eden 8 ndi fıkra 
hükmü sistematik bakımdan izin işlemlerini tanzim eden J4 ııeü maddoye aktarılmış ve madclıc 
dil itibariyle sadeleştirilmiştir. 

-Madde 2. — Ek madde birle sırf askerî suçlar İle disiplin suçları ayrık ollmak üzere askere 
alınmadan veya askerlikle »i sırasında işılıeidikleri bir suç sdbebiiyle haklarında, kısa süreli hür
riyeti "bağlayıcı ceza yerine bu kanunun 4 ncü maddesinin 4 ve 5 numaralı bentlerinde hakla
rında tedbir uygulanmış yedeksubay, er vıe erbaşlar için bu tedbirlerle alelıtlak para cezalarının 
yerine getirilmesinin askerlik hizmetleri sonuna bırakılması sağlanmak istenmiş tir. 

Madde 3. — Geçici madde dörtle bu maddeye ilâve edileli 2 nci fıikra ile mahkemelerce hük-
morunmuş bmluınmıasına rağmen tazmini nitelikteki para cezalarının takibi için bâzı idarelere tanın
mış olan tabip yetkisinin kaldırılmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 4. — Geçici madde sekizle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan 
suçlardan dolayı hükmedilmiş ve edilecek olan para cezalarının tahsil usulü düzenlenımistir. 

Madde 5. — Kanunun yürürlük tarihi açıklanmıştır. 

Madde 6. — Yürütmeye ilişkin hükümdür. 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'ih, 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif i (2/778) 

6 . 12 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ile gerekçesini arz eder, derin say gılarımı sunarım. 

Sinop 
Hilmi Biçer 

GEREKÇE 

Ekseri memleketlerin ceza ve infaz siyasetlerinde beliren gelişmeler sonucu, kısa süreli. 
hürriyeti bağlayıcı cezaların yararsız olduğu tespit edilerek bu ceza yerine kaim olmak 
Üzere cezaevi dışında suçlunun ıslahı için gerekli tedbirler vazedilmiştir. 

647 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, kısa süreli hür
riyeti bağlayıcı cezaların azamî haddi altı ay olup, şartla salıvermeden istifade halinde 
bu süre dört ay ve daha az cezalarda ise icabında iki güne kadar inebilmektedir. Bu kısa süre 
içerisinde hükümlüye uygulanacak tretman ve ıslâh edici tedbirlerin müspet netice verme-
4İği, çok kışa zaman için cezaevine alman kişilerin, tahliye sonrası moral ve yaşantıları üze
rinde menfi ve yıpratıcı tesirler tevlidettiği yapılan kriminolojik araştırmalar neticesinde an
laşılmıştır. 

1962 yılı istatistiklerine göre, kısa süreli hürriyti bağlayıcı cezaya hükümlü olanların 
cezaevleri mevcudunun % 91'ini teşkil ettiği, ancak 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra bu nispetin 1967 yılında % 75,6, 1968 de % 76,5, 1969 
da '% 76,3, 1970 de % 72,8'e indiği, ancak yıllar ilerledikçe hükümlü nüfusunda beliren 
artış sonucu bu nispetlerin tekrar yükselme kaydettiği görülmüştür. 
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Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü 

olanların büyük artış göstermesi. Devlet Hazinesine de büyük külfet tahmil ettiği gibi 
cezaevlerindeki izdihamı da had safhaya getirdiği ve bu sebeple cezaevlerinde bulunan prob
lemli hükümlüler üzerinde etkili ıslah çabalarını da olumsuz yönden etkilediği müşahede, edil
miştir. 

Yukarda arz ve izaha çalışılan esbaba binaen değişiklik yapılması istenilen 4 ncü madde
nin 1 nci fıkrasındaki ceza ve tedbirlerin bâzı istisnalarla âmir hüküm olarak uygulan
ması, ikinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı verilecek olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ce
zalar yerine, birinci fıkradaki ceza ve tedbirlerin uygulanması mahkemenin takdirine bırakıl
mış ve parası olanın herzaman bu suçu işleyeceği zehabını kaldırmak amacıyle da müker-
rirlerin mezkûr fıkra hükmünden istifade edemeyeceği hususları getirilmiştir. 

İşledikleri herhangi bir burçtan dolayı hüküm giyen küçüklerin sabıka kayıtlarının mevcu
diyeti uzum süre iş bulabilme ve hattâ tahsillerine dahi mâni olması karşısında, kısa sü
reli hürriyeti bağlayıcı cezalar için 7 nci maddenin (a) ve diğer bilûmum sucjlar için (b) fık
rasındaki esaslar dairesinde adlî sicildeki hükümlülük kayıtlarının mahkemece istisnasız si
linmesinle karar verilmesi öngörülmüştür. 

-SİNOP MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİÇERİN TEKLİFİ 

647 saydı Cezaların İnfazı hakkındaki Kamımın 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kamın 
teklifi 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların infazı baklandaki Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki' şekil
de değiştirilmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler; 
Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair hallerine 

ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre mahkemece : 
1. — Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabı 

ile ağır para cezasına, 
2. — Aynen dade veya tazmine, 
3. — Altı ayı geçmemek üzere bir* eğitim veya ıslah kurumuna devam ötmeye, 
4. — Bir yılı geçmemek kaydıyla bir yere git mekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve sanatı 

icradan mep'e, 
5. — Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınma

sına, 
HükmoUınur. Ancak, taksirli suçlar ayrık olmak üzere, bu fıkrada yazalı sebepler ile suçun 

niteliği ve sosyal etkisi gerektirdiği takdirde yu kandaki ceza ve tedbirler uygulanmaz. Suçun 
temas ettiği kanun maddesindeki cezalar verilir. 

Zimmet, ihtilas, infciMp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanana ve 
dolanlı iflâs suçlarından dolayı verilecek olan kısa süreli hürriyeti bağlayıeı cezalar yerme 
mahkemece, birinci fıkradaki ceza ve tedbirler hükmolunabiMr. 

BMnci ve ikinci fıkra hükümleri .taksirli sueîar hariç mükerrirler hakkında uygulanmaz. 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriye ti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hak
kında bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 

Hakkında Türk Ceza Kanununun 54 ncü mad desi uygulanmak suretiyle kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezaya veya yukanki fıkralarda yeraîan tedbirlerden herhangi birine mahkûm olan 
kimsenin bir sene, 
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Aynı şekilde bilûmum suçlardan dolayı hüküm giyen kimsenin be§ sene içerisinde, 
7 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen şekil ve şartlara uygun olarak tatep vu

kuunda adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahkemece silinmesine karar verilir. 
Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde ödeme-

yıemler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı tedbirleri Cumhuriyet Savcı
lığınca yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm gereklerine 
aykırı hareket edenlerim, hürriyeıti bağlayıcı cezalarının aynen yerline getirilmesikıe mahkemece 
karar verilir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar 'ile askerî disiplin suçlan ve birinci fıkranın 3 ve 4 
numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

Kars Milletvekili i. Hakkı Alaca'nın, 647 «ayılı Cezaların infazı (Hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/779) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
6 . 12 . 1972 

647 sayılı Cezaların infazı HakkmdaSki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi ile gerekçesini arz eder, derin saygılarımı sunarım. 

Kars Milletvekili 
/. Hakkı Alaca 

GEREKÇE 

Ekseri memleketlerin ceza ve infaz siyasetlerinde beliren gelişmeler sonucu, kısa süreli hürri
yeti bağlayıcı cezaların yararsız olduğu tespit edilerek bu ceza yerine kaim olmak üzere cezaevi dı
şında suçlunun ıslahı için gerekli tedbirler vazedilmiştir. 

647 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezaların azamî haddi altı ay olup, şartla salıvermeden istifade halinde bu süre dört ay 
ve daha az cezalarda ise icabında iki güne kadar inebilmektedir. Bu kısa süre içerisinde hüküm
lüye uygulanacak tretman ve ıslah edici tedbirlerin müspet netice vermediği, çok kısa zaman 
için cezaevine alman kişilerin, tahliye sonrası moral ve yaşantıları üzerinde menfi ve yıpratıcı te
sirler tevlidettiği yapılan krimıinolojik araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır. 

1962 yılı istatistiklerine ıgöre, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü olanların cezaev
leri mevcudunun % 91'ini teşkil ettiği, ancak 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra bu nispetin 1967 yılında % 75,6, 1968 de % 76,5, 1969 da »% 76,3, 
1970 de % 72,8'e indiği, ancak yıllar ilerledikçe hükümlü nüfusunda beliren artış sonucu bu nis
petlerin tekrar yükselme kaydettiği görülmüştür. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü olan
ların büyük artış göstermesi, Devlet Hazinesine de büyük külfet tahmil ettiği gibi cezaevlerin
deki izdihamı da had safhaya getirdiği ve bu sebeple cezaevlerinde bulunan problemli hüküm
lüler üzerinde etkili ıslah çabalarını da olumsuz yönden etkilediği müşahade edilmiştir. 

Yukarda arz ve izaha çalışılan esbaba binaen değişiklik yapılması istenilen 4 ncü maddenin 
1 nci fıkrasındaki ceza ve tedbirlerin bâzı istisnalarla âmir hüküm olarak uygulanması, ikinci 
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fıkrada sayılan suçlardan dolayı verilecek olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine, 
birinci fıkradaki ceza ve tedbirlerin uygulanması mahkemenin takdirine bırakılmış ve parası ola
nın her zaman bu suçu işleyeceği zehabını kaldırmak amacıyle de mükerrirlerin mezkûr fıkra hük
münden istifade edemeyeceği hususları getirilmiştir. 

İşledikleri herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyen küçüklerin sabıka kayıtlarının mevcudiye
ti uzun süre iş bulabilme ve hattâ tahsillerine dahi mani olması karşısında, kısa süreli hürriyeti 
ıbağlayıcı cezalar için 7 nci maddenin (a) ve diğer bilûmum suçlar için (b) fıkrasındaki esaslar 
dairesinde adlî sicildeki hükümlülük kayıtlarının mahkemece istisnasız silinmesine karar veril
mesi önıgörülmüştür. 

KARS MİLLETVEKİLİ İ. H. ALACA'NIN TEKLİFİ 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ©ezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler, 

MADDE 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair faallerine 
ve suçun istenmesindeki özelliklere göre mahkemece : 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 süâ 40 lira hesabı ile 
ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle fbir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek sanatı ic

radan men'e, 
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmolunur. Ancak, taksirli suçlar ayrık olmak üzere, bu fıkrada yazıüı sebepler ile suçun 

niteliği ve sosyal etkisi gerektirdiği takdirde yukarıdaki ceza ve tedbirler uygulanmaz. ISuçun te
mas ettiği kanun maddesindeki cezalar verilir. 

Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma 
ve dolanlı iflâs suçlarından dolayı verilecek olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
mahkemece, (birinci fıkradaki ceza ve tedbirler hükmolunabilir. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri taksirli suçlar hariç mükerrirler hakkında uygulanmaz. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti Ibağlayıcı ceza uzun süreli de (olsa fail hak

kında hu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 
Hakkında Türk Ceza Kanununun 54 ncü maddesi uygulanmak suretiyle kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezaya veya yukanM fıkralarda yeralan tedJbirlerden herhangi birine imahkûm olan kim
senin bir sene, 

Aynı şekilde (bilûmum suçlardan dolayı hüküm giyen kimsenin beş sene içerisinde, 
7 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen §ekil ve şartlara uygun olarak talep vu

kuunda adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahkemece silinmesine karar verilir. 
Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde ödeme

yenler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı tedbirleri Cumhuriyet (Savcı
lığınca yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm gereklerine 
aykırı hareket «dünlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynen yerine (getirilmesine mahkemece 
karar verilir. 
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Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın S ve 4 
numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî memurlar ve iassuhaylar ihakkında uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğ'e girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

3 neü Toplantı yılında Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

3 neü Toplantı yılında 12 .6 .1972 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/592 
Karar No. : 69' 

YÜKSEK BA^KANLTĞA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 1 . 1972 tarihinde .kararlaştırılan 047 sayılı ('ezaların İnfazı Hakkındaki Kanımda Değişiklik 
Yapılmasına dair olup. Komisyonumuza havale olunan Kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcisi
nin de-iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Cezaların şahsileştirilmesi prensibine paralel şekilde infazın da şahsileştirilmesi, isabetli bir 
ıslah rejimini tayin için hükümlülerin davranış ve ahlakî temayüllerinin önceden tespitine im
kân verecek bir müşahede devresinin tesisini, hükümlülerin tamamına sarî olacak şekilde bir ça
lışma sisteminin ihdasını, bâzı hallerde hükümlülere izin verilmesini, kısa süreli hürriyeti bağla
yıcı cezaların bilinen mahzurlarını gidermek maksadıyle icabında Ira cezalar yerine para cezası 
veya bâzı tedbirlerin uygulanmasını, cezaların ertelenme hadlerinin artırılmasını, ıslah kurum
larının ' sınıflandırılmasını, şartla salıverme hükümlerinden hükümlülük süresi ne olursa olsun 
bütün hükümlülerin yararlandırılmalarını sağlanmak maksadıyle çıkarılmış bulunan 13 . 7 . 1965 
tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 7 yıla yaklaşan uygulaması sonucu ge
nellikle memnuniyet verici olmakla beraber; bâ'̂ ı hükümlerinin müeyyideden yoksun olması, ka
nunda önigörülen bâzı tedbirlerin gereğince uygulanmasına imkân verecek ölçüde toplumumu
zun henüz örgütle.nmiemiş buluması; bilhassa para cezasının tahsili hakkında getirilmiş bulunan 
yeni esasların bu cezaların tahsilini güçleştirdiği ödeme gücü olmayanlar yönünden bu tür ceza
ların tamamıyle etkisiz kaldığı; geçici 4 neü maddesi hükmünün meydana getirdiği sonuçlanıl 
askerî yargı alanındaki uygulamasının, askerlik ihizm^eti icaplarına uygun düşmediği ve askerî di
siplin :şlem;lerini olumsuz şekilde etkilediği;. para eczalarının sureti tahsili hakkında özel kanunlar
da mevcut bâzı hükümlerinde kaldırılmış olmasının sakıncalar doğurduğu gerekçesiyle hazır
lanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca, olumlu 'mütalâa edilmiş ve tümü kabul 'edilerek madde
ler üzerinde yapılan müzakereler sonunda vaki tekliflerde dikkate almm,ak suretiyle, tasarının, 
1 nci maddesinde ye.r alan 647 sayılı Kanunun 2, 4, 5, 6 ncı maddeleri değiştirilmek suretiyle 
9, 14, 18, 19 neu maddeler ile 2 nci maddedeki ek madde 1, tasarının 3 neü maddesi, 4 neü maddesi, 
5 ve 6 ncı maddeleri aynen kaıbul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ilk fıkrasının sonun
daki «yerine getirilemiez» ibaresi kanunun adına uygun olacak tarzda, «infaz oluna;m(az» şeklinde 
değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan «yerine getirilmesine» ibaresi «infa
zına», keza beşinci fıkradaki «yenine getirilmesine» ibaresi «infazına» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yor alan dördüncü maddenin üçüncü fıkrasındaki «15» günlük süre 
«30» gün olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan ;647 sayılı Kanunun beşinci maddesinin dördüncü fıkra
sındaki taksit miktarı «üçten» ibaresi «dörtten» şeklinde değiştirilmiş; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 
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Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası «Bâzı 
suçlara ilişkin cezalar ile askerî suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelenemeyeceğine 
dair özel kanun hükümleri saklıdır.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yer alan 647 sayılı Kanunun 9, 14, 18, 19 ncıı maddeleriyle, tasarının 
2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Y 
Komisyon Sözcüsü 

ıSivafl 
T. Komitan 

EatzaiTtiıım 
>S. Anafi 

înızaıdia buU/uıııalmlaldı 

KüMıyia 
P . Aamioğüıu 

İmzada bulunıatoaldı 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

İçel 
M. Arıkan 

Mıardiiın 
E. K. Aylar 

Bitlis 
Söz haikkım safolı 

K. M. Akışı); 

Kara 
/. II. Alaca 

•Ndğdo 
M. Ocakçıoğlu 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

Konya 
i. Baraaı 

ılmzaSda bulıunıaanadı 

0. 
Tokat 

Hacıbaloğlu 

4 ncü toplantı yılında seçilen Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
4 ncü toplantı yılında seçilen 

Adalet Komisyonu 
E sos'; No. : 1/592, 2/778, 2/779 

Karar No. : 63 

29 . 12 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Geçen toplantı yılı Millet Meclisi Gündemline intikâl eden, ancak, görüşülmesi yapılamadığı 
için Komisyonumuza tekabbül için gönderilen, «13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» ile, bu toplantı yılı Komisyonu
muza havale edilen ve aynı mahiyette olan «Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in 647 sayılı Cezala
rın infazı hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» ve «Kars 
Milletvekili İsmail Hakkı Alaca'nın 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi», tasarı esas alınımak ve birleştirilmek suretiyle, Hükü
met temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tekliflerin; gerekçelerinde öne sürülen hususları tahakkuk ettirecek nitelikte bulunmadıkları, 
ayrıca mükerrer hükümler bakımından, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı tedbirlerin 
uygulanamıyacağı esasını getirmek suretiyle mer'i hükmün kapsamını bu noktada daralttığı ci
hetle, aynı mahiyette olan her iki teklif de Komisyonumuzca olumlu mütalâa edilmemiş, ancak; 
henüz çocuk mahkemeleri kurulmamış olan memleketimizde, kısa süreli, hürriyeti bağlayıcı ceza
ların küçükler üzerinde olluımsuz etkilerini dikkate alan Komisyonumuz, suç tarihinde henüz 18 
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— 10 — 
yaşmı ikmal etmemig küçüklerin mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının, 
sözü g-eçen Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı ceza veya tedbirlerden birine çevrilmesini uygun 
bulmuş ve bu hususu temin edecek bir hükmü, tasarının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasına ilâve 
etmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 4 ncü maddesine yapılan bu ilâve dışında, diğer hükümleri, sabık Adalet Komisyo
nunca tanzim edildiği şekilde aynen benimsenmiştir. 

Gnenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtiip içel 
istanbul Sinop Kırklareli M. Ankan 

1. H. Tekmel H. Biçer M. Atagün 

Kars Konya Manisa Niğde 
î. H. Alaca O. Okay H. Okçu M. Ocakçıoğlu 

İmzaıda Ibukmiaımadı. 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infaaı hakkındaki Kanunun 2, 4, 5, 
6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ölüm cezası ve yerine getirilmesi : 

Madde 2. — Ölüm cezası, buna hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesidir. 
Ölüm cezası, hükümlünün mensu'bolduğu din ve mezhebin hususî günlerinde yerine getirile

mez. 
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz olun

maz. 
Ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet Mec

lisince yerine getirilmesine karar verilmesinden sonra gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar 
dâhilinde infaz olunur. 

Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen Ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ilişkin hükümler saklıdır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun kişiliğin*, sair hallerine 
ve suçun işlenmesin'dekl özelliklere göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 20 lira hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiyle 
ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 
4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve 

sanatı icradan men'e, 
5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmolunabilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail hakkında 

bu maddenin îlk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. 
Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde ödemiyen-

ler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı tedbirleri Oumlhurîyet savcılığınca 
yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde yerine getirimiy enler veya hüküm (gereklerine jaykırı ha
reket edenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynen yerine getirilmesine mahkemece karar veri
lir. 
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3 NCÜ TOPLANTI YILINDA SEÇİLEN ADA
LET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİSİ , 

13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İn
fazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 
2, 4, !5, 6, 9, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi : 

Madde 2. — ölüm cezası, buna hükümlü 
olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izale
sidir. 

ölüm cezası, hükümlünün mensubolduğu 
din ve mezhebin hususi günlerinde infaz olu
namaz. 

Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığınla 
tutulanlar üyileşmedikçe 'ölüm cezası infaz »olun
maz. 

ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın 
Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince infazına karar verilmesinden sonra 
gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dâhi
linde infaz olunur. 

Askerî suçlardan dolayı asker kişiler hak
kında verilen ölüm cezalarının infazıma ilişkin 
hükümler saklıdır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti (bağlayıcı 
cezalar yerine; suçlunun (kişiliğine, sair halle
rine ve suçun iflenmesindeki özelliklere göre 
mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ilâ 
20 lirla hafif, cürümlerde 20 ilâ 40 lira hesabiy
le ağır para cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya 

ıslah kurumuna devam etmeye, 
L Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen 

Ibir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya mes
lek ve sanatı icradan men'e, 

5. Her nevi ehliyet Ve ruhsatnamenin bir 
aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alıınma-

Hükmolunabillir. 

-t NCÜ TOPLANTI YILINDA SEÇİLEN 
ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTlİEİŞİ 

13 . 7 . 1965 tarihli re 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunda değişiklik yapümmma dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 , 7 , 1965 tarihli ve '647 sa
yılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 2, 4, 
5, 6, 9,14,18 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi : 

Madde ı2. — iSabık Adalet Komisyonunun 
•2 nci maddesi benimsenmiştir. 

Kısa <&üreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
uygulanabilecek ceza ve tedbirler : 

Madde 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yerine; suçlunun kişiliğine, sair halleri
ne, ve suçun islenmesmdeki 'özelliklere göre 
mahkemece; 

1. Kabahatlerde, ıbeher gün karşılığı 10 ilâ 
20 lira hafif, 'cürümlerde 20 ilâ, 40 lira hesabiy
le ağır ftara |cezasına, 

2. Aynen iade veya tazmine, 
3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim ve

ya ıslah kurumuna devam istmsye, 

4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen 
bir yere gitmekten, bâzı f aaliyeıtleri veya ımeslek 
ve sanatı icradan tmen'e, 

5. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin (bir 
aydan (bir yıla kadar muvakkaten geri alınması
na, 
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(Hükümetin teklifi) 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlan ve birinci fıkranın 3 ve 4 nu
maralı bendi hükümleri de subaylar, askerî me nurlar ve assubaylar hakkında uygulanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tesbiti ve yerine getirilmesi : 

Madde 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tâyin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazînesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgarî ive azamî hadleri gösterilen para cezalarının ımlikltan suçlunun iktisadî durumu, aile 
sorumluluğu, meşgale ve mesleği, yaş ve sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı 
gibi hususlar gözönünde tutularak tespit edilir. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tâyin edeceği sürelerde Ve be
lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde geri kalan miktann tamamının tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı üçten 'eksik olamaz. 
Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet savcılığına verilir. Cumhuriyet sav

cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde para cezasını ödemezse Cumhuri
yet savcısının karan ile bir gün 10 lira sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz, Ancak 
10 liradan aşağı hükmolunan para cezalan bir gün hapse çevrilir. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olması bile yukardaki hüküm Cum
huriyet savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsiline taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre içerisinde para ce
zasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur. îfcinci taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hü
kümsüz kalır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701 'e 1 nci ek) 
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(3 ncü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hür
riyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa fail 
hakkında (bu maddenin ilk fıkrasının (1) nu-
monalı bendi hükmü uygulanabilir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para 
cezasını kanunda öngörülen süre içerisinde öde
meyenler ile birinci fıkranın B, 3, 4 ye 5 numa
ralı benlerinde yazıih tedbirleri ıChımhuıiyet 
Savcılığınca yalpalan tebligata rağmen 30 gün 
içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm 
gereklerine aykırı hareket edenlerin, hürriyeti1 

bağlayıcı cezalarının aynen yerine ıgetiriltmesine 
mahkemece karar verilir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile 
askerî disiplin suçları ve birinci fıkranın 3 ve 
4 mimara!! Ibenıdi hükümleri de subaylar, as
kerî ımemurlar ve assubaylar hakkında uygu-
lanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine ge
tirilmesi : 

MADDE 5. — Fara cezası kanunda yazılı 
hadler arasında tayin olunacak bir ımiktar pa
ranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgarî ve azamî hadleri gösterilen para ce
zalarının miktarı suçlunun iktisadî durumu, 
aile sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve 
sağlık durumu cezanın sosyal etkisi ve uyarma 
amacı gibi ihususljar g-özönünde tutularak tes
pit edillir. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükme
deceği para cezasının tayin edeceği sürelerde 
ve belirli taksitlerle iödenmesine de karar vere^ 
biilir. Ancak taksitlerden birinin sünesinde öden
memesi halinde geri kalan miktarın tamamının 
tahsili gerektiğini İde kararda gösterir. 

Taksit süresi Ski yılı geeçmez ve taksit ımik-
tarı dörtten eksik olamaz. 

İBu ceza (hükmünü bildiren ilam kesinleşin-
ce 'Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet 
ISjatvcısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için 
hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri 
tebliğ eder. 

(4 ncü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Hükmolunabilir. Ancak; haklarında T. O. K. 
nun 54 veya <B5 nci maddeleri uygulanmış bulu
nanların kısa süreli (hürriyeti bağlayıcı cezaları 
yerine mahkemece yukarki (bentlerde yazılı ceza 
ve tedbirlerden birine hükmolunur. 

Taksiri suçlardan dolayı hükmolunan hürri
yeti bağlayıcı ceza uzun süreli ide olsa fail hak
kında bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı 
bendi hükmü Uygulanabilir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para 
cezasını kanunda iönıgörüîen süre içerisinde öde
meyenler ile birinci fıkranın 2, 3, 4 ve (5 numa
ralı bentlerinde vazıh tedbirleri Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan (tebligata rağmen 30 gün 
içerisinde yerine getirmeyenler veya hüküm (ge
reklerine aykırı hareket edenlerin, hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının aynen yerine igetirilmesine 
mahkemece karar verilir. 

Bu ımadde hükümleri sırf askerî suçlar ile 
askerî disiplin suçları ve (birinci fıkranın 3 ve 
4 numaralı bendi hükümleri de subaylar, askerî 
memurlar (ve assubaylar hakkında uygulanmaz. 

Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine geti
rilmek : 

Madde '5. — Sabık Adalet Komisyonunun 
5 nci (maddesi benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri ka
lan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü mad> 
desi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, Ka
mu iktisadî Teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice göre em
sallerine ödenen ücret tutarından hükümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra baki
yesi hükmolunan cezadan mahısubedilir. 

Çektirilen hapis süresi para. cezasını tamamiyle karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili 
için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal [memurluğuna verilir. Ve mal nıenıur-
luğunca Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir. 

Cezaların ertelenmesi : 
Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para cefasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan Mm-

se, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla kadar 
hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâM temayül
lerine göre cezasının ertelenmesi ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında mah
kemece kanaat edilirse, bu cezanın ertelenmesine htikmolunaJbilir. Bu halde ertelemenin sebebi hü
kümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis cezası 
iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yağını ikmal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 
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(3 ncii .Toplantı yılında seçilen 
. Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Hüffciimilii, tsbliğ olunan ödeme emri üzerine 
beCid süre içimde para cezasını Edemezse Cum
huriyet Savcısının kararı ile biır gün ,10 Üra Isa-
ydlınak üzere hapsedilir. Kesirler nazara alın-
m?jz, anuak 10 liradan aşağı hükmolunan pa
ra cezaları bâr gün hapse çevrilir. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme 
ilâmında yazılı olmasa hile yukardaki hüküm 
Cumhuriyet savcılığınca uygulanır. 

Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit ön
görülmemiş 'ise bir aylık süre içerinde para ceza
sının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üze
rine geri kalan para cezasının birer aylık iki 
taksitte Ödenmesine müsaade olunur. İkinci 
taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit mü
saadesi hükümsüz kalır. 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 ncı 
fıkra uyarınca 10 lira indirildikten sonra geri 
kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 
3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84 ncü 
maddesi hükmü saklıdır. 

Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasın
dan çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî, ida
re, kamu iktisadî teşebbüsü ve sair kamu ku
rumlarının hizmetlerinde çalıştırılabilir. Rayice 
göre emsallerine ödenen ücret tutarından hü
kümlünün iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldık
tan sonra bakiyesti hükmolunan cezadan mah-
subedilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tama
mıyla karşılamamış olursa geri kalan paranın 
tahsili için ilâm Cumhuriyet savcılığınca ma
hallin en büyük mal memurluğuna verilir. Ve 
mal mıemurluğunca Âmme Alacaklarının tahsili 
usulü hakkındaki Kanuna göre infaz edilir. 

Cezaların ertelenmesi : 

Madde 6. — Adliye mahkemelerinde para 
cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif 
para veya 6 aya kadar ağır hapis veya bir yıla 
kadar hapis veya hafif hapis cezalarından biri 
ile mahkûm olur ve geçmişteki haliyle ahlâkî 
temayüllerine göre cezasının ertelenmesi ilerde 
cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı 

(4 ncü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Cezaların ertelenmesi : 

Madde 6. — Sabık Aialet Komisyonunun 
6 ncı maddesi benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi/) 

etmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis cezası bir seneden 
hapis veya hafif hapis cezası iki seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki fıkra hükümleri 
uygulanabilir. 

Bâzı askerî suçlarla, askerî disiplin suçlarının ertelenemiyeceğine dair özel kanun hükümleri 
saklıdır. 

Müşahedeye tabi tutulma : 

Madde 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
olanlar, îraklarmda uygulanacak rejimi, ahlâkî eğilimlerini ve gönderilmesi gereken infaz kuru
munu tesbit için tüzükte gösterilen esaslar dairesinde müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede süresi 60 günü geçemez. 
Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun işlen meşindeki özelliklere göre gerektiğinde müşahe

deye tabi tutulmıyabilir. 
înfazı gereken cezalan 6 aydan aşağı olanlar müşahedeye tabi tutulmazlar. 
Müsahade sonunda, müsahade merkezi hükümlüye ait dosyayı mütalâasiyle Bakanlığa gönderir. 

Müsahacle sonucuna göre hükümlünün gönderileoeği infaz kurumu Bakanlıkça tâyin olunur. 
Hükümlülerin nıüşahadeye tabi tutulmasına ve ceza evlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hüküm

ler, askerî ceza evleri ve cezaları buralarda infaz olunan hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

İzin : -

Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezalan infaz edilmekte olanlardan : 
a) Hükümlülük süresinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kardeşi

nin veya çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde yahut za
rara mâruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi âfetlerin vukuunda yol dâhil bir 
günden 10 güne kadar, 

b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yan açık infaz kurumlarında olup da açık infaz 
kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin yarısını iyi hal ile geçirmiş olan
lara ayrıca yol dâhil 72 saate kadar, 

c) İnfaz kurumlarında hükümlülük süresinin en az 6 ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine 
İ5 gün kalmış olan hükümlülere normal hayata avdetlerini sağiıyacak ve iş temin edebilecek im
kânların verilmesi için kendi başlarına veya infaz sonrası yardım kurumlariyle temasa geçmek için 
çalışma saatleri içinde ve her seferinde yol dâhil 8 saate kadar, 

Cumhuriyet Bavcısının tasvibiyle mahfuzen veya serbest olarak Tüzükte gösterilen esaslar dâ
hilinde izin verilebilir. 

İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 ııci ok) • 
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(3 ncii Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

hakkında mahkemece kanaat edilirse, bu ceza
nın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde er
telenmenin sebebi hükümde yazılır. 

FıJilin işlendiği zamanda 15 yaşını bitirme
miş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis 
cezası iki seneden, hapis ve hafif hapis cezası 
üç seneden; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 ya
şını ikmal etmemiş olanlar ile 70 yaşma varmış 
ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis ceza
sı bir seneden hap'is veya hafıif hapis cezası iki 
seneden fazla olmadığı hallerde de yukardaki 
fıkra hükümleri uygulanabilir. 

Bâzı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suç
lar ve disiplin suçlarına il'işkin cezaların ertele
nemeyeceğine dair özel kanun hükümleri sak
lıdır. 

Müşahedeye tabi tutulma : 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İzi zın 
Madde 14. — Tasarının 14 ncü maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

(4 ncü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirici) 

Müşahadeye tabi tutulma : 

Madde (9. -— Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
benimsemmiştir. 

İzin : 
Madde 14. — Tasarının 14 ncü maddesi ay

nen benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nei ele 



— 20 — 

(Hükümetin teklifi) 

İzinden dönmiyen veya izin süresini geçiren hükümlüler hakkında Türk öeza Kanununun 299 ve 
mütaakıp maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 

Madde 18. — Andlaşmalarda öngörülen hükümler saklı kalmak şartiyîe yabancılar hakkında 
Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların ve emniyet tedbirlerinin infazının 
mütekabiliyet ve cezanın aynen uygulanacağı hususu taahhüdedilmek kaydiyle, yabancının uyruğu 
olduğu Devletin infaz kurumlarına bırakılmasına, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilebilir. 

Türk mahkemelerince mahkûm edilmiş olup da hürriyeti bağlayıcı cezaları ikmal veya kısmen 
veya tamamen affolunmuş yahut şartla salıverilmiş bulunan yabancılardan ayrıca emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulması veya şartla salıverilmiş olması sebebiyle Türk Ceza Kanunu
nun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerinin uygulanması gerekenlerden varsa para 
cezaları ile her türlü şahsi hak ve yargılama giderlerini ödiyenlerin istekleri üzerine yurt dışına 
çıkmalarına ve yurtta kalmaları sakıncalı görülenlerin de Cumhuriyet Savcılığının talebi ile hük
mü veren mahkemece hudut dışı edilmelerine, karar verilebilir. 

Hudut dışı edilmiş yabancılar 5 yıl geçmedikçe yurda sokulmazlar. 

Şartla salıverilme : 

Madde 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 2/3 nü ve müeb
bet ağır hapiste 24 yılını geçmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunanlar ta
lepleri olmasa dahi şartla salıverilirler. 

Cezalarının infazı sırasında, ceza infaz kurumlarından firar etmiş olanların yukardaki fıkra 
hükmünden yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresi
nin 4/5 ni, müebbet ağır hapiste 30 yılını çekmiş olmaları şarttır. 

Yukardaki nisbetlerin tâyininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba katılır. 
Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette ceza evi idaresi tarafından verilen gerekçeli mütalâa 

hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yerdeki 
hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâayı uy
gun görürse şartla salıverilme kararı derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kararında gösterir. 
Bu karara karşı hükümlü, vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet Savcısı tarafından acele 

itiraz yoluna başvurulabilir. 
Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerine 

göre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlanamazlar. 
Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin sonuna kadar Türk Ce

za Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 
Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinde şahsi hakları tanzim etmesi şartına talik eder. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sav.lı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna aşağıda 
yazılı ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlan ayrık olmak üzere askere alınma
dan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek subaylar 
hakkında kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine hükmedilen bu kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı tedbirler ile 5 nci maddesinde yazılı para cezalanıım yerine 
getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. 

Bu süre içerisinde zamanaşımı işlemez. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 
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(3 neti Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Madde 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Şartta salıverme : 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna aşa
ğıdaki yazılı ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının Ek 1 nci mad
desi aynen (kabul edilmiştir. 

(4 ncü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

Madde 18. — Tasarının 18 nci 'maddesi iay-
nen benimsenmiştir. 

Şartla salıverilme : 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen beniimsenonistir. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanuna aşa
ğıda yazılı ek imadde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci madde
si aynen benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek; 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun geçici 
4 ncü maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

Ancak; fmajhkemelerce hükmolunan 'tazmini nitelikteki para cezalarının tahsil usul ve şeklini 
gösteren özel kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna ek geçici 
8 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işledikleri suçlardan do
layı para cezasına mahkûm edilmiş veya edilecek olanlardan usulüne göre ödeme emri tebliğ edil
miş ve belli süre içerisinde para cezasını ödememiş bulunanların ilâmları mahallin en büyük Malme-
murluğuna verilir. Malmemurluğunca Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna gö
re infaz olunur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 12 . 1 . 1972 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
İV. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
B. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akgal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Aykan 

Çalışma Bakanı 
A. B. üzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Devlet Bakanı 
A. 1. 

Millî Savunma Bakam 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
î. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701'e 1 nci ek) 
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(3 ncü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanuna ek 
geçici 8 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının ek ge
çici 8 nci imaddesi laynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(4 neü Toplantı yılında seçilen 
Adalet Komisyonu değiştirişi) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nan benimsenmiştir. 

MADDE 4. —13 . 7 .1955 »tarihli ve 647 sa
yılı Cezaların infazı HakkındaM Kanuna ek ge-
giçi 8 nci ımadde eklenmiştir : 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının ek ge
çici 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının \5 nci maddesi ay
nen Ibeniınisenmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen benimisenmiştir. 

«*»^ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 7'01'e 1 nci ek) 





Dönem : 3 Tf"fC 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / / 3 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair, C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2 /758; C. Senatosu : 2 /34) 
(Not : C. [Senatosu AS. ISayısı : 158) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 20 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 990 

2/34 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 . 12 . 1972 gün ve 207 sayılı yazınız. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
19 . 12 . 1972 tarihli 13 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

98 
92 
5 
1 

Not: Bu teklif Genel Kurulun 12 . 12 . 1972; 19 . 12 . 1972 tarihli 11 ve 13 ncü Birleşimlerin
de görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 20 . 12 . 1972 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. ; 2/758 C. S. 2/34 

No. : 296 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 12 . 1972 tarihli 13 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Büt§e Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 TfTTO 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : f / D 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2 /757; C. Senatosu : 2 /36) 
(Not : C. Senatosu S. ISayısı : 159) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 20 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1005 

2/36 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 . 12 . 1972 gün ve 207 sayılı yazınız. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonca kabul olunan metni1, Cumhur'iyet Senatosu Genel Kurulunun 
19 . 12 . 1972 tarihli 13 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Oekinser 

: 95 
: 77 
: 17 

: 1 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 12 . 12 . 1972; 1.9 . 12 . 1972 tarihli 11 ve 13 ncü Birleşimlerin
de görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 20 . 12 . 1972 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/757 C. S. 2/36 

No. : 269 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 12 . 1972 tarihli 13 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 

• • ^ » ^ •< 





5 ^ : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 7 8 1 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden ve 9 arkadaşının ve Ankara Milletvekili Suna Tur al ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (1/717, 2 /461, 

2/470, 2/539) 

1086 saydı 'Hukuk Usulü Muihakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/717) 

T. C. . 
Başbakanlık 12 . 10 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1509/10550 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 10 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

Uzun süreden beri uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
İsviçre'den alındığı 1927 yılından bu yana zaman zaman bâzı değişikliklere uğramış olması
na rağmen, günün ihtiyaçlarını karşılamadığı görücü ve düşüncesinin yaygın hale gelmesi üze
rine, kısmî değiştirme çalışmalarının yanıbaşmda 1948 yılından itibaren kanunun tüm olarak 
değiştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmış ve son olarak hazırlanan 606 maddelik «Hukuk Yar
gılama Usulü kanunu tasarısı» Millet Meclisine sunulmuş bulunmakta idi. 

Ancak, sözü edilen tasarının hacimli olması ve günün âcil ihtiyaçlarına^ cevap verecek 
bâzı bellıi hükümlerin değiştirilmesi yolunda kısa zamanda tedbir alınması gereği dikkate alına
rak bu defa, iktisadî ve sosyal şartlara ayak uydurmak amacıyle, kanunun aşağıda belirtilen 
maddeleri üzerinde değişikliği öngören bu tasarının hazırlanması zorunlu görülmüştür. 
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Esas itibariyle kamımın 11 maddesi değiştirilmekte, 1 madde eklenmekte, 6570 sayılı Kanu

nun 1 maddesi kaldırılmakta olup, tasarı ayrıca, değiştirilen maddelerde kullanılmış yeni te
rimleri belirten 1 madde ve 1 geçici madde ile yürürlük maddelerini kapsamaktadır. 

MADDELERIN GEREKÇESI 
1. Tasarının 1 nci maddesi, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 

288, 289, 290, 409, 427, 438, 440 ve 507 nci maddelerinin değiştirildiğini belirtmektedir. 
8 nci madde, bilindiği üzere, sulh mahkemesinin görevine giren dâva ve işleri saymaktadır. 
Getirilen değişiklik 1 000 lira olan değer sınırının 5 000 liraya çıkarılmış olması, halen 

asliye (mahkemesinin görevi içinde ıolan ve aslında basit usulle ve çabuk sonuçlandırılması gere
ken aile birliğinin korunması ile ilgili tedbirler, evlât edinmeye izin ve. miraseılık 'belgesi verilmesi, 
kira tespiti ve. tazminatla birlikte de olsa bütün tahliye dâvaları gibi dâva ve işlerin sulh ımahke-
mesine verilmiş bulunması, günün ihtiyaçlarını karşılamak, çabukluğu ve aynı zamanda sulh 
ve asliye mahkemesi işleri arasındaki dengeyi de sağlamak amacını .gütmektedir. 

9 ncu maddenin ilk iki fıkrası esas bakımından mevcut hükümden farklı olmamakla beraber, 
üçüncü fıkrada yer alan hüküm yenidir ve uygulamada görülen büyük ibir ihtiyacın karşılığını 
teşıkil etmektedir. Bilindiği üzere, Türk Kanunu Medenisinin 1$6 nci.maddesine göre boşanma dâ
vası dâva«mın ikametgâhı mahkemesinde açılır. Yine aynı Kanunun 21 nci maddesine göre ka
rı, 'kocanın ikametgâhına tâbidir. Bu hükümlerden çıkan sonuç şudur (ki, karı daima boşamma da
vasını, ayrı bir mesken edinmekte haklı olmadıkça, kocanın ikâmetgâhında açmak zorunda kal-
mıaktadır. • Bu halin 'birinci büyük salkıncası, aile birliği çözülüp de kadın kocasından ayn olarak 
bulunmakta ise dâvasını muhakkak kocasının ikametgâhı mahkemesinde açmak zorundadır. 
özellikle, (kocanın kötü niyetle hareket ederek meselâ, İstanbul'daki ikametgâhının Ankara veya 
Van'da olduğunu ileri sürerek yetki itirazında 'bulunması ve böylece, kadını boşanana dâvasını 
Ankara veya Van'da açmak zorunda bırakması mümkündür ki, bunun zorluğu ortadadır. Karısı 
ile birlikte uzun zamandan beri memur olarak bulunduğu meselâ Eslkişelhir'de oturan ve nüfusta 
kayıtlı olduğu yer meselâ Adana olan bir (kocamın karısı hakkında açtığı boşanma dâvasında kadın, 
kjoöainım ikametgâhının Adana olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bulunabilmekte ve her ikisi Es-
kiijşehjir'de ojturımjaılaırainia rağmen dâva. içlin Adiana'yıa gütmek veya vejfail göndermek zorunda feaiTjmJaJkrtta-
diıiılar. Bunun başjltoa sebebi şudur: Medenî Kanunum 21 neıi tmıafcldiej#ıle göre «(bir kknJsîeinlin yer-
laşımek niyeti ile oturduğu mahıall ikametgâhıdır» (esaeınjdan hareket eder Yargıtay, memurların bu
lunduğu yeri yerleşmek miiıyetliyle oturdukları yer olarak kjafbuJ etmfeimiiş. ve yerleşmek niyeti, MşMn 
kendisince 'bilinen bir (kajsıttıan ibaret olmıaisı takımından, bunun harici ve yerleşmeyi gösteren belir
tileni ile aınlaşıMileceğiinii ve 'bu dühetlim boşamamla dâv&iları sırasında çok 'defa tespit ediitemjediğiiıni 
gözöttiüne alaîlafk, (nüfusta kayıtlı buluınjam yerin ikametgâh olarak muhafaza edildiği mâna
sını çıkarmak suretiyle yetki itirazlarını böyle bir hal şekline bağlamak istemiştir. 

• Bu içtihat karşısında, hakkında basanıma dâvası açılan kocaya nüfus kaydının bulun
duğu yeri ikametgâhı imiş gibi göstererek yetki itirazında bukınma imkânı ve fıraatı 
verilmiş, bu yüzden yukarda sözü edilen' sakıncalar yahut nüfus kaydının dâvadan 
evvel nakli gibi güçlükler doğmuştur, işte bütün ıbıı sakıncaları gidermek amaeıyle, Kanunî Mede
nide gösterilen «davacının ikametgâhı mahkemesi» esası muhafaza edilmekle beraber, fıkranın 
ikinci cümlesinde eşlerin dâvadan evvel som olaralk en az altı aydan heri birlikte oturdukları yer 
mahkemesinin de boşanma ve ayrılık dâvalarına bakmaya yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bu hük
mün diğer hir faydası da karı kocanın igeçimip geçinemediklerini, eşlerden birinin diğerine fena 
muamelede bulunup bulunmadığımı, zina edip etmediğini, onur kırıcı bir hayat sürüp sürmediğini 
özetle, boşanma sebeplerinin mevcudolup olmadığını en az altı aydan beri son defa oturdukları 
çevre balkı daha iyi görüp bildiği cihetle o yer hâkimi aile birliğinin sona ermesini gerektirecek 
derecede sarsılıp sarsılmıadığmı daha kolaylıkla tespit imkânına mâlik olacaktır. Bir ıkimsenin do
ğup tesadüfen nüfusta kayıtlı olduğu ve bir daha uğramadığı bir yeri ikametgâh olarak saymak 
suretiyle tamamen farazi bir esastan hareket olunacak yerde tasarının kabul ettiği şekilde, yet-

Millet Meclisi (8. Sayısı : 781) 
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kili mahkemeyi belirtmekte, hem pratik fayda hâni de eşlerin karşılıklı olarak durumlarını tes
pit bakımından büyük kolaylık sağlanacağı ortadadır. Nitekim, Yargjtayın »on içtdihadları da bu 
merkezde bulunmaktadır. 

176 ncı mıaddede yapılan değişiklik büyük bdr boşluğu dolduHnaktta, genel mlbelikte olup, çeşitli 
tereddütlere sebebiyet veren mevcut 176 ncı madde hükmünü uygulamayı kolaylaştıracak şekilde, 
dâiva ve işleri ayrı ayrı saymak suretiyle belirtmekte ve adlî «raventte ile ügili hükümlerin ta
mamını da Ibir araya /toplamış bulunmaktadır. 

İBu maddede, tereddüde yer vermeyecek bir şekilde adlî aravermede mahkemelerin ne şekilde ça
lışacağı ve uygulamada en çok tereddüt uyandıran, dâva açılıp açıklayacağı konusu da çözüm-
lenmdşjtir. 

1 ilâ 11 nei bentlerde sayılan dâva ve işlerde mahkeme, «ivedilik» karan vermeye lüzum kal
madan, faaliyette bulunacaktır. Bu dâva ve işlerde» bir (kışımı, tâe an Önce karara bağlanmasında 
fayda umulanlardır. Diğer bir kısmı ke, sırf pratik ihtiyaçların şorlamasından ilham alınarak tes
pit edilmiş olan işlerdir ki, nitelikleri bakımından ya uzun ineelemıe re soruşturmayı gerekttirnuemek-
te yahut kısa zamanda karara bağlanmalarında zorunluk bulunmaktadır. 

Bâzı ımahkemeler ara vermede dâva dilekçelerini tamamen ret, bâzıları zamanaşımı süresi dol
mak üzere bulunduğu hallerde kaibul, bâzıları da ımutlak surette kabul etmektedirler. İşlemden 
kaldırılmış ve adlî araverme içinde 409 ncu maddedeki süreyi doldurup yenMen harç verilmeden 
yenilenmesi mümkün olmayan dâvalara ait yenileme istekleri hakkında da mahkemeler farklı 
kararlar vermektedirler. Her hâkim, maddeyi başka türlü anlamakta bu yüzden iş sahipleri güç
lük çekmekte idiler. Bütün bu karışıîk durumu önlemek ve birilik halinde uygulamayı sağlamak 
için, bu madde düzenlenmiştir. Aravermede, usul hukukunun belfö ettiği kanunî sürelerin sona 
ermesi hakkındaki 177 nei madde hükmünün saklı tutulmam esasmda bîr dleğişikililk yapılmamış
tır; adlî araverme süresi içinde bakılmayan dâvalarla ilgSfli re 176 ncı maddenin ikinci fıkra
sında yazılı ve yapılması mümkün işlerin ifası, îlgilalerin arzusuna tâbi tutulmuştur. Bu bakım-
dan, ilgililerden her hangi biri bu fıkrada yazılı işlemi yapmış olursa, karşı tarafın bu işleme 
karşı yapabileceği işlem veya verebileceği cevaplar hakkında kanuni süreler işlemeyecektir. Bu 
sürelerin işlemesi 177 nei madde hükmüne tâbidir. 

288 nei madde ile esas yönünden getirilen değişiklik, senetle ispat konusundaki (5 000) kuruş
luk sınırın (500) ıliraya çıkarılmış olmasıdır. Ayrıca mevcut 289 nen madde hükmü de ilgisi se
bebiyle bu maddeye ikinci fıkra olarak alınmış, 289 ncu madde ise aşağıda açıklandığı üzere yeni 
ve değişik şekilde düzenlenmiştir. 

289 ncu maddede yer alan ve bugün Yargıtay îçtâfhadı ile de uygulama alanında yerleşen, 
karşı tarafın açık muvafakati hallinde senetle ispat zorunluğunu ortadan kaldıran hüküm gerçek 
bdr ihtiyacı karşılayacaktır. Aslında bu çeşit hukuM istemlerin tanıkla ispatı yasağı ile ilgili 
esasların, 18 Mart 1959 tarih ve 8/18 sayılı Yargıtay İçtihadı BirleştStrm* kararında pek yerinde 
olarak işaret edildiği üziere kamu düzeni düşüncesi 9e kanuna girdiği iddia olunamaz. Yazılı ola
rak sözleşilmiş ise yahut duruşma tutanağında yer almış ve imzalanmış bulunan açık bir muva
fakatin mevcudiyeti halinde, hukukî işlemlerin tanıkla ispatı mümkün hale getirilmiş «olmaktadır. 
Bu muvafakat, diğer tarafın bu konuda dinletmek İstediği tanıkların kimler olduğunun öğre
nilmesinden evvel olabileceği gibi, tanıklar belli olduktan sonra da beyan edilebilir; her iki şekil, 
uygulamıa yönünden hukukî bir hak yaratmaz. Aiksî halin ktfbulü, yargılamanın uzaması gibi bir 
sakınca doğurur. Şurası da muhakkaktır ki, tanıkla ispat yasağı, tarafların haklarını korumak 
için kabul edilmiş olduğundan yukarda işaret olunan kayıt ve şartlara uyulmaksızın tanık dinlen
miş olması halinde, karşı tarafın, hasmının tanıklarını dinletmesine «es çıkarmamış ve hattâ bu 
ciheti temyiz itirazları arasında anmamış ve kendisimin de tanifc dinletmemesi gereken bir vakı
ayı tanıkla ispat eylemiş olması, basmjmn tanık dinletmesine muvafakat ettiği mânasına alına
maz, muvafakat açıkça bildirilmelidir. 

290 ncı maddedeki değişiklik, miktarın 5£8 nei maddeye uygun hale getirilmesinden ibaret
tir. r 
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409 ncu madde, dâvahın'y^rütüimesi %OHUsıınd"a, gıyap "bölümünün en etkili maddelerinden biri 
olarak mütalâa oluhmaktMıi". Geçmiş' uygulamadan elde edilen sonuçlara göre, madde ihtiyaca 
cevap verebilecek halde düzenlenmeye çalışılmıştır. 

Dâvaların zamaiı ;^m'an^'taikip^i"%âlmâisı;':;-i^in sürüncemede bırakılması amacı ile sık sık baş
vurulan yollardan bmdir. Bir 'çeşit' kütü ııiyete'dayanan 'halleri önlemek amacı ile, birtakım yeni
likler getirilmiş ve'bâzT kkyıtlâyıcı hükümlere yer verilmiştir; işlemden kaldırılmış olan dosyanın, 
altı ay içinde yenileme dilekçesi verilip gün tespit ettimlm ediği yahut özellikle Yargıtaydan hük
mü Ibozıılarak : gelen xfös'yalardâ 'söııNişle'ht;tarihiiideıı'başlayarak 'bir ay içinde aynı maddeye göre 
gün tespit ettirilme'diğr '-için̂ ^ işleniden'kâfdırilmasra'dan sonra altı ay içinde yenilenmedikleri tak
dirde dâvanın açılmamış sayılması, harçsız yenileme süresinin altı aydan üç aya indirilmesi, ilk 
yenileoıeden soıiiıâ: iki- defadan' "fazla takipsiz -'bırakılmaması, gaibin de dâvayı yenileyebilmesi gi
bi, dâvaların çabukîaştırilmasıuT sağlamak hususunda tarafların dâvalarını sevk, idare ve takip 
bakımından oldukça 'sıkı--hükümlere1 tabi -'tutulmaları 'amacı' güdülmüştür. 

Maddenin dördüncü fıkrası '-• hükmünce, yeniden lıarç verilerek davanın yenilenmesi, uygula
mada bunun yeni'bir dâva*trl'ai'ak kâbıtlü ile süreleri ona göre hesaplamak ve maddî hukuk bakı
mından buna 'bağlı sonuçlar 'çıkarmak isteyenler bulunabileceği düşüncesini önlemek amacı ile, 
işlemden kaldırana Narininden '••' başlayarak üç ay içinde yeniden harç verilmek suretiyle yenilenen 
dâvanın, yeni h i r dâva sayılmByacaği'hUSûsü'belirtilmiştir. 

427- nci maddede yapılan-' değişiklikle;, kesin olarak hüküm verilebilecek dâvaların değer veya 
miktar sınırı (50) iiradan' ('2; 000) -liraya çıfcarılniış, bu suretle 'Yargılayın işi biraz hafifletilmek-
le beraber bu çeşit dâvaların'•-daha kısa' yoldan kesinleşmesi sağlanmıştır. 

İva'HUiı yararına temyizle-ilgili hükünı ise Anayasanın 132 nci maddesine uygun şekilde düzen
lenmiş ve bo'zmâhararlarının-Besmı•Gazetede yayımlanması ile yetinilmçsi hükme bağlanmıştır. 

438 nci madde uygulamadan elde edilen sonıtçîara ve günün ihtiyacına uygun şekilde değişik
liklere yer vepmiştirl^iEsâS'to dosya üzerinde yapmasıdır. Ancak bâzı 
konuların özelliği "sebebiyle' duruşmalı incelemeye tabi "tutülmasınin, ü'aha sıhhatli bir sonuca var
mayı sağlayacağı 'cKişühcesi; 'e'sikideıı olduğu 'gibi'şimdi de uygularını alanına intikal etmektedir. 13u 
konular maddede görüleceği üzere tüzel kişiliğin feshi,; Genel Kurul kararlarının iptali, boşanma 
veya ayrılık ve buuhtıia vaynı "oue'm^derecesra'de olan'evlenmenin butlanı veya feshi dâvaları ile 
velayet, nesep ••ve^'ki'sıtlamaya'-:iIi^kin'-dâvalar-!§eMind'e-",.sayi;lıhıışt]r. Miktar veya değer bakımından 
nıevcudolari "kıstasy buğüırün iktisadî --şartları ve: para değeri de gözönünde bulundurulmak sure
tiyle tespit edilmiş ve bu ölçü yirmi bin lira olarak kabul -edilmiştir*. Miktar veya değ-eri yirmi bin 
lirayı aşan al-aeak veyaaynı-•dâvaları ile ilgili .temyiz, incelemesinde taraflar duruşma isteğinde bu
lunabil e.ceklewlir. Duruşma günü- -'kararı verilemeyen:işlerin karara bağlanma süresinin de yirmi 
•gün olacağı- belirtilmişti^.;-'- • • ..-...:......•.: •.-.•.: :..• . 

Ayrıca- halen-rbu maddede- bulunan-, ve .karar-.düzeltilmesine değinen hükümler, aşağıda görü
leceği üzere rve, ilgisi - sebebiyle. -440. .nci madde içerisinde ifade edilmiştir. • 

440 nci 'maddede,- karar- düzeltilmesi -isteğinin süresi de belirtildikten sonra, düzeltme sebepleri 
sıralanmıştır. -r'- -.;"<•..;.- •••• .-.; --,..•••-..,.. ••• • ;, 

'Maddenin ikinci' •fıkram-j--âievcüdblinay.âa''bir,; yenilik'"ve açıklık getirmektedir. Yargıtay teali
yiz veya tamahllayiöı temyiz' ••dilekçelerinde öne 'sürülen sehep ve itirazları hükmün bozulması ve
ya onanması sırıasmda%i'smen. Veya'tamamen cevapsız ıbırakmış ise, karar düzeltilmesi üzerine bu 
sebep ve itirazları ayrı 'ayrı •cevâpla'ndirmak zorundadır. Gerçekten temyiz edenlerin, yaptıkları 
itirazlar 'hakkında' Yârgıtayıh'iıe : yolda •düşündüğünü bilmelerinde iç huzuru 'bakımından olduğu 
kadar, iddia ve' savuri:mal'arın:ın';':hâiigi" -hülkükî 'esaslar yönünden kabul olunmadığının açıkça gös
terilmesinde1'tisulî'bafe'nîdan- 'da---'fayda- vardır':-Zira, 'mahkemelere karşı duyulan saygı ve güvenin 
korunması-ye •gelişm%ind#--bu't<^etm;'"r6lü!--b^%ü(k'ölduğu- gibi,' kanunların mahkemelerce anlaşıl
masını kolaylaştırmak yönünden de büyük fayda sağlayacağına şüphe yoktur. 

üncü fıkrada işe, -karar* •duizeltiim^eia-yoluna ğidileimey'e'cek hâller dört bend halinde düzen
lenmiş bulunmaktadır, 
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Mevcut hükme göne mümkün olan bâzı haller için karar düzeltilmesi yolıı burada önlenmiş ve-

böylece Yargıtaym. yülkü biraz hafifletilmek suretiyle,diğer, -işjerhi ^ajıa ; çabuîk sonuetanmasına im
kân verilmiştir. . . . . . . ... ..- ... • -.. •..., ./. . 

Bdr numaralı bende göre, selkizinci maddede .sayıla^/.^âfvatera ait .hülkiiinılere dair Yargıtay k a 
rarma kaı*şı karar düzeltilmesi istenemez. Bundan fazla olarak miktar veya değeri onbin liradan az 
olan dâvalar hakkındaki Yargıtay kararlan ..bakımından..da..karar, düzeltme ,yolu kapatılmıştır. 

İki numaralı bendte yazılı hususlar, çok çabuk sonuçlapma.şı..^eiîeikcn,;işlevl.e. ilgilidir. 
Üç numaralı bent tahkim konusu ile ilgili yeni hnv.hükümd.iir,, Ta^h'Mm, müessesesinin ihtiyacı, 

olan çabukluğu sağlaımaık amacıyle., hakem. hükümje.rjL_;ye .tahkimle,-ilg^ uyarınca 
malıikemenin verdiği kararlar halk/kındaki Yargıtay ;kararları bajlpmından, karar düzeltilmesi..istek
leri dinlenmez. ,.•/.,,.-., Vı ...: .,... %,, •:•, „,-.;.. . • ! , . ; . . . .... 

İstatistik yolu ile edinilen bilgiler..gosterme.kte.dir,. ki, Yargıtay, Hukuk.. Genel. Kurulunca verilen 
(kararlara karşı karar düzeltilmesi istekleri, gen-ellilvle..re<M!e:dila.n,ejkıte ,̂.yı,l;tla: b.eş. veya...altı tanesi ka
bule değer bulunmaktadır. Bu istekleri iıı.çeİQuıe.k..Aı\rıu)iunda, ()i§n

i^a.9gıta.y iiy^jerin.in, bu iş için 
kurula katılmaları sebebiyle kendi dairelerindeki dâvaların incelenmesi geri kalmaktadır. Sırf bu 
sebepten, her dairede yılda ortalama, beşyüz dosyanın incelenmesinin geri kaldığı hesaplanmakta
dır. Hem dairede be'kleyeıı işlerin iiK'ele.nmesine^ç&buk^^ verilen 
kararların isabetsizlik derecesinin pek sınırl.ı.piduğu.>.dü.şü.neeşHl.e^ yor 
verilmiştir. 

507 nci maddede yapılan değişikle de basit yargılama usulünün uygulama alanı genişletilmiş 
ve birinci bendi ile atıf yapılan 176 ncı maddenin 3 - 9 ncu bentlerindesayılan dâvalarla sulh mah
kemesinin görevine giren bütün dâva ve işleri 'ifâde eden 10 ncu bendi dahi-sayılmak suretiyle bun
ların tamamı basit usule tabi tutulmuş bulummalkta; maddenin ikinci bendi hükmü de hangi haller
de basit usul uygulanacağını ilâve olarak' açıklamış bülıinmakitatlir. ' ;'; 

2. — Tasarının 2 nci maddesi, 1086 sayılı Kânunun'ihtiyati tedbirler faslının son maddesi olan 
113 ncü maddesinden sonra (İ.13/A) maddesinin eklendiğini ifade, etünektedir. Eklenen bu madde 
tedbire aykırı davranışın müeyyidesini düzenlemektedir. Hâleıi' böyle bir müeyyide mevcudolma-
clığı ve T. C. K. nun 526 ncı maddesi sınırı içinde uygulama yeri bulması mümık.ün görülemediği ve 
son Yargıtay içtihatları da bu yönde olduğu cihetle, bir boşluğu doldurmak amacıyle bu madde 
düzenlenmiş Ve kanunun genel madde sırasının bozulmam.aşr için (113/A) maddesi şeklinde ek
lenmiş bulunmaktadır. - . . . - . . 

3. — Tasarının 3 ncü maddesi değiştirilen maddelerde 'k'üHahilmış bulunan yeni terim ve deyim
leri belirtmeikte ve kanunun değişmeyen hükümlerinde mevcudolan bû terim ve deyimlerin yeni 
karşılıkları ile kullanılacağına işaret etmektedir. 

4. — Tasarının 4 ncü maddesi, kaldırılması zorunlu olan bir kanun maddesine yer vermektedir. 
Bilindiği üzere 6570 sayılı Gayrimenkul. Kiraları Hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesi, tahliye 

dâvalarına esas itibariyle sulh mahkemesince bakılacağın^ belirtmekle .beraber,-Jkinci fıkrasında, 
tazminat ve kira alacağı ile birlikte açılan dâvalarda.-.a^l.iy.e,J:mahkemesince görevsizlik kararı ve
rilemeyeceği hükmü yer almaktadır. Bu kanunla değiştirilmesi öngörülen 1086 sayılı Kanunun 
8 ned maddesinde ise bu çeşit dâvaların tamamı, sullj, mahkemesi görevleri arasında sayılmış bu
lunduğundan, her iki kanun hükmü arasında çelişmeye ve uygulamada tereddüde sebebiyet ver-
menıeik için 6570 sayılı Kanunim 10 iıeu maddesi .yuri^i'lü:Me'n•'"^ftMi^t,ıl^h'â '̂a^lıı•. 

5. — Geçici madde, bu kanunla getirilmiş bulunulan değişiklik* •İmk'ümlerinin evvelce açılmış dâ
valara etki dertecesi ve şartlarını düzenlemektedir 'ki/ iıygûlamada tereddüt doğurabilecek olan 
bu konunun açıklığa kavuşturulması zorunlu gör^âaıîüpur?'' ' ' : 

Esas kural, değişik hükümlerin, kanunun yürürlüğe gii'mesinden sonra açılacak dâvalarda uy
gulanmasıdır. Buna göre, eslki miktar ve değerler'üzerinden açılmış bulunan dâvalarda, yeni mik
tar veya değerler öne sürülereik mahkemelerce görevsizlik kararı verilemeyecektir. Keza yetki ba-
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kınımdan da aynı durum söz konusudur. Tanıkla ispat, kesin olarak hüküm verilecek dâvalar, 
Yargıtayda duruşmaya tafei olaeaik işlene iHşU&n miktar veya değerlerde yapılan değişiklikle, 409 
ve 440 ncı maddelerdeki değişiklikler, kazanılmış hakları kısmen de oka ortadan kaldırabilecek 
nitelik taşıdıklarından, kanunun yürürlüğünden sonra açılacak dâvalarda uygulanması öngörül
müştür. 

Ancak (113/A), müeyyiidfcylje ügüii bulunduğundan eylemin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 
kanuna tabi olması zorunlu görülmüş; 176, 289 ve 507 nci madde değişiklikleri ise sadece usulî 
hükümler taşıdığı ve kazanılmış haklara dofkunması söz konusu olamayacağı gibi dâva ve işlerin 
çabuk sonuçlanmasında da eskili olacağı cihetle bu madde hükümlerinin önceden açılmış dâva
lar halkkınıda da uygulanacağı belİPtilmigtâr. Pâva dışı işlemler için ise, işlemin yapıldığı zamanda 
mevcut kanun hükümlerinin uygulanacağı tabiîdir. 

6. — Tasarının 5 nci maddesi yürürlük maddesi olup, değişik hükümlerin uygulama alanına in
tikalinin sağlanalbdlmesi için en az 30 günlük bir süreye ihtiyaç bulunduğu düşünülmüştür. 

7 . - 6 nçı madde im yürütecek makamı göstermektedir. 

0. Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özden ve 9 arkadaşının, 6464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Kanunun 8 noi maddesinin bir numaralı 'bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/461) 

MİLLET MECLİSİ BAYIN BAŞKANLIĞINA 
12 . 1 . 1971 

Millet Meclisi II nei dönemde hükümsüz kalan 'kâğıtların 2/589 numarasında kayıtlı «Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin 1 numaraları bendinin değiştirilmedi hakkında kanun teklifi» nin, İç
tüzüğün 69 ncu maddesinin 2 nei fıkrası gereğince yenilenmesini ve işleme konulmasını saygıları
mızla arz ve rica ederiz. 
C. Senatosu İstanbul Üyesi İstanbul Milletvekili Denizli Elâzığ iSenatörü 

E. Özden t. 8ancar H. Atmaca S. Hmerdağlı 
C. S. Gaziantep Üyesi 'Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili Bilecik Milletvekili 

S. Tanyeri B. i8. KaracaşeMr Ş. Asbuzoğlu M. Ergül 
Giresun Milletvekili Muş Milletvekili 
M. Kemal Çilesiz N.. Neftçi 

5464 »ayılı Kanunla değiştirilen 1086 «ayıüı Kanunun 8 a d maddesinin bir numaralı bendinin de
ğiştirilmesi baklanda kanun teklifi 

GEREKÇE 

4 Temmuz 1927 tarihinde neşredilip 580 nei maddesine göre neşir tarihinden üç ay sonra yü
rürlüğe giren 1086 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin bir numarlı bendi sulh mahkemelerinin 300 
liraya kadar alacak ve menkul ve gayrimenkul dâvalarına bakacakları yazılı idi. Aradan 22 
sene gibi uzun bir müddet geçtikten sonra sulh hukuk mahkemelerinin yukarıda tasrih edilen dâ
vaların 1 000 liraya kadar kıymette olanlarına bakmaları esası kabul edilmiş ve bu sebeple 8 nci 
maddenin bir numaralı bendi 27 . 12 . 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Kanunla tâdil 
edilmişti. 

O tarihten bu yana paranın kıymeti düşmüş ve belki de kıymetler eskisine nazaran pek çok 
artmış iken sulh hukuk mahkemelerinin vazifeleri aynı seviyede bırakılmıştır. Bilhassa büyük şe-
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kirlerde 1 000 lirayı geçmeyen alacak ve ayın dâvaları hissedilir şekilde azalmıştır. Buna karşı 
bu miktarı geçen dâvaların sayısı çoğaldığından Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret, dâvalarına ba
kan mahkemelerin işleri çoğalmıştır. Bugün İstanbul'daki sulh hukuk mahkemelerinin her biri
ne yılda 450, 550 iş gelmekte buna mukabil asliye hukuk mahkemelerine 900 - 1 000 iş ve asli
ye ticaret mahkemelerine de 600 - 700 iş gelmektedir. 

Böylece sulh hukuk mahkemeleri iş beklerken, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri faz
la iş yüzünden talikler yapmak zaruretinde kalmakta ve vatandaş sırf bu yüzden yıllarca mahke
melerde sürüklenmektedir. 

Bu mucip sebeplerle Hukuk Usulü .Muhakemeleri Kanununun 8 nci maddesinin bir numaralı. 
bendini değiştirerek, bugünkü kıymet ölçüleri düşünülmek suretiyle miktarın 1 000 liradan 5 000 
liraya çıkarılması zarurî görülmektedir. O takdirde hem asliye hukuk ve ticaret mahkemelerinin 
işleri hafiflemiş ve hem de Yargıtay ilgili dairelerinin bugünkü müşkülâtı ortadan kalkmış ve 
muvazene temin edilmiş olacaktır. 

C. S. İSTANBUL ÜYESİ E. ÖZDENİN TEKLİFİ 

5464 sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin bir numaralı bendinin 
değiştirilmesi 'hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5464 sayılı Kanunla değişen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci maddesinin bir numaralı bendi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Tesis ve iflâs dâvaları hariç olmak üzere değer ve miktarı (5 000) beş bin lirayı geçme
yen alacak menkul ve gayrimenkul aynı». 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihine kadar asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemele
rine açılmış olup da değiştirilen hükme göre sulh hukuk mahkemelerinin görevi içine giren dâva
larda görevsizlik kararı verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakam yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem özden vıe 9 arkadaşının, 5464 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 nci maddesinin birinci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/470) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi ikinci dönemkide hükümsüz kalan kâğıtların 2/588 numarasında kayıtlı «Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin, 5464 sayılı Kanunla 'değiştirilen 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi» İçtüzüğün 69 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yenilenmesini ve işi erme konul
masını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Gaziantep Üyesi Kars Milletvekili 
E. özden S. Tanyeri O. Yeli ekin 

İçel Milletvekili Kars Senatörü İstanbul Milletvekili 
L. Bilgen M. Hazer B. Ersoy 

Kastamonu Milletvekili Sivas Senatörü Sivas Senatörü 
M. Seydibeyoğlu H. öztürk A. Altay 

Samsun Senatörü 
R. Isıtan 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5464 sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 
nci 'maddesinin birinei fıkrasının değiştirilmesi hakkında'ki kanun teklifim, gıerekeesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

5464 sayılı 'Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

GEREKÇE 

Bugün yürürlükte olan 5464 sayılı Kanunla muaddel Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
438 nci maddesinin birinei fıkrası, Yargıtayda murafaaya tabi olan dâvaların 2 000 lirayı 
aşan. işlere hasredildiği malûmdur. 

ün kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve ondan evvelki zamanda 2 000 lira mühim bir 
para telâkki edilmekte idi. Aradan gecen seneler bu ehemmiyeti zıyaa uğratmıştır. 

. Yargıtayda ki işler, murafaa çokluğu dolayı siyle netieelenememekte ve 2 000 lirayı geçen 
her dâva sahibi veyaı dâvâlısı Yargıtayda murafaa isteğinde bulunduklarından daireler, haf
tanın muayyen günlerinde tarafları veya vekillerini dinlemekte, o gün karar verilemediğinden 
başka- bir günde yeniden o dâvaları müzakere konusu yapmaktadırlar. Eğer murafaa haddi
ni 2 000 liradan yukarıya çıkarırsak, Yargıtayda murafaali işler azalacak ve zamandan tasar
ruf edilmek suretiyle işlerin biran evvel intacı mümkün olacaktır. Avukatlar, iş sahipleri hattâ 
hâkimler ve profesörlerle yapılan temaslarda, kanunun bu fıkrasının değiştirilmesinin umumî 
bir arzu olarak müşahhas hale geldiği anlaşılmıştır. 

Bugünkü para durumuna göre murafaaya ta bi olacak dâvaların 10 000 lirayı aşması hususu 
makul olduğu kanaatindeyiz 

Bu itibarla muaddel 438 nci maddenin birinei fıkrasının değiştirilmesi zaruridir. 

CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ EKREM ÖZDEN'İN TEKLİFİ 

5464 sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 nci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 438 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekild edeğiştirilmistir : 

«Yargıtay dâvayı evrak üzerinde tetkik ve rüyet eder. Ancak boşanmaya, ayrılmaya ve 
hacir ve nesebe taalluk eden dâvalarla miktar veya kıymeti (10 000) on bin lirayı aşan ala
cak ve ayın dâvalarında iki taraftan herhangi birisi dilekect veya lâyihasında mahkemeye 
çağırılmasını isterse gün gösterilerek o günde iki taraf veya vekillerinin mahkemede 
bulunmasını ve bulunmazlarsa temyiz tetkikatı yapılacağını gösterir bir davetiye tebliğ olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Ankara Milletvekili Suna Tııral ile Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değ-iştirilmesine dair kanun teklifi 

(2/539) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesini öngö
ren kanun teklifimiz gerekçeli .olarak ekte sunulmuştur, gereğine tavassutlarınızı arz ve talep 
ederiz. 

29. G . 1971 
Ankara •Sinop 

Suna Tvral Hilmi İşgüzar 

M. P. Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ait kanun teklifi 

MADDE 1. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8 : 
1. Tesis ve iflâs dâvaları haricolmak üzere değer ve miktarı yirmi bin lirayı geçmeyen alacak 

ve menkul ve gayrimenkul ayın, 

MADDE 2. — işbu kanun neşir tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

GEREKÇESİ 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun meriyete girişinden bu yana yarım asra yakın bir za
man geçmiştir. 8 nci maddesinde sulh hâkimlerinin bakabilecekleri dâvalardan bilhassa alacak dâva
ları ile menkul ve gayrimenkul ayın dâvaları yer almış bunların değeri de mahkemenin yetkisini sı
nırlayacak şekilde bin lira olarak gösterilmiştir. Bu yüzden bin liranın üstündeki değerde menkul 
ve gayrimenkul ayın ve alacak dâvalarına sulh hâkimleri bakamamakta bu yüzden asliye hukuk 
hâkimlerinin işleri artmakta, dâvalar çoğalmaktadır. 

Halbuki H. U. M. Kanununun kabul edildiği yıllarda bin liranın bir değeri ve iştira gücü vardı. 
O günün bin lirası, ile bugünkü değeri asgarî 50 -100 bin lira olan gayrimenkul alınabiliyordu. 
Sosyal ve ekonomik hayatımızda meydana gelen değişiklikler çeşitli tarihlerde para değerinde ya
pılan ayarlamalar ile döviz kurları değişmiş gayrimenkul fiyatları baş döndürecek şekilde artmış, 
günlük" hayatımızda yer alan bütün emtia fiyatları da ölçüsüz şekilde yükselmiştir. Bu sebeple sulh 
mahkemelerinin yetkisi içinde tutulan bin lira bugün için gülünç denecek asgarî bir fiyat olmuş
tur. Kanunun meriyetinde bir kıymet ifade eden bin lira aynı şekilde daha da bırakılacak olursa 
bağımsız yargı organı sulh hâkimlerinin fonksiyonları kalmamış olacak, mahkeme]erdeki iş den
gesi da'ha da bozulacaktır. Sulh hâkimlerinin görecekleri işlerde bu değerin yirmi bin lirayı geç
meyecek değerde dâvaların görülmesi hâkimin yetkilerini gerçeğe icra etmek yerinde olur. Kaldı 
ki, yargı organları bağımsız olmakla beraber kararları da Yargıtaym hukuken denetimi altında 
bulunmaktadır. Bu bakımdan da 11. V. M. Kanununun 8 nci maddesinin I nci fıkrasındaki değer ve 
miktarı bin liraya kadar o>lan alacak ve menkul ve gayrimenkul ayn dâvalarında bu değerin 
yirmi bin lirayı geçmeyen alacak dâvaları menkul ve gayrimenkul ayn dâvaları olarak değiştirilme-
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sini istiyoruz. Bu isteğimiz tamamen bir zaruretin ifadesidir. Para değerindeki kıymet azalması
nın sonucudur. Bu madde kabul edildiği takdirde asliye ve sulh mahkemeleri arasında iş bölümü 
daha âdil ve dengeli olacak, sulh mahkemeleri daha aktif ve çalışır hale gelecektir. Asliye mah
kemelerinin işi de biraz daha normale dönecektir. Teklifimizin hu gerçekler karşısında kabul edile
ceği düşüncesiyle hazırlanmış olduğunu da arz etmek isteriz. 

Ankara Milletvekili Sinop Milletvekili 
Sıma T ur al Hilmi İşgüzar 

Adalet Komisyonu raporu 

Mülei Meclisi 
Adalet Komisyonu 26 . 12 . 1972 

Esas No. : 1/717, ti/461, 2/470, 2/539 
Karar No. : 54 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 12 . 10 . 1972 tarihli yazısı ile Millet 
Meclisi Başkanlığına arz olunan; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuri
yet iSenatosu Istanlbul Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının 2/461 ve 2/470 esasda kayıtlı ve Ankara 
Milletvekili iSuna Tural ile 'Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm 2/539 esasda kayıtlı; 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 ve 438 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifle
ri, tasarı esas alınmak suretiyle birleştirilmiş, Adalet Bakanı ve Bakanlık temsilcileri de hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

1927 yılından beri uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü (Muhakemeleri Kanununun 
toplu bir ahenk içerisinde günün ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi zorunluğu dikkate alın
makla beraber, halen uygulamada en çok aksayan ve yaygın şikâyetlere sebebiyet veren hükümlerin 
en kısa zamanda değiştirilmesi amacı ve gerekçesi ile hazırlanmış bulunan tasarı ve kanun teklif
leri, özellikle dâvaların çabuk sonuçlandırılması konusunda getirdiği değişik hükümler açısından 
Komisyonumuzea olumlu karşılanmış ve tümü kabul olunmak suretiyle maddeler üzerinde yapılan 
görüşmeler sırasındaki vâki teklifler de dikkate alınarak, 1086 sayılı Kanunun 8, 9, 176, 288, 289, 
290, 409, 427, 438, 440 ve 507 nci maddelerini değiştiren tasarının (1) nci maddesi ile; 2, 4, 5 ve 
6 nci maddeleri, sırası ile 2, 3, 4 ve 5 nci maddeler olarak aşağıda belirtilen bâzı değişikliklerle ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının (1) nci maddesinde yer alan (176) nci madde değişikliği ile ilgili madde hükmünün 
ilk fıkrasının (1) nci bendindeki «belirtilmesi» kelimesi, kullanılan tabire uygun olması amacıyle 
«tâyini» olarak değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin (6) nci bendinde yer alan ve yalnız işçilerin açacağı dâvaları kasdeden hüküm, 
eşitliği sağlamak ve işçi tarafından olsun, işveren tarafından olsun, bu konudaki bütün dâvaları 
içine alacak »bir anlam kazandırmak amacıyle «hizmet aktinden doğan dâvalar» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Keza aynı maddenin (10) ncu bendinde ki, «başka» 'kelimesi, anlam bakımından gereksiz görüldü
ğünden çıkarılmıştır. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesindeki «..., ilâm verilmesi,» deyiminden sonra, ya
pılacak işlemlere açıklık vermek bakımından «her türlü tebligat», ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının (1) nci maddesinde yer almış bulunan (409) ncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkraların
da «altı ay» olarak belirtilen sürelerle, son fıkrasındaki dâvanın en çok ne kadar takipsiz bırakılabile
ceğini gösteren «iki» sayısı, tarafların hukukunun korunması yönünden yeterli görülmediğinden, bu 
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yoldaki imkânların biraz daha geniş tutulması amacıyle, sözü edilen «altı ay» deyimleri «l)ir yıl» ve 
«iki» kelimesi «üç» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının (1) nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen (427) nci maddenin üçüncü fıkrasında ka
nun yararına bozma konusu olacak hükümler yönünden işin gereğine uygun bir yol izlenmesini 
sağlamak üzere «Adalet (Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine» ibaresi eklenmiş ve onu takibeden 
fıkra ibaşmdaki «Başsavcılığın» kelimesi kaldırılmıştır. 

'Tasarının (2) nci maddesinde eklendiği belirtilen (113/A) maddesinin son satırında ifade edi
len hapis cezası, esasen kanunen yedi günden başlayacağı cihetle «bir aya kadar» denmesi yeterli 
görüldüğünden bu ibarenin başındaki «yedi günden» deyimi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının (3) neni maddesi, bu tasarı da kullanılan bâzı terim ve deyimleri, kanunun değişti
rilmeyen maddelerindeki karşılıklarıyle birlikte aşağıdaki listede olduğu gibi göstermeyi öngör
mektedir : 

— tzah 
— Tatil 

Açıklama 
Araverme 
Aykırı 
Azaltma 
Bağlı 
Başvurma 
Belge 
Borçtan Kurtarma 
Cevapsız 
Çağın Kâğıdı 
Davacı 
Dâvâlı 
Değiştirme 
Deliller 
Dilekçe 
Dilekçi 
Dinleme 
Doğma 
Duruşma 
Düşürme 
Düzeltme 
Düzenleme 
Erteleme 
Etki 
Etkili 
Genel Kurul 
Gerekçe 
Gereken 
Görev 
İlişkin 
İnceleme 
İşlem 
İvedi 
Kanun yararına 
Karar düzeltilmesi 

Mübayin, Mühâlîf 
Tenkis 
Menbut 
Müracaat 
Vesika 
İbra 
Meskütünanh 
Davetiye 
Müddei 
Müddeialeyh 
Tahvil 
Delâil 
Arzuhal, İstida, Lâyiha 
Müştedi 
İstima 
İhdas 
Murafaa 
Iskat 
Tashih 
Tanzim 
Tecil 
Tesir 
Müessir * 
Umumî Heyet 
Esbabı mucibe 
İktiza eden 
Vazife 
Müteallik 
Tetkik 
Muamele 
Acele, Müstacel 
Kanun nef'ine 
Tashihi karar 

Millet Meclisi (9. Sayısı : 781) 



- lff — 

Karşılık dâva 
Kendiliğinden 
Kimlik 
Mirascılık Belgesi 
Nitelik 
Onama 
Ortak yetki 
Oturum 
Örnek 
Paylaştırma 
Savunma 
Sebepler 
Sonuç 
Süre 
Şüyuun giderilmesi 
Tanık 
Taşınır Mal 
Taşınmaz Mal 
Uygulama 
Yargılama 
Yargıtay 
Yenileme 
Yetkisizlik 
Yürürlük 

— Dâvayı mütekabile 
— Re'sen 
— Hüviyet 
— Veraset ilâmı 
— Mahiyet, vasıf 
— Tasdik 
— Müşterek salâhiyet 
— Celse 
— Suret 
— Taksim 
— Müdafaa 
— Esbab 
— Netice 
— Müddet 
— îzalei şüyu 
— Şahit 
— Menkul 
— Gayrimenkul 
— Tatbik 
— Muhakeme 
— Temyiz Mahkemesi 
— Tecdit 
— Ademi Salâhiyet 
'— Meriyet 

ıBu terim ve deyimlerin, kanundaki karşılıkları yerine kullanılması Komisyonumuzca da olum
lu mütalâa edilmiş, ancak bu hususun raporda belirtilmesinin yeterli olacağı ve ıkanun metnine 
dâhil edilmesinde zorunluluk bulunmadığı ve sakıncalı olduğu sonucuna varıldığından tasarının 
3 ncü mıaddesi çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 ncü maddesi, 3 ncü maddenin çıkarılmış olması sebebiyle, 3 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesine ikinci fıkra olarak, 409 ncu maddenin mevcut dâvalar da uygulan
ma imkânını ve şartlarını belirten «Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut dâvalar bakımından 
409 ncu madde Ihükmü, bu maddedeki süreler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
sonra işlemeye başlamak suretiyle uygulanır.» hükmü eklenmiştir. 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri, 4 ve 5 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel (Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sıaygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

1. H. Tekinei 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Sinop 
H. Biçer 

Kütahya 
F. Azmioğlu 

Kırklareli 
M. Atagün 

Manisa 
//". Okçu 

Kars 
/. H. Alaca 

Sivas 
T. Koraltan 

(İmzada bulunamadı) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 781) 





. - 14 -

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 'Kanununun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — ıSulh mahkemeleri; 
I - iflâs dâvaları ile vakfa ilişkin dâvalar ayrık olmak üzere, mamelek hukukundan doğan, de

ğer veya miktarı beş hin lirayı geçmeyen dâvaları, 
II - Dâva konusu olan şeyin değerinle bakılmaksızın : 
1. icra ve iflâs Kanununun 10 ncu haJbııuda yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hü

kümleri ayrık olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit 
dâvaları, bu dâvalarla birlikte açılmış. kira alacağı ve tazminat dâvaları ve bunlara karşılık ola
rak açılan dâvaları, 

2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştınimasma ve şuyuun giderilmesine ait dâva
ları, 

3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız izilyedliğin korunması ile ilgili dâvaları, 
4. Boşanma veya ayrılık dâvası açılmamış ise, 'Türk 'Kanunu Medenisinin 161, 162 nci mad

delerinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi veya kaldırılması isteklerini, 
5. Türk Kanunu Medenisinin 163 ncü maddesinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi 

veya kaldırılması isteklerini, '315 nci maddesine dayanan istekleri, aynı kanunun 95, 159, 173, 
281, 271, 311 ilâ 314 ncü maddeleri ile Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme ve
ya hâkime verilen işleri, 

6. Evlenmeye ve evlât edinmeye izin verilmesi isiteklerini, 
7. Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali dâ

valarını, 
III - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya hâkimlerini görevlendirdiği dâva ve iş

leri, 
G*Örür. 

Madde 9. — Her dâva, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, açıldığı tarihte davalının Türk 
Kanunu 'Medenisi gereğince ikâmetgâhı sayılan yer mahkemesinde görülür. Dâvâlının ikâmet
gâhı belli değilse, dâvaya Türkiye'de son defa dturduğu yer mahkemesinde bakılır. 

Dâvâlı birden fazla ise, dâva bunlardan birinin 'ikâmetgâhı mahkemesinde açılır. Şu kadar ki, 
kanunda dâva sebebine göre dâvâlıların tamamı hakkımda ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme bel
li edilmiş ise, dâvaya o mahkemede bakılır. Anicak dâvanın, sırf dâvâlılardan birini kendi mahke
mesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyle açıldığı belirliler veya başka delillerle anlaşı
lırsa mahkeme onun hakkındaki dâvayı ayırarak yetkisizlik kararı verir. 

Boşanma veya ayrılık dâvalarında yetkili mahkeme, davacının ikâmetgâhı veya eşlerin dâ
vadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 

Madde 176. — Adlî aravermede ancak aşağıdaki dâva ve işler görülür : 
1. ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delillerin tespiti, dieniz raporlarının alınması ve dispeççi 

belirtilmesi istekleri ve bunlara karşı yapılacak itirazlar hakkında karar verilmesi, 
2. Ara vermede yapılmasına karar verilen keşifler, 
3. Her çeşit nafaka dâvaları, 
4. Velayet ve vesayet işlerine ait dâvalar, 
5. Nüfus dâvaları, 
6. Hizmet akdi sebebiyle işiçilerin işveren hakkında açtıkları dâvalar, 
7. Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal dâvaları, 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRtŞt 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8, 9, 176, 288, 289, 290, 409, 
427, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Tasarınan 8 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madlde 176. — Adlî aravermede ancak aşağıdaki dâva ve işler görülür: 
1 îhtiyatî ted|bir, ihtiyatî haciz ve delillerin tespiti, deniz raporlarının adanması ve dis-

peççi tayini istekleri ve "bunlara karşı yapılacak iıtirazlar hakkında karar verilmesi, 
2. Aravermede yapılmasına karar verilen keşifler, 
3. Her çeşit nafaka dâvaları, 
4. Velayet ve vesayet işlerine ait dâvalar, 
5. Nüfus dâvaları, 
6. Hizmet akdinden doğan dâvalar, 
7. Kıymetli evrajkın kaybından doğan iptal dâvaları, 
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(Hükümetin teklifi) 

8. Tahkim batandaki hükümlere göre mahkemenin görevine giren anlaşmazlık ve işler, 
9. iflâs ve konkordatoya ait dâvalar, 
10. Kanunların sulh mahkemesini veya hâkimini görevlendirdiği başka dâva ve işler, 
'11. Kanunlarda ivedi olduğu veya adlî ara vermede de bakılabileceği belirtilen veya basit 

yargılama usulüne bağlı ıtutulan başka dâva ve işler,, 
12. Mahkemece taraflardan birinin isteği üzerine ivedi (görülmesine karar verilen dâva ve iş

ler. 
Tarafların uyuşması halinde veya dâva bir tarafın gıyabında görülmekte ise hazır olan tarafın 

isteği üzerine, yukardaki iş ve dâvalara bakılması adlî aravermeden ©onraya (bırakılabilir. 
Adlî ariaverme içinde, yukardaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dâva ve işlerle ilgili 

olarak verilen dâva, karşılık dâva ve tfemyiiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçele-
rinSin ve dosyası işlemden kaldırılan dâvaları yenileme dilekçelerinim alınması, ilâm verilmesi, 
dosyanın başka ibür mahkemeye veya Yargıtaya göniderillmesi işlemleri ide yapılır. 

7201 sayılı Tebligat Kanlunu hükfüimleri saklıdır. 
Bu madde hüMimleri Yargıtay moelemelıerindıe de uygulanır. 

Madde 288. — Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenlmıesıi, ertelen
mesi, akran ve itfası anıacıyle yapılan hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki imiiktoar veya de
ğerleri beş yüz lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. 

Bu hukukî işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi 
bir sebeple beş yvtz liraldan asjağı düşisse bile senetisijz ispat olunamaz. 

Madde 289. — 288 nJoi (madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda yukardaki hüküm
ler hatırlatılarak karşı İtarafın iaçık muvafakati halinde tanık dinlenebillir. 

Madde 290, — Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak diteri sürülen ve seduedin 
hüküm ve kuvvesini ortadan kaldıracak vejyıa azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler beş yüz 
liradan az bir miktara aidolsa bile tanıkla ispat olunamaz. 

Madde 409. — Oturuma çağırılmış olanı taraflardan hiç 'biri gelmediği vejya gelip de dâvayı 
takibetmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dâva yenileniınoeye kadar dosyanın işlemden kaldırıl
masına karar verilür. 

Oturum gününıünı (belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde, gün tespit etti
rilmemiş ise, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkralar hükmü gereğince dosyası işlemden kaldırılmış olan dâva, işlemden kaldı
rıldığı tarihten başlayarak altı ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurması üzerÜne ye-
nlilenebilir. Yargılama gıyaibınıda yürüyen tarafın da buna hakkı vardır. Yenileme dilekçesi, 
oturum gün, saat ve yerini bildiren çağrı kâğıdı ile birlikte taraflara tebliğ olunur. 

Dâva, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay geçtikten sonra yenilenirse 
yeniden harç alınır; bu harç yenlilefyen tarafından ödenir ve karşı tarafa yülklenlemez. Bu şekilde 
harç verilerek yenilenen dâva, yeni bir dâva sayılmaz. 

işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak altı ay içinde yenilenmeyen dâvalar açılmamış sa
yılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır. 

Birinci ve ikinci fılkralar gereğince! işlemden (kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yeni-
lenımiş olan dâva, iîk yenilemeden sonra iki' defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi halde be
şinci fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 427. — Mahkemelerden verilen hükümlere karşı temyiz yolunla başvurulabilir. Dâvada 
haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı bulunmak şarifcıyie, hükmü temyiz edebilir. 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

8. Tahkim ihatadaki hükümlere göre mahkemenin görevlerine giren anlaşmazlık ve işler, 
9. îflâs ve konkordatoya ait dâvalar, 
10. Kanunların sulh mahkemesini veya hâkimin görevlendirdiği dâva ve işler, 
11. Kanunlarda ivedi olduğu veya adlî aravarmede de bakılabileceği belirtilen /veya basit 

yargılama usulüne bağlı tutulan teaşjka dâva ve işler, 
12. Mahkemece taraflardan birinin isteği üzerime ivedi görülmesine karar verilen *dâva ve 

işler, 
Tarafların uyuşması halimde veya dâva bir tarafın gıyabında gömülmekte ise hazır olan tara

fın isteği üzerine, yukarıdaki ilş ve dâvalara bakılması adlî aravermeden sonraya bırakılabilir. 
Adlî araverme süresi içinde, yukardaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dâva ve işlerle 

ilgili olarak verilen dâva, karşılık dâva ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap ıdi-
lekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan dâvaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilâm veril
mesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye veya Yargıfcaya gönderilmesi işlemleri de 
yapılır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri sakladır. 
Bu madde hükümleri Yargıtay incelemelerinde de uygulanır. 

Madde 288. — Tasarının 288 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 289. — Talsannan 289 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 290. — Tasarının 290 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maldde 409. — Oturuma çağırılmış olan taraflardan hiçbiri gelmediği veya gelip de dâvayı 
takilbetmeyeceklerıMi bildirdikleri takdirde dâva yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldı
rılmasına karar verilir. 

Oturum günün belli edilmesi iğin tarafların başvurması gereken hallerde, g\m tespit ettiril
memiş ise, son işlem talihinden başlayarak bir ay geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar hükmü gereğince dosyası işlemden kaldaırılmış, olan dâva, işlemden kan
dırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurması üzerine ye
nilenebilir. Yargılama gıyabında yürüyen tarafın da buna hakkı vardır. Yenileme dilekçesi, otu
rum gün, saat ve yerini bildiren çağın kâğıdı ile birlikte taraflara tebliğ olunur. 

Dâva, dosyanın 'işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay geçtikten sonra yenilenirse 
yeniden harç alınır; bu harç yenileyen tarafımdan ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekil
de harç verilerek yenilenen dâva, yeni bir dâva sayılmaz. 

işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yenilenmeyen dâvalar açılmamış sa
yılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kaldınlmasına karar verilmiş sonradan yenilen
miş olan dâva, ilk yenilemeden sonra üç defadan fazla takipsliz bırakılamaz. Aksi halde beşinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 427. — Mahkemelerden verilen hükümlere karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Dâvada 
haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı bulunmak şartiyle, hükmü temyiz edebilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Miktar veya değeri İki Ibüm lirayı geçmeyen, taşınır mal ve alacak dâvalarına ilişkin hüiktüırn-
ler kesindir. 

Kesin olarak verilıem hükümleırle niteliği bakımından yürüklükteki hukuka aykırı bir sonucu 
ifade eden ve Yargıtayca inoelenmeiksizin keısMeşımiş bulunan hükümler, Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından kanun yararın/a teniyiz olunabiJltür, 

Başsavcılığın temyiz ilstleği Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, hüküm kanun yararına bo
zulur. Bu boama hükmü hukukî sonuçlarını kalıdmmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adaüelt Bakanlığıma gönderilir ve Bakanlıkça Besimî Gıazeltejde ya-
yıınllanır. 

Madde 438. — Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak tüzel ıkişiüğîn fes
hine veya genel kurul kararlarının iptalime, evlenmenin butlanına veya feshine, boşanma veya 
ayrılığa, velayete, nesebe ve kısıtlamaya ilişkin dâvalarla miktar veya değeri yinmi bdn lirayı 
aşan alacak ve ayın dâvalarında taraflardan biri temyiz dilekçesinde veya tamamlayıcı dilekçe 
yahut cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını is ttemiş ise Yargıtayca bir gün belli edilerek taraf
lara usulen tebligat yapılır. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasımlda ıen az on gün bulunması ge
rekir; taraflar geümişlerse bu süreye bakılmaz. 

Görev ve yetkiye ait kararların incelenmesinde duruşma yapılmaz. 
. Yargıtay, birinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın bilgi almak üzere kendiliğinden de duruşma 

yapılmasına karar verebilir. 
Duruşma günü belli edilen hallerde Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra ve 

taraflardan hiç biri gelmemiş ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararını o gün tefhim eder. 
Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin en geç yirmi gün içinde karara bağlanması zorunlu

dur. 
Kanunda ivedi olduğu bildirilen dâva ve işlere ait Yargıtay incelemesi öncelikle yapılır. 
Temyiz olunan hükmün, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulma

sı gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulma
dığı takdirde Yargıtay, hükmü değiştirerek ve düzelterek onayabilir. 

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla yazı, hesap ve diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında 
da bu hüküm uygulanır. 

Hüküm sonucu, esas bakımından usul ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru görül
mezse gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek hüküm onanır. 

Madde 440. — I - Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşa
ğıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir : 

1. Temyiz dilekçesi ve kanunî süresi içinde verilmiş olmaları şartıyle, tamamlayıcı dilekçe ve 
karşı tarafın cevap dilekçelerinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen 
cevapsız bırakılmış olması, 

2. Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması, 
3. Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasım etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin or

taya çıkması, 
4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması, 
II - Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları, kendi görüşüne göre hükme etki yapacak ni

telikte bulunmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her 
biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır. 

III - Yargıtaym aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez : 
1. 8 nci maddede gösterilen dâvalarla miktar veya değeri onbin liradan az olan dâvalara ait 

hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar, 
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(Adalet Komisyonunun değiştir işi) 

Mikfcar veya değeri ikibin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak dâvalarına ilişkin hükümler 
besinidir. 

Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı 'bir sonucu 
ifiade eden ve Yargıtayca incelemeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler, Adalet Bakanlığının gös
tereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararina temyiz olunur. 

Temyiz 'Meği Yargıtayca yerinde görüldüğü İtakdirde, hüküm kanun yararına (bozulur. Bu 
boama hükmün hukukî sonuçlarını kaldırmaz. 

'Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

Maldde 438. — Tasarının 438 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 440. — Tasarının 440 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Görev ve yetki ile hâkimin reddi, dâva veya karşılık dâvanın açılmamış sayılması hakkında
ki kararlara ilişkin olanlarla merci belirtilmesi kararları, 

3. Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece veri
lecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlar, 

4. Hukuk Genel Kurulunca verilmiş kararlar. 

Madde 507. — Basit yargılama usulü, kanunlarda sayılanlardan başka aşağıdaki hallerde de uy
gulanır : 

1. 176 ncı maddenin üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu bentlerinde yazılı dâva 
ve işlerde, 

2. Tarafları dinlemek veya dosya üzerinde karar vermek hususunda kanunun mahkemeye tak
dir hakkı tanıdığı işlerde tarafların dinlenmesine karar verilmiş olması halinde; şu kadar ki, ka
nunun başka bir yargılama usulü gösterdiği haller bunun dışındadır. 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa, 113 ncü maddesinden son
ra aşağıda yazılı 113/A maddesi eıklenmiştlir. 

MADDE 113/A) ihtiyatî tedbir kararının uygulanması dolayısıyla verilen emre uymayan 
veya o yolda alınmış tedbire aykırı davranışta bulunan kimse, eylemi T. 0. K. na göre daha 
ağır bir oejzayı gerektirmediği takdirde, aidol duğu ceza mahkemesince yedi günden bir aya 
ıkadar hapisle cezalandırılır. ı 

MADDE 3. — Bu kanunla değiştirilen ve eklenen maddelerde kullanılmış olup, aşağıda be
lirtilmiş bulunan terim ve deyimler, 1086 sayılı Kanunun değiştirilmeyen maddelerindeki kar
şılıkları yerine kullanılır. 

Açıklama 
Ara verme 
Aykırı 
Azaltma 
Bağlı 
Başvurma 
Belge 
Belirtme 
Borçtan kurtarma 
Cevapsız 
Çağrı kâğıdı 
Davacı 
Dâvâlı 
Değiştirme 
Deliller 
Devir 
Dilekçe 
Dilekçi 
Dinleme 
Duruşma 
Doğma 
Düşürme 
Düzeltme 
Düzenleme 

— İzah 
— Tatil 
— Mübayin, muhalif 
— Tenkis 
— Merbut 
— Müracaat 
— Vesika 
— Tayin 
— İbra 
— Meskutünanh 
— Davetiye 
— Müddei 
— Müddeialeyh 
— Tahvil 
— Delâiü 
—- Nakil 
— Arzuhal, istida, lâyiha 
— Müstedi 
— İstifana 
— Murafaa 
— ihdas 
—ı takat 
— Tashih 
— Tanzim 
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Madlde 507. — Tasarının 507 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE, 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa, 113 ncü maddesinden sonra 
aşağıda yazılı 113/A maddesi eklenmiştir. 

MADDE 113/A — İhtiyatî tedbir kararının uygulanması 'dolaynsiyle verilen emre uymayan ve
ya o yolda alınmış tedibire aykaın davranışta bulunan kimse eylemi T. 0. K. na ıgöre daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde, aidolduğu ceza mahkemesince bir aya kadar hapisle cezalandırı
lır. 
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Erteleme 
Etki 
Etkili 
Genel Kurul 
Gerekçe 
Gereken 
Görev 
ilişkin 
inceleme 
işlem 
ivedi 
Kanun yararına 
Karar düzeltilmesi 
Karşılık dâva 
Kendiliğinden 
Kimlik 
Mirasçılik belgesi 
Nitelik 
Onama 
Ortak yetki 
Oturum 
örnek 
Paylaştırma 
Savunma 
Sebepler 
Sonuç 
Süre 
Şüyuun giderilmesi 
Tanık 
Taşınır mal 
Taşınmaz mal 
Uygulama 
Yargılama 
Yargıtay 
Yenileme 
Yetkisizlik 
Yürürlük 

(Hükümetin teklifi) 

Tescl 
Tesir 
Müessir 
Umumi Heyet 
Esbabı mucibe 
iktiza eden 
Vazife 
Müteallik 
Tetkik 
Muamele 
Aceleymüstacel 
Kanun nef ine 
Tashihi karar 
Dâvayı mütekabile 
Re'isen 
Hüviyet 
Veraset ilâmı 
Mahiyet, vasıf 
Tasdik 
Müşterek salâhiyet 
Celse 
ıSuret 
Taksim 
Müdafaa 
Esbab 
Netice 
Müddet 
izalei şüyu 
Şahit 
Menkul 
Gayrimenkul 
Tatbük 
Muhakeme 
Temyiz Mahkemesi 
Tecdit 
Ademi salâhiyet 
Meriyet 

MADDE 4. — 6570 ısayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu kanunda (değiştiri
len hükümlerinin ancak kanun yürürlüğe girdikten sonra açılacak dâvalarda uygulanması müm
kündür. Şu kadar ki, bu kanunla eklenen 113/A maddesi ile 176, 289 ve 507 nci maddelerde deği
şiklik yapan hükümler, kanunun yürürlüğünden önce mevcut dâva ve işlerde de uygulanır. 
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MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak aynen ka|bul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu kanunla değiş
tirilen hükümlerinin ancak kanun yürürlüğe girdikten sonra açılacak dâvalarda uygulanması 
mümkündür. Şu kadar ki, bu kanunla eklenen 113/A maddesi ile 176, 289 ve 507 nci maddelerde 
değişiklik yapan hükümler, kanunun yürürlüğünden önce mevcuıt dâva ve dişlerde de uygulanır. 

Kanun,yürürlüğe girdiği tarihte mevcut dâvalar bakımından, 409 ncu madde hükmü, bu mad
dedeki süreler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay sonra işlemeye [başlamak sure
tiyle uygulanır. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 30 ıgün isonra yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9 . 10 . 1972 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
î. Öztrak 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Millî Savunımıa Bakanı 
M. îzmen 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

îçjişleri Bakanı 
F. Kubat 

Dışiişleni Bakanı V. 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
İV. Talû 

Maliye Bakana 
Z. Müezzinoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

Sağ. ve. Sos. Y. Bakanı Güm. ve Telkel Bakanı 
K. Demir H. Özalp 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
1. Karaöz 

Ulaştırma Bıakanı 
B. Danışman 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Çalışma Bakanı 
A. B. Uzuner 

İmıar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Sanayii ve Tek. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

N. Kodamanoğlu 

Orman Bakanı 
8. înal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 noii madde olarak aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı madideai 5 nci madde olarak aynen kafbul edilmiştir. 
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