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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Yapılan yoMıaıma sonucunda Genel Kurumda ço
ğunluğun butamaıdığı anlaşıldığından ve bidleşjiımfâ 
ara verüteıe de çoğunllulk dlmaisı mıuhtemeil gönüHimle-
diğinden : 

16 Ocak 1979 ıSailu günü saaıt 15.00'te toplanılmak 
üzere Birilerimle saat1,5.42'de son verütdli, 

Baışlkıaını Divan Üyesi 
Başjkaravekilii Adana 

M. Şevket Doğan İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üıyesli 

İstanbul 
Recep Özel * 

No. : 29 
II. — GEIİEN KÂĞITLAR 

16 . 1 . 1979 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 
1, — İstanbul Mlileltıvakiil Turam Kioçal'ıını, Tu-

ıriizm ve Tarantıma Balkanının Pariis gezM lilıe 'ü|gjü!i ba* 
smda çıikan haberlere fi1!i§lkiin Turiizm ve Tanıtma Ba
lkanlımdan sözlü «oru önıengasli. (6/188) 

ı2. — Çorum Milletvekili Mıdhmdt Irmaik'm, B. 
AÖmıaın ıesQdi Balkanı Oortslt Ehtatoe'nıin zliyanatline iıiş-
İdin Başbakandan sözflJü soru önıengasti. (6/189) 

3. — Çoıruirn Miülatvelklüli M'dhimıat Iranıalk'ıını, der-
niak büldirliillarüralin Ondu BeSediiyösincte yaymtonımiaısjma 
dişkiiın Yerel Yönötlim Balkanından ısiö'zölü siom önerge
mi, (6/1901) 

4. — Çoruim MİffieltiVelkliüli Melhim5&î Irimıalk'ını, süya-
si fiaallilyat gösteren demakfae iiişiküın İçiişterii Balkanm-
daınsözîlü soıru önengesli. (6/191) • 

5. — Niğde MlîfısISveiküüii Sadi Somiumcuoğllu'mum, 
Libya'da çalıışaın lişçlülanknlizıe iflişlkün Çalışma Babamım
dan sözlü ısonu önergesii. (6/192,) 

6. — Nıiğde MfflflıdtvefldMA 'Sadi Somuncuıoğllu'nun, 
Anlkara Sikıyönıatim Mamtoemestimıe ilişiklin Baışbaflöam 
ve îçlişllieiü Baflca'nımdain ısözMi soru önıargasii. (6/1,93) 

Yazılı Soru Önergesi 

L — Kocaelli Miffietveklilli Adem AM Saıraoğhı'nıun, 
cevapsız kalan yazaJu sorularımla ilişiklin Başbakan
dan yazılı ısoıru ömarıgösi. (7/413) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Yozgat MIMfildtıveMi Oüıseyûn Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4.1.1979 ve 9 J L L 9 7 9 ıtariMerliıade meyda
na @e?lam tran kazalarımın gerçek nıadlenlîlarti i/e bu (ko
nuda ataacak önHıemülarii .saptamak amacıyla Anaıya-
sanın 88 ncli, Mıiîfflat Mıedlisi İçtüzüğümün 102 ve 1013 
ıracü maddeleri uyanınca bir Meclis Afflaştıaımıaısı açıl-
masına iiişkiin önergesi. (1^/52) 
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BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvdtü Monduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERÎ : Musürfa Gazala (Deölzli), Halil Karaafit (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşimini açıyorum : 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapa
cağız; Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyele
rin, «Burada» diyerek, salonda bulunduklarını belir
lemelerini rica ediyorum. 

IV. — 

A) GÜNDEM Di 

1. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'm, 
bir derneğin Sıkıyönetime yardımcı olacaklarına dair 
son günlerdeki bildirileri hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı sayın 
üyelerin gündem dışı söz istekleri var. 

Konya Milletvekili Sayın Durmuş Ali Çalık, son 
günlerde, bir derneğin, Sıkıyönetime yardımcı ola-
caklarıyla ilgili bildirileri üzerine söz istemişlerdir. 

5 dakikayı geçmemek üzere buyurun efendim. 
DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Ülkücü Gençlik Derneği yöneticilerinin basına 

ve kamuoyuna verdikleri demeç ve dağıttıkları bildi
rilerde, derneklerini tüm şubeleriyle kapatarak, Sı
kıyönetim makamlarına yardımcı olma çağrıları üze
rine söz almış bulunuyorum. 

Bu çağrının genel görünümüne baktığımız zaman, 
12 Mart dönemindeki oyunlarıyla, aslında meseleleri 
ve görünümü saptırmak, yeniden işlemek ve maske
lemek amacında oldukları, bu derneğin bir siyasal 
örgütün kendi amaçları doğrultusuna, işine geldiğin
de sahip çıktığı, gelmediğinde yan çizdiği, bu örgü
tün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde birtakım tertipleri 
kullanabileceklerini sananlar, kanlı, kapkaranlık geç
mişlerine baktığımızda, bugünkü kanlı ve karanlık 
işlevliğini ne denli sürdürebileceğini açıkça görebili
riz : 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çoğunluğumuz 

vardır; sonradan gelen arkadaşlarımızın Başkanlığa 
birer tezkere göndermelerini rica ediyorum. 

KONUŞMALAR 

Gençlik kolları adına parti merkezlerinde tiyatro
culuk provaları yaparlarken, ufacık rolcükleri pay
laşırlarken çok başarılı oldukları, Yunus Meral'in 
Walter markalı tabancasını verip, otobüs durağında-
ki kalabalık içinde bulunan bir şahsı göstererek, «Bu 
komünisti vuracaksın»; - Piyes gereği - 5 el ateş eden 
rolcü Coşkun Akbulutlar'ı mı; yine, piyeste ufacık 
rolleri olan figüranların kahveyi bombalayıp ve ateş 
açan, silahı kasalara koyan Yunus Batmazlar'ı mı?.. 

1968 Ağustos ayında eski bir Mardin milletveki
linin İzmir Gümüldür'deki arazi üzerinde eğitim gör
müş ve komando kampları kurmuş olan 150 - 200 
gencin, yine 3 . 6 . 1978 tarihlerinde Ankara - Eski
şehir yolu üzerindeki komando kamplarının ve bu 
kampları yönetenleri mi? Bu militanların bugün ne
relerde, nasıl eylem koyduklarını mı? 

20 . 7 . 1970 günü Gaziantep Merkez İlçeye bağ
lı Erikçe köyünde 20 kişinin katıldığı komando kam
pı, il başkanı falancaların Atış Kulübünden temin et
tikleri tüfek ve susturucu takılmış tabancalarla pi
yesteki rollerini başarıyla sürdüren figüran ve de 
başoyuncularını mı?. 

29 . 6 . 1970 günü kurulan komando kamplarını, 
tiyatro çalışmalarının sorumlusu, yöneticisi ve de 
başoyuncularını mı? 

Bunlar, Nazi Almanya'sında olduğu gibi, koman
do kampları ve gençlik kuruluşlarıyla çalışmalarını 
sürdüren, piyesteki rolleriyle oldukça başarılı olan, 
gerek başoyuncu, gerekse diğer oyuncu ve figüran
ların, perde kapanırken sahneye çıkarılmaları için 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mi dağıttıkları bildiri ve demeçleriyle sıkıyönetim 
makamlarına ve Devletin güvenlik kuvvetlerine, geç
mişte olduğu gibi, sıkı muhbirlik görevlerini üstle
nip, yardımcı olmak istiyorlar? 

Taksim - Sarıyer otobüsünden 3 kişiyi kaçırarak 
kurşuna dizdikleri için aranan «Ülkücü ve İntikam 
Tugayı Komutanı» namıyla aranan Cengiz Ayhan'la
rı mı? Yakın arkadaşı ve yandaşı, aynı evde bir 
müddet oturdukları saptanan, polis tarafından ara
nan Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Micaz Abuş-
oğlu'nu mu? Nerede oldukları ve ne yaptıklarını mı? 
Polisin ortaya çıkardığı, Haznedar'daki sağ eğilimli 
olduğu hücrenin adları bilinmeyen kişilerini mi? 

Hamit Karakaya'nın evinde ele geçirilen resimle
rin arkasında şunların yazılı olduğu (kendi yazıla
rıyla, resmin arkasında); «5 Kasım 1976, Kocaeli 
Yurdu, Fındıkzade'deki cadde yanı, Komünistleri ge
bertmek için plan çiziyoruz» diyen, resimdeki Hüda-
verdi'leri mi; Haluk'ları mı, Hasan'ları mı, Mehmet 
ve Muzaffer'leri mi? Canı sıkıldığı zaman sokaklar
da adam öldüren ülkücü Ferhat Tüysüz'leri mi? 

Sağmalcılardan kaçan, yakalanan ve teslim olan
ların dışında, bombacı Oğuzhan Cengiz ve diğer ar
kadaşlarının dün, bugün, nerede, nasıl eylem koy
duklarını mı? 

Yakalanan, firari ülkücü Mustafa Yılmaz'ların, 
«Benim fikrimin karşısında olan herkesi öldürürüm; 
artık fikirle mücadele zamanı değil, silahlı eylem za
manıdır», diyen, aynı ilkeleri ve görüşleri benimseyen 
diğer yandaşlarını mı? 

Sayın milletvekilleri, Savcı Doğan Öz'lerin, de
ğerli öğretim üyelerinin, İstanbul Üniversitesi öğren
cilerinin öldürülmeleri, Mamak ve Balgat olayları
nın, bir siyasal partinin 7 üyesinin bulunduğu bir 
eve girip işkenceyle öldürenlerin, bu olaylarda kim
lerin parmağının olduğunu mu, derneklerini kapatıp, 
üyelerini hangi bölgelerde yeni eylemler için nasıl 
görevlendirdiklerini bildirecek, yardım edecekler sı
kıyönetim makamlarına? 

BAŞKAN — Efendim, toparlayın lütfen. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bağımsız yar
gı organlarınca suçlu olarak görülüp kapatılan der
nek ve içerideki bine yakın üyesi tutuklanan sabıka
lı, kanlı ve kapkaranlık bir geçmişi yaşamış bir der
neğin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ne denli - yardımcı 
olacağı açıkça ortadadır. 

Bu dernek ve bunlara sahip çıkanlar, legal ve il
legal örgütleriyle, başta da belirttiğim gibi, şerefli 
Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi amaçları doğrultu
sunda çeşitli tertip ve oyunlarıyla yanıltamayacak-
lardır. Çünkü, Türk Silahlı Kuvvetleri olayların bi
lincindedir. Çünkü bu sefer sanık sandalyelerinde on
lar da yer alacaklardır. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalık. 

2. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
İlgaz'da meydana gelen yangın hakkında gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Sayın Arif Tos-
yalıoğlu; İlgaz'da vukubulan müessif yangın dolayı
sıyla gündem dışı söz istediniz; buyurunuz. 

Söz süreniz 5 dakika efendim. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 

8 Ocak 1979 Salı günü sabaha karşı 05,30'da, 
memleketim olan İlgaz ilçesinde aniden çıkan bir 
yangın süratle büyümüş ve çarşı içinde 27 dükkân, 
11 ev kül olmuştur. Olayı sabah saat 07.CÛ'de işitir 
işitmez, Ankara'dan saat 09.3Ö'da İlgaz'a gittiğimde 
yangın söndürme faaliyetleri devam ediyordu. Bele
diyenin, yangın söndürmek için 2 arasözü vardı. Ci
var ilçelerden yardım gelmemiş olsaydı, İlgaz baştan 
başa cayır cayır yanacaktı. Bütün Egazlılar, büyük 
bir gayret ve cesaretle yangını söndürmek için ipti
dai usullerle ve cansiperane çalıştılar; yangını, kasa
banın tümü yanmadan kontrol altına ancak alabildi
ler. 

Yangın mahallinde, ne yazık ki memleketin valisi 
yoktu. İlgaz, Çankırı'ya 40 kilometre mesafededir. 
Yeni yoldan vali 30 dakikada İlgaz'a gelebilir. An
cak, anlaşılması mümkün olmayan, bir ilin ilçesi ca
yır cayır yanarken, yarım saatlik mesafedeki o ilin 
valisi, yangın yerine gelmiyordu... Ben bunu, demok
rasi ile idare edilen bir ülkenin milletvekili olarak 
anlayamadım. Şayet, İçişleri Sayın Bakanı veya Sa
yın Başbakan anlayabilmişlerse, gelsinler bu kürsü
den izah etsinler. 

«Bunun için mi Çankırı'nın eski valisini Muş'a 
tayin ettiniz ve daha sonra da Başbakanın ve Yerel 
Yönetim Bakanının eşlerinin ve beraberindeki Cum
huriyet Halk Partili hanımlarının otel faturalarını, il 
özel idare bütçesinden ödenmedi diye merkeze aldı
nız^ gibi, bir sual geliyor aklıma. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Konu 
ile ilgisi yok Sayın Başkan. 
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ARİF TOSYALIOĞLU (Devamla) — «Bunun 
için mi, daha sonra yerine Denizli'den tayin ektiğiniz 
diğer bir valiyi, bir Cumhuriyet Halk Partili millet
vekilinin kaprislerine ve kanun dışı isteklerine boyun 
eğmedi diye mi 5 ay sonra merkez emrine aldınız» 
gibi bir sual daha geliyor aklıma. 

Yarım saat ötede bir ilçe merkezi cayır cayır ya
nıyor ve Çankırı'ya, kendi kafanıza uygun gönderdi
ğiniz Vali, horul horul uyuyor. Vali, Hükümetin si
yasi temsilcisidir ve memleketin en büyük mülkiye 
amiridir. Hükümetin felsefesi bu ise, Vali hayırlı ol
sun. Ancak, memleket yansa umurunda olmayan va
li arıyordunuz, buldunuz derim. Hükümetin, devlet 
görüşü bu ise ıteessüf ederim. 

İlgaz'dan durumu, bunun üzerine telefonla imar 
ve İskân Bakanına bildirdim. Yangından bir gün 
sonra Sayın Bakan, beraberlerinde, özellikle yalnızca 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini ve Valiyi ala
rak İlgaz'a geldiler; 25 bin lira da yardım parası ge
tirdiler. 25 bin lira İlgaz'a, felakete uğramış, işyerini, 
evini barkını kaybetmiş vatandaşlarla alay eder gibi 
gönderiliyor. Sonra da birtakım laflarla; «yapacağız, 
edeceğiz, onaracağız» gibi «cağız» ile «ceğiz»' ile her-
gün yeni bir afet içerisinde yüreği yanan vatandaşla
rımız karşısında Hükümeti ciddiyete davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalıoğîu. 

3. •— Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun 
sağlık personelinin Tam Gün Çalışmasıyla İlgili 
Kanun hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Mustafa 
Başoğlu sağlık personelinin Tam Gün Çalışmasıyla 
İlgili Kanun üzerinde, bu konuyla ilgili olarak söz is
tediniz; buyurunuz. 

Süreniz sizin de 5 dakika Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sağlık personelinin Tam Süre Çalışmasıyla İlgili 

2162 sayılı Kanunun uygulanması hakkındaki düşün
celerimi bilginize sunmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ücret hiyerarşisini bozduğu için; üniver
siteler, diğer üniversitelerden farklı oarak kend' 
aleyhlerine birtakım hükümler getirdiği için; doktor
lar» ihtisasa önem vermediği için, eczacılar, doktor
lar kadar kendilerine hak tanınmadığı için; yardım
cı sağlık personelinin bir kısmı, tamamen kapsam dı

şında bırakıldıkları için; işçiler, bu tazminattan ya-
rarlandırılmadıkları için; vatandaşlar, eskiye oranla -
daha iyi hizmet alamadıkları için; bürokratlar ve 
mülki amirler, sağlık personeline kendilerinden faz
la hak tanındığı için; Hükümet vatandaştan gelen şi
kâyetleri, sağlıkla ilgili şikâyetleri çözümleyemediği 
için ve Devlet de 15 milyar liraya yakın bir para har
camasına rağmen huzursuzlukların önüne geçemediği 
için bu kanundan şikâyetçidir. 

Benim üzerinde önemle durmak istediğim konu, 
Sayın Sağlık Bakanının birkaç gün önce kamuoyuna 
yaptığı açıklama ile ilgilidir. Sağlık Bakanı İstanbul'a 
giderken; şoför, kapıcı, telefon santral memuru, oda
cı, çamaşırcı, bulaşıkçı gibi sağlık hizmeti gören, sağ
lık hizmetlerinin büyük bir yükünü omuzlarında taşı
yan kimselerin bu tazminattan yararlanamayacakla
rını; çünkü sağlık hizmeti görmediklerini açıklamış
tır. Bu açıklama, olsa olsa, hem geldiği yeri, hasta
nedeki çalışmayı unutan, beklenmediği anda Bakan 
olduktan sonra unutan, hem de daha çok dar gelirli 
olması bakımından himayeye muhtaç olan kişilerin 
uğradıkları haksızlıkları bilmeyen bir kişinin açıkla
ması olabilir. 

İdari hizmetlerde çalışan ve sağlık hizmetiyle il
gisi kalmayan kimseler bu kanunun getirdiği tazmi
nattan yararlanırken; odacı, kapıcı, şoför, aşçı, ber
ber gibi kimselerin, dar gelirli kimselerin bu tazmi
nattan yararlandırılmamasını, olsa olsa bu Hüküme
tin kendine göre sosyal adaletiyle bağdaştırmak müm
kün olabilir, 

Her gün artan fiyat artışları ve son olarak Sü-
merbank'ın da kendi mamullerine yaptığı zamları 
likkate alırsak, artan hayat şartlarına ayak uydur
makta zorluk çeken ve üstelik de işçi statüsünde ol

madıkları için toplusözleşme ile zam almak imkânını 
bulamayan, yaklaşık % 40 sağlık personeli, bu kanu
nun kapsamındadır. Bu kanunun kapsamında kal
maları bir yana, Sağlık Bakanının henüz bunların gör-
lükleri hizmetin önemini bile bilmekten uzak olması, 

görevine olan ilgisizliğini ve bilgisizliğin ortaya koy
maktadır. 

Aslında kendi içinde çıkan yangını söndürmekten 
başka gayreti olmayan Hükümetin, vatandaşların hak-
'ı sorunlarına eğitebileceğini beklemek ve ümit etmek 
fazla iyimserlik olur. 

Ben, sadece bir haksızlığı huzurlarınıza getirmek 
ihtiyacını hissettiğim için bunları arz etmeyi uygun 
gördüm. Hükümet şimdi kendini kurtarmanın gayreti* 
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ne girmişken, elbetteki dar gelirlileri, az gelirlileri 
ve yaşamını zorla sürdürenlerin sorunlarına eğile
cek zaman bulamayacaktır, bulmamaktadır. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenme
si; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların infazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi,-33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine baş
lıyoruz 

Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleriyle, komis
yonlardan gelen diğer işler kısmının 1 nci sıra
sında yer alan, 114 S. Sayılı, 1412 sayılı Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 'Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi, 1086 Sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 
5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si; 1918* Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesi
nin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldı
ğımız noktadan devam ediyoruz 

Komisyon?. Yerinde. 
Hükümet?. Yerinde. 

(1) 114 S. Sayılı Basmayazı 29 . 6 . 1978 tarihli 165 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Geçen birleşimde tasarının 19 ncu maddesine ka
dar görüşülmüştü Şimdi 19 ncu maddeyi okutuyo
rum efendim. 

Madde 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
240 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir 

«Madde 240. — Kanunda yazılı hallerden başka 
her ne suretle olursa olsun görevini kötüye kullanan 
memur derecesine göre yedi aydan üç seneye kadar 
hapsolunur Cezayı hafifletecek sebeplerin bulunması 
halinde dört aydan bir seneye kadar hapis ve her iki 
halde 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. Ve herhalde memuriyetten mü-
ebbeden veya muvakkaten mahrum edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Biberoğlu? 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Evet. 
BAŞKAN.— Buyurunuz efendim, Adalet Partisi 

Grubu adına Sayın Biberoğlu. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 

Üzerinde görüşme yapmakta olduğumuz ve Türk 
Ceza Kanununun 240 nci maddesinin değiştirilmesiy
le ilgili tasarı hükmü Türk Ceza Kanunumuzun uy
gulanmasında ve kamu düzeninin tesisinde, vatandaş 
hizmetlerinin görülmesinde önemi aşikar olan bir mü
esseseyi yeniden düzenlemektedir. 

Daha önce tasarının 18 nci maddesi münasebetiyle, 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde de bir 
değişiklik yapıldığını arkadaşlarım hatırlayacaklardır. 
O madde, devlet memurlarının görevlerini ihmal ey
lemeleri halinde verilecek cezaları artırmakta idi 

O madde ile bu madde temelde birbirine ilişkili 
iki maddedir. O zaman, Grubum adına huzurunuz
da maruzatta bulunurken, cezaların suçla, fiille den
geli olması lüzumundan bahsetmiştim ve Adalet Ko
misyonunun 230 ncu maddeye uygun gördüğü ceza
lar üzerinde yeniden artırma isteyen öneri dolayısıyla 

— 466 



M. Meclisi B : 35 16 , 1 , 1979 O : î 

da o 230 ncu maddedeki suç tarifinin ve kapsamının 
son derece muğlak olduğunu, suiistimale müsait oldu
ğunu, bu itibarla cezanın aşırı derecede artırılması
nın sakıncalı bulunacağını ifade etmiştim. 

Bu maddede ise, Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesinde yer alan tarif ve unsurlar, 230'dakinden 
farklı olarak, oldukça 'belirgin ve böyle bir suçun iş
lenmiş olup olmadığını tespit ve tayinde ele alınacak 
kıstaslar da daha çok objektif bulunmaktadır 

Bu itibarla, devlet memurlarının görevlerini fcötü-
tüye kullanmaları halinde verilecek cezaların, bir ta
raftan bu suçu işleme konusunda caydırıcılılk vasfını 
taşıması, diğer taraftan da vatandaş hizmetlerinin, 
memleket hizmetlerinin, görevleri kötüye kullanma
yan memurlar elinde ve süratle kanunlar dairesinde 
sonuca ulaştırılmasını temin yönünden, biz Grup ola
rak bu maddede tespiti öngörülen ceza miktarlarını 
uygun mütalaa etmekteyiz. 

Bunu ayrıca açıklamaya lüzum görmemin sebebi; 
kullanacağımız oylar sırasında birbirine ilişkin olan 
230 ncu maddede ceza yükseltmesine, Komisyonun 
tayin ettiği miktardan fazla ceza yükseltmesine karşı 
çıkışımızla, şimdiki müsbet mütalaamızın çelişki ha
linde görülmemesidir. Bunu temin için söz almış bu
lundum. 

Teşekkür ederim 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Önergeler var, geliş sırasına göre okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 
Kanun Tasarısının 19 ncu maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 

Ankara Milletvekili 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

1. Vecdi Aksakal 
Tasarı Komisyona gelme
diği için usul yönünden 
görüşmeye muhalifim. 

Ankara Milletvekili 
Orîıan Eren 

Erzincan Milletvekili 
Lütfi Şahin 

Hatay Milletvekili 
Mevlüt ÖnaJ 

Kırşehir Milletvekili 
Doğan, Güneşli 

Uşak Milletvekili 
M. Selâhattin Yüksel 

Çorum Milletvekili 
Kemal Biberoğlu 

Üzerinde değişiklik yapı
lan tasarı Meclis Genel 
Kurul gündeminde olup, 
Komisyonun geri isteme 
kararına rağmen tasarı ve 
ekleri Komisyona gelme
den görüşüldüğünden usul 
ve şekil yönünden muha
lifim. 

Gaziantep Milletvekili 
Ahmet Karahan 

İçel Milletvekili 
Ramazan Çalışkan 

Sivas Milletvekili 
Tevfik Koraltan 

Zonguldak Milletekili 
Koksal Toptan 

Madde 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 240. — Yasada yazılı hallerden başka han
gi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan me
mur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapso-
lunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin
de altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde iki-
bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli 
olarak yoksun kılınır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 19, (240) ncı 

maddesindeki «memuriyetten müebbeten veya mu
vakkaten mahrum edilir» deyimi yerine «Memurluk
tan temelli ya da geçici olarak yoksun bırakılır» de
yiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Denizli 
Muammer Aksoy Adnan Keskin 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
bilgilerinize sunduğumuz Adalet Komisyonunun de
ğiştirge önergesini Yüce Heyetin onayına sunuyorum: 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... 

Anlaşılmadı efendim, tekrar oylayacağım. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Önergeyi anla
yamadık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim önerge şu: 
«Madde 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

240 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir.» deniliyor. 

«Madde 240. — Yasada yazık hallerde başka han
gi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan me
mur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapso-
lunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin
de, altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde 
iki bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya te
melli olarak yoksun kılınır.» şeklindedir. 

Komisyonun değiştiri önergesi bu. Bu önergeyi 
Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon önerisi olduğu için, Komisyona sorma
dık efendim. 

Sayın Aksoy, sanıyorum ki, sizin önergendzdeki 
gaye de hâsıl oldu, onun için işleme koymuyorum 
efendim. 

19 ncu maddeyi, ka'bul buyurduğunuz biçimiyle 
onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

493 ncü maddesinin 4 numaralı bendinden sonra yer 
alan «Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır ha
pistir» şeklindeki hüküm, aşağıda yazılı olduğu üze
re değiştirilmiştir. 

«Cezası üç seneden sekiz seneye kadar hapistir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Biberoğlu, 

grup adına; buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL BÎ-
BEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, bu
rada yapılan değişiklik, ağır hapis cezası yerine, ha
pis cezasının hükmolunmasından ibarettir. Bu deği
şiklik, daha önce tasarının 7 nci maddesiyle değişti
rilmiş olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
421 nci maddesine paralel bir hüküm getirmek ama
cından doğmuştur. 

Yani, 493 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
suçları işleyenlerin, bundan böyle, bu tasarı kanun
laştığı takdirde, ağır ceza mahkemeleri yerine, asliye 
ceza mahkemelerinde yargılanmalarını, böylece yük
lü olan ağır ceza işlerinin hafifletilmesıini, birtakım 
dosyaların asliye ceza mahkemelerine kaydırılması
nı sağlamak içindir. 

Zira, hatırlayacağınız gibi, bu tasarı dolayısıyla 
daha önce kabul ettiğimiz bazı hükümlerde de, sulh 
ceza mahkemelerinden verilen bazı tür kararların, 
Yargıtayda incelenmesi yerine ağır ceza mahkemele
rinde incelenerek sonuca bağlanması esası benimsen
mişti. Böylece ağır ceza mahkemelerine o vesileyle 
aktarılan yükün yerine, onun üzerinden bu tür bazı 
suçların yargılanmasının asliye ceza mahkemelerine 
intikal ettirilmesi amacı güdülmektedir. Değişiklik 
bundan ibarettir. Grubumuz adına bu değişikliği mas
lahata uygun görmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Maddş üzerinde değiştirge önergesi yok. 
Okuttuğumuz maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir 

Madde 21'i okutuyorum: 
Madde 21 — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

526 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir 

Madde 526. — Fıkra 1, 
«Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dola

yısıyla yahut kamu güvenliği veya kamu düzeni veya 
genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve ni
zamlara aykırı olmayarak verilen bir emri dinleme
yen veya bu yolda alınmış bir tedbire umayan kim
se, eylem ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 'bir ay
dan altı aya kadar hafif hapis veya 1 000 liradan 2 500 
liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Efendim, kişisel olarak söz istiyorum. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Efendim, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, siz grup adına mı 
söz istiyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet efendim, 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 
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AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL BÎ-
BEROöLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Tasarının bu maddesinde değiştirilmesi söz konu
su edilen Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi 
2 fıkradan ibaret olup, mevzuatımız içinde bazı özel
likler arz etmektedir. Prensip olarak maddenin 1 nci 
fıkrasında kanun ve nizamlardan söz edilmektedir: 

Gördüğüm bazı değişiklik önergelerinde ve temas 
ettiğim bazı arkadaşlar tarafından buradaki nizam 
sözünün tüzük olarak, nizamname olarak yorumlan
mak istendiğine şahit olduğum için, bu hususa evve
la işaret etmekte yarar gördüm. Buradaki nizam sö
zü, mevzuatla yapılmış düzenlemeler, düzen yerine 
kullanılmış olmak lazımdır, Adalet Bakanlığı teknik 
açıdan bu karışıklığı önleyici bir açıklama yapacak
tır sanıyorum. 

Biz değişiklik tasarısı üzerindeki görüşlerimizi 
şöyle arz etmek istiyoruz: 

1 nci fıkrada yapılmak istenen değişiklik, ceza hü
kümlerinin artırılmasıyla ilgilidir. Bu madde Ceza 
Kanunumuzda ve toplum hayatımızda oldukça, önem
li hükümler taşımaktadır. Gerek Ceza Kanunumuzda 
gerekse ceza hükümleri taşıyan diğer mevzuatımızda 
bazen karşılığı, müeyyidesi gösterilmemiş birtakım 
memnu fiiller söz konusu olabilmektedir. Bunlar tor
ba hüküm niteliğindeki bu 526 ncı maddenin 1 nci 
fıkrasıyla müeyyidesini bulmaktadır, cezalandırılmak
tadır. Bu itibarla nizamlara ve kanunlara uygun ola
rak verilmiş Hükümet emirlerini yerine getirmeyen
ler hakkında genellikle şimdi tespit edilmek istenen 
cezaları uygun mütalaa etmekteyiz. Yalnız, Hükü
met tasarısı 526 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki Şap
ka Kanunu ve Türk Harflerinin Kabulü Hakkındaki 
Kanuna aykın davranışların cezalarını da değiştirme
yi amaçlamakta, öngörmektedir. 

Adalet Komisyonu, yukarıda yapılan geniş mü
zakereler sonunda bu görüşe katılmamış, bu görüşü be
nimsememiş ve yapılması istenen değişikliğin 526 ncı 
maddenin 1 nci fıkrasına inhisar ettirilmesi mütalaası
nı, kararını ortaya koymuştur. 

Biz de Komisyon gibi düşünüyor ve aradan geçen 
h'er yılın bu 2 kanuna* muhalefeti kasdi olmaktan çı
karıp, arızi ve sadece alışkanlık sonucu başvurulabi-
len eylemler haline getirdiği ve özellikle köylülerimi
zin ekonomik zorunluluklarla daha ucuza mal ettiği 
bir tür bere veya başlık giymekte oluşunu, Atatürk 
inkılaplarını etkileme amacına bağlı nitelikte görmü
yoruz. Biz, kanun yaparken memleket gerçeklerini 

gözönünde tutmaya mecburuz. 
Bu itibarla Hükümet tasarısında olduğu gibi de

ğil, fakat Komisyon tasarısında olduğu şekilde 526 
ncı maddenin 1 nci fıkrasında ceza değişikliği yapıl
ması gereğini takdirlerinize arz ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Aksakal buyurunuz efendim. 
HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Zatiâlirtiz grup adına mı Sayın Ak-

say? 
HASAN AKSAY (Adana) — Grup adına Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim çağırdım, izin verirseniz 

biraz sonra zatiâlinize söz vereyim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAI (Trabzon> — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin değiş-

tirilmesıine dair olan bir tasarı ve ona bağlı bir öner
genin müzakeresinde bulunmaktayız. 526 ncı madde 
de yapılan değişiklik sadece dilin yenileştirilmesi ile 
cezanın artırılmasına dair olsa idi, fazla bir şey söy
lemek istemezdim. Ancak, Hükümet tasarısında aynen 
şöyle denmektedir: 

«Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dola
yısıyla yahut kamu güvenliği veya kamu düzeni veya 
genel sağlığın korunması düşüncesiyle yasa ve tüzük
lere aykırı olmayarak...» 

Daha sonra, Adalet Komisyonunca hazırlandığı 
söylenen, bizim görüşülme tarzına muhalif kaldığımız 
önergede de «nizamlara aykırı olarak» deniyor. Tü
zükler yerine «nizamlar» denmektedir. Herhalde tü
zükler nizamlar demek değildir. Tüzükler daha dar 
bir anlam ifade etmektedir. Nizamlar deylince neyin 
kastedildiğini anlamakta şu gün bir hayli güçlük mev
cuttur. Bu güçlüğe işaret etmek istiyorum ve önerge
nin değil, Hükümet tasarısının ibaresinin maksada da
ha uygun olacağını ifade etmek isterim. 

Ayrıca dilde yenicilik güzel bir şey, dilin özleşti
rilmesi güzel bir şey; bu yolda yapılacak ciddi çalış
malara evet; ama kanunu bilmemek mazeret sayıla
mayacağına göre, yasaların vatandaşın en rahat bi
çimde anlayacağı dille yazılmasını savunmaktan da 
kendimi alamıyorum. 

Bu kanun yürürlüğe girer girmez, ceza bir aydan 
üç aya yükseltilecek; fakat dil, önlem, eylem şeklin
de yeni kelimelerle değişikliğe uğradıktan sonra halk 
bunu anlamayacaktır. O itibarla ben sadece halkın an-
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lamasını, sade vatandaşın anlamasını güçleştirecek iba
relerden, bundan böyle, kaçınılmasını ileri sürüyo
rum. Dile karşı çıkıyor değilim, bu ihtisas meselesi
dir, ayrı bir konudur. Ancak halkın anlamasından 
uzaklaşmamak lazım geldiğine, halkın temsilcileri dik-
dat etmek zorundadır. 

Ceza bir aydan üç aya çıkarılmaktadır. Ben bu 
cezayı da yüksek bulmaktayım. Zaten 526 ncı mad
deye ithal edilen fiiller hemen hemen herkesi her za
man ilgilendiren, halkı yakınen ilgilendiren; fakat 
anarşiyle de herhangi bir alakası bulunmayan hüküm
lerdir. 

Öte yandan, 526 ncı maddenin 2 nci bendinde de
ğişiklik istemiştir Hükümet tasarısı. Komisyonumuz 
bunu yerinde görmemiştir. Şapka iktisasına dair olan 
Kanun hükümlerini ağırlaştırmaktadır. 

Benim teklifim, düşüncem şudur: Siz devlet ola
rak, siz Hükümet olarak vatandaşımızı eğitiniz, kafa
sını işletiniz. Ondan sonra bırakınız kendisine yakı
şanı kendisi bulsun. Kafasına şu ya da bu kıyafeti 
geçirmediği için onu cezalandırma, artık yarım asır 
evveline dair bir hüküm bulunmak itibariyle de eski
miş sayılır bana göre. Şimdi onu yeniden diriltmek 
şöyle dursun, yeninde uyutmak lazım gelir. 

Vatandaşı eğitmeli, vatandaş aynanın karşısına 
geçtiği zaman, kendine en çok yakışan kıyafeti, me
deni insana en uygun düşecek kıyafeti bulsun. Ka
fanıza soğuktan korunmak için yünlü bir fes geçirir
seniz bu kanuna aykırı olmaz da, şöyle giyerseniz 
kanuna aykırı olur gibi, başınıza ne örteceğinizle şu 
Yüce Meclisin uzun boylu uğraşmasına, 20 nci asrın 
bu sonuncu çeğreğinde gerek olduğu kanaatinde de
ğilim. 

Saygılar sunuyorum. 
Başkan — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 

HASAN AKSAY (Adana) — Şahsım adına söz 
istemiştim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Kişisel olarak buyurun Sayın Ak-
say. 

HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Burada, Komisyonun değiştirisiyle Hükümetin 
teklifi arasında ayrıca düzeltilmesi gereken bir husus 
daha var. Çünkü, Komisyon değişiklik yaparken sa
dece bu maddenin 1 nci fıkrasını değiştirmiş, 2 nci 
fıkrasının ne kabul edilmediği hususunda bir sarahat 
koymuş, ne de kabul edildiği hususunda bir şey söy
lemiştir; sadece, «526 ncı maddenin 1 nci fıkrası şöy

le değişmiştir» demiştir. Böyle deyince de normal ola
rak, bunun 2 nci fıkrasının da bulunduğu, 2 nci fık
rasının değişitirilmemiş olduğu da zımnen anlaşılmak
tadır. O itibarla, bu meseleyi tam bir sarahata kavuş
turmak zarureti vardır. 

Şimdi 2 nci fıkrada ne isteniyor? Bir insan, başı 
üşüyünce başına bir örtü örtse, bundan dolayı 1 se
ne hapis, 10 bin liraya kadar da para cezası verilme
si isteniyor. Uludağ'da kayak yapan bir insan başına 
bir tane örgü başlık örterse ona tatbik edilmiyor; ama 
köyde bir kimse yaparsa, her zaman buna tatbik edil
me imkânı ortada bulunuyor. 

Kanunların böyle, istendiği zaman tatbik edilme
si, istenmediği zaman tatbik edilmemesi gibi durum
lar, kanunlar için tabiatıyla son derece (büyük bir zaaf 
teşkil eder. 

2 nci fıkradaki diğer bir husus da, yazı meselesi
dir. Artık biz, eski nüfus kütüklerimizi okuyacak, 
eski yazıyı bilen kimselerin bulunmadığı bir devreye 
geldik. Tapu kayıtlarımızı okutabilmek, arşivlerimi
zi okutabilmek, vakıf senetlerimi okutabilmekte son 
derece güçlük çektiğimiz bir zamana geldik. Hâlâ, 20 
nci asrın son çeyreğinde, «Yazıyı yasaklayacağız, her
kesin başına örteceği şeyi yapacağız» deyip, bu ka
dar ağır cezalar koyacağız... 1 sene hapis, 10 bin lira 
ağır para cezası gibi, böyle cezalar elbette, ne hür
riyetlerle, ne insan haklarıyla, ne 20 nci asrın son 
çeyreğinin gerekleriyle bağdaşabilecek bir husus de
ğildir. 

O bakımdan, bu maddenin Komisyonun değiştir
diği şekilde olmasını, ancak Komisyonun değiştirdi
ği şekilde de «526 ncı madde, 1 nci fıkra» sözünde
ki, «1 nci fıkra» sözünün kaldırılmasını, buradaki 
21 nci maddenin, «765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazıl oldu
ğu şekilde değişitiriilmiştir» metnindeki, «1 nci fık
ranın aşağıda yazılı olduğu şekilde» değil de, «526 ncı 
maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
si» şeklinde bir önerge verdik, yüce tasviplerinize arz 
ediyor, saygılar sunuyorum. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Grup adına söz 

istiyorum efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Grup adına söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grupları adına Sayın Doğan ve Sa

yın Kocal söz istediler. 
Sayın Doğan, buyurunuz efendim. 
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CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 23 ncü mad
desiyle ilgili verilmiş bir önerge üzerine; gerek AP 
sözcüsü değerli arkadaşımız Sayın Biberoğlu ve ki
şisel olarak Sayın Aksay görüşlerini arz ettiler. 

Sayın arkadaşlarım, bazı hatiplerin konuşmala
rına sanki şekilci devrimciliğe veyahut da ilericiliğe 
sığınmış bir süs verilmek istendi. Aslında, verilmiş 
olan önergede hiçbir şekli esasa dayanan ilericilik ve
ya devrimcilik değil, özünde, Anayasanın 153 ncü 
maddesinin teminat altına aldığı bir husus dile ge
tirilmiştir. Anayasanın 153 ncü maddesinin 2 nci fık
rasının 2 nci bendinde: «25 Teşrinisani 1341 tarihli 
ve 671 sayıl Şapka İktisası Hakkında Kanun» sözü 
yer almaktadır. Mustafa Kemal devrimleri Anayasa 
teminatı altındadır ve bunların tümü Türk Ulusunun 
beğenisi ve güvenişi altında ülkenin uhdesine tevdi 
edilmiş ve tasvip görmüş olan devrimlerdir. 

Meseleyi şu veya bu şahsın çarşaf giymesi, şapka 
giymesi meselesi açısından ortaya koymak doğru bir 
marttık değildir. Getirilmek istenen mesele şudur: 
Ülkede yapılan Mustafa Kemal devrimlerinin yoz-
laştırılması hususundaki araçları elden çıkartmak 
içindir. Yoksa, bir meseleyi ciddi ve kültürel olarak 
ele alır oluşturursunuz, Sayın Aksakal'ın dediği gibi, 
vatandaş aynanın karşısına geçer, kendi özünde ken
disine yakışanı giymesi en tabii hakkıdır. Bu bir kül
tür seviyesi meselesidir. Bunu aslında yerleştirmek 
doğrudur ama, doğru zeminlere gitmek araçlarla 
mümkündür. 

Bu nedenle, verilen önerge, şekli bir devrimcili
ğin korunması açısından getirilmiş bir mesele değil
dir; bu, Mustafa Kemal devrimlerinin yozlaştırılma-
sının önüne geçmek içlin verilmiş bir önergedir. 

Grubumuzun bu yolda oy kullanacağını bildirir, 
saygılar sunar, teşekkür «derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Tu

ran Kocal, buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 526 nci mad-
„ desinde, Hükümetimizin teklif etmiş olduğu şekil ile 

Komisyonun değiştirge önergesi olarak verdiği şekil 
arasında aslında çok büyük bir farklılık yok. Bu 526 
nci maddenin, Hükümetin teklifindeki 1 nci paragraf
ta «Yetkili makamlar tarafından adli işlemler do-

| layısıyla...» devam ediyor ve cezayı artırıcı ve yine 
para cezalarını artırıcı olarak tespit olunuyor. 

2 nci paragrafında da Şapka İktisası Hakkında 
671 sayılı Yasayla Türk Harflerinin kabul ve uygu-

j lanmasına dair 1353 sayılı Yasanın koyduğu yasakla-
I ma ve yükümlülüklere aykırı harreket edenler hak

kında cezayı yükseltici bir teklif olarak karşımızda 
bulunmaktadır. 

Komisyonun değiştirme önergesinde, yalnız 526 
I nci maddenin 1 noi paragrafı ele alnımış, 2 nci pa

ragrafı aynen Hükümetin teklifine uyulmuş olarak 
görülüyor. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi sözcü arka
daşımızın söylediği doğrudur; Anayasamızda bu mad-

i de vardır, doğrudur. Yalnız, Anayasamızda bu mad
denin var olması karşısında, haliyle Anayasaya say-

I gılı olarak, Anayasa çerçevesinin dışna da çıkmamız 
mümkün değildir. Onun idrakli içindeyiz, fakat Sa
yın Milli Selâmet Partili üye arkadaşımızın- da ifa
de ettiği gibi, bugün bu kanun Hükümetin teklifinde 

j olduğu şekliyle yasalaştığı takdirde, maalesef yine, 
kültürel bakımdan yapısı aşağıda olanlar, daha ziya
de köylerde oturanlar, ve meseleleri bilmeyen, so
ğukta başına bir külah geçirip gelen fakir fukara 
3 sene yiyecek, 10 000 lira da para cezasıyla karşı 
karşıya kalacak. 

i O halde, Sayın Milli Selâmet Partili arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, zamanla, bugün ne kadar bü
yük ilerleme yapıldığı da gözükmektedir. Bundan bir 
30 sene evvel şapka meselesini dile getirmiş olsaydı
nız, ne gibi hareketlerle karşı karşıya kalındığı mey
dandaydı. Bugün artık kimse şapkasının dışında baş 
ka bir şey zaten giymemek'tedir. O halde, bu para ce
zalarının ve hapis cezalarının bu kadar yüksek tutul
ması doğru değildir; bu miktarın düşürülmesi lazım
dır. Zaten, Sayın Komisyon. üyelerinin değiştirme 
önergelerinde, birinci paragraf olarak elealmış olduk-

I lan husus bunu da içerisine kapsadığından dolayı, 
'biz der Milli Selâmet Partisi Grubu gibi; «765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi aşağıdaki 
şekild* ceğişıtırikniştir» şeklinde yasalaşmasını arz ve 
iarep ederken, oyumuzu da o yönde kullanacağımızı 
beyan ederiz. 

Saygılarımla. (MHP ve MSP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

I HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon adı
na efendim. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Ben de söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Zatiâliniz kişisel söz istiyorsunuz 
Sayın A'ksoy. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurunuz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Bu tasarının şimdi konuşulan maddesi üzerinde 
Komisyonumuz etraflıca durmuş ve düşünmüş, tet
kik etmiş ve şu son haliyle yüce huzurunuza şevke 
karar vermiştir. 

Bu maddenin, 765 sayıh Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin birinci fıkrası, Komisyon tara
fından verdiğimiz önerge şeklinde değiştirilmesi ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Bu meri kanunda ikinci bir fıkra vardır. Bu fık
ra; Şapka Iktisası Hakkındaki 671 sayılı Kanunla il
gilidir. Zaten Anayasanın 153 ncü maddesinde bu ka
nunlar sayılmıştır; «Anayasaya aykırı olduğu sekilin
de anlaşılamaz ve yorumlanamaz» denmektedir. 

İşte biz bu hususları nazara alarak, Komisyonu
muz, 26 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yer alan Şap
ka Iktisası ve Türk Harflerinin kabulü hakkındaki 
suçların Ceza Kanunundan ve 526 ncı maddeden çı
karılmasını değil, fıkradaki cezaların artrılmamasını 
kabul etmiştir. Yoksa bu 'kanunlara muhalefet yine 
suçtur. Ancak, cezalar, meri kanunda bulunanlar ka
dardır. 

İşte biz bu maksatla bu değişikliği yaptık. Buna 
göre durumun takdirini arz eder, saygılarımı suna
rım. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Soru soracaksınız; buyurunuz Sa
yın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Komisyon, kendi
lerine. ait fıkradaki cezalarla 671 sayıh Kanundakini 
mi kastediyorlar? 

Burada, 671 ile, 3 aydan 6 aya kadar ceza konul
masını mı ^kastediyorsunuz? Bunu anlayamadım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — O artırılmış
tır. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Fıkrası içinde kal
mak kaydıyla mı? Bunu anlayamadım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Hayır, ha
yır. Meri kanunda buna dair bir fıkra vardır. Bu fık-

I 

ra aynı şekliyle, biçimiyle, cezasıyla kalacaktır. Ay
nen muhafaza edilmiştir. İşte o kadar. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Efendim bir yanlışlığa mahal kalmaması için 2 husu
sun aydınlanması gerekiyor sanıyorum: 

Birincisi: Hükümet tasarısında 526 ncı maddenin 
hem 1 nci fıkrası hem 2 nci fıkrası üzerinde değişik
lik getirilmiştir. Yukarıda biz Adalet Komisyonunda 
1 nci fıkradaki değişikliği uygun mütalaa ettik ve 
madde başlangıcını «1 nci fıkra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir» tarzında değiştirdik ve 1 nci fıkrayı da 
yazdık, kabul ettiğimiz biçimde. Biz bu takdirde, Hü
kümet tasarısındaki 2 nci fıkra aynen kabul edilmiş 
anlamına gelmemesi için, «meri metindeki 2 nci fık
ra ipka edilmiştir» sonucunun çıkarılması gerektiği
ni açıklaması lâzım. Böyle midir, değil midir? 

BAŞKAN — «Gerekir mi?» diyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Evet, evet 
efendim. Sayın Biberoğlu'nun açıkladığı gibidir. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ©derim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Aksoy söz istemişler

di, buyurun efendim. 
Komisyon konuştuğu için üçüncü kişisel konuş

mayı verebiliyoruz. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Arkadaşlarımızın eleştirilerinde bir bakıma hak
lı yönler vardır. Eğer sorunu tamamen soyut olarak 
ele alırsak, Türkiye değil, her hangi bir memleket, 
her hangi bir demokrasi diye sorunu ele alırsak, ki
şinin ne yazdığı, hangi harflerle yazdığı, ne giydiği; 
(başına takke mi giydiği, serpuş mu giydiği) kontro-
la tabi olmaması gerekir. Gerçekten, Batılı demok
rasi bunu gerektirir. Bazen arkadaşlarımız, bu Ana
yasaya, en büyük kusur olarak, «bu Anayasa taklit 
bir Anayasadır» derler. «Batıdan kopya edilmiş, fa
lan maddeyi İtalya'dan almış, falanı Fransa'dan al
mış» derler. Aslında böyle değil. Vaktiyle Anayasa 
sözcüsü olarak da buradan aynen dediğim gibi «Tam 
anlamıyla yerli bir Anayasa» sözkonusudur. Ama ba
şarısız tarafları da vardır gayet tabii. Başarısız ta
rafları da vardır; ama yerlidir. Türkiye'nin gereksin-
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meleri, gerçekleri gözönünde bulundurularak kaleme 
alınmıştır. Örneğin, dünyanın hiç bir anayasasında, 
orman hakkında madde yoktur. Ama Türkiye ya
kında bir sahra, bir çöl haline geleceği için, orman 
maddesi koyma zurunluğu hâsıl olmuştur. Çünkü, 
3 yılda bir Kıbrıs kadar toprak denize akmaktadır. 
Aynen bunun gibi, yine Türkiye'de bir uygarlık sa
vaşı vardır, uygarlık kavgası vardır; bir de gerici 
güçler. Dinden, ya da Allah'tan söz etmiyorum arka
daşlar. Huzurunuzda bir gerçeği belirteyim ki, Al
lah'a yüzde yüz inanan bir insanım. Buna rağmen 
din meselesinde, Allah meselesinde herkesin vicda
nının serbest kalmasına inanmakla beraber, Türki
ye'de yıllarca yanlış din anlayışının nasıl bir gericilik 
kuvveti haline geldiğini de hesaba katmamız gerekir 
ve bu hususta Atatürk'ün açtığı yol, bizi din düş
manlığına değil, uygarlık yoluna doğru yöneltirken, 
dinin bize bir köstek olmamasını, daha doğrusu ba
tıl bazı din anlayışlarının bize köstek olmamasını sağ
lamıştır. 

Hiç bir memleketin Anayasasının başlangıcında 
her hangi bir devlet adamının adı geçmez. Ama bi
zim Anayasamızın başlangıç kısmında açıkça Ata
türk ilkelerinden söz edilir. Bu Anayasa hem hürri
yetçidir ve hukuk devleti ilkelerini benimser, ama 
Atatürk ilkelerine de bağlıdır. Çünkü Türkiye'nin 
demokrasisi «alaturka», yani Türk usulü bir demokra
sidir. Böyle olmak mecburiyetindedir. Türkiye için 
demokrasidir, Türkiye için Anayasadır. 

Bu Anayasa hazırlanırken, memleketimizde gerek 
fes giymenin, gerek eski harflerin nasıl kötüye kulla
nıldığını, bu suretle Atatürk ilkelerinden nasıl sapma 
yoluna gidildiğini, aslında gayet masum olan bir tak
ke ya da fesin, Atatürk düşmanlığını dile getirmede 
nasıl araç, haline getirildiğini gözönünde tutmuştur. 

Harflere gelince, harflerdeki yasaklama, bir insa
nın kendi özel çalışmasında sözkonusu değil. İsmet 
Paşa bile kimseden eski harfli hir yazı alıp okuma
mıştır. Ben İsmet Paşa'ya dahi eski harflerle yazar 
verirdim. «Ben bu yazıyı okumasını bilmiyorum» de
diğinde kendisine «Paşam yaşınız müsait, bu harfleri 
bilecek kadar yaşlısınız» dedim. «Buna Türk (Doğu) 
stenografisi derler» dedim. Artık bu stenografidir. 
Ben eğer Batı stenografisini bilsem, onu kullanırım. 
Ama bir kere, kaç senemi harcayarak bir stenografi 
öğrenmişim, ötekinden üç misli hızla yazılıyor. Bir 
insan bunu öğrenmek için yıllarını verecek, vermişim. 
Ben bunu niye kullanmayayım, özel hayatımda? Siz 
niye kullanmayasınız? 

16 . 1 , 1979 O : T 

«Paşam bağnazlıktır yaptığınız» dedim ve ben 
her gün saatlerce eski harflerle yazarım. Ama yeni 
harfleri yazmasını da bilirim ve kullanırım. Çocuğu
ma ise eski harfleri asla öğretmem. Çünkü onu öğ
renmek için yıllarını harcaması, beynini âdeta mah
vetmesi lazım. Öyleyse stenografi öğrensin onun ye
rine. 

Şimdi, demek ki, günlük hayatımızda eski harf... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, toparlayınız lütfen. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Toparlıyo

rum. Demek ki günlük hayatımızda eski harfler kul
lanmamak başkadır, resmi işlerde ve öğrenimde, öğre
timde eski harfleri ele almak başkadır. Kanunun ya
sakladığı (tşte burada kanun) özel hayatta eski harf
lerin kullanılması değildir. Resmi işlerde, müessese
lerde ve öğretimde, kullanılmasıdır. 

Girmişsin odanda, takkeni giymişsin ibadetini 
yapıyorsun buna bir şey diyen yok. Ama sokak, be
yaz papatyalar gibi takkeli insanlarla dolu olduğu 
zaman, arkadaşlar bu hiç bir zaman dini inancı ifa
de etme arzusundan ileri gelmiyor. Bu, bir çok defa 
Atatürk'e Deccal diyenlerin intikam almak için, Ata
türk'e meydan okuyabilmek için yaptığı bir hareket 
oluyor. Ayrıca göze güzel gelmiyor, bir uygarlık ala
meti gibi' gelmiyor. Başka memleketlere, uygar mem
leketlere bizi yakınlaştıran biraz da nedir? Onlar gi
bi giyinmek, onlardan tamamen ayrı olmamak. Gör
müyor muyuz : Bugün bir Mısırlı geldiği zaman Mı-
sırlı'nm durumuna gülüyoruz. Biz de gülünç duruma 
gelmeyelim diyoruz. Bu aslında salgın halini alma 
durumu bugünlerde artmıştır. Hem eski harflerin 
resmi müesseselerde kullanılması, hem de şapkanın 
kullanılmaması salgın haline gelmiştir, tşte tehlike ken
disini gösterdiği için cezayı artıran hüküm konmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz geçmiştir 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Son cüm
lemi arz edeceğim Sayın Başkanım, müsaade ederse
niz. 

Bir memlekette belli hususta tehlike varsa, İsviç
re gibi dünyanın en hürriyetçi memleketi bile önlem 
alır. Tehlike jezüvitlikten geldiği için İsviçre Anaya
sasına madde koymuştur; «Jezüvitlik yasaktır» diye. 
Başka hiç bir memlekette yok böyle bir hüküm. Ama 
gördü ki, jezüvitlik İsviçre için tehlikedir; Anayasa
sına madde koydu. 

Onun için biz de, Atatüıfc ilkeleri temeline da
yanan bu Anayasayı koruyabilmek için, onun doğ
rultusunda kanunlar çıkarmak zorunluluğundayız. 
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Teşekkür ederim efendim: (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, içtüzük müsaitse şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olanak yok, tüzüksel imkân yok. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir yanlış anlama 
sebebiyet vermemesi için bir iki hususa değinmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Aksoy'un konuşmasından sonra bizim kastet
mediğimiz birtakım manalar bizim konuşmamıza 
izafe edilir hale geldi. İzin verirseniz bir iki cüm
leyle açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bibertoğlu, slize »izin vermem 
için, bu sizini ısIöyladiiMörimiızliın doğru kalbul edilmesi 
lazım bizce. Yani sataşma nedeniyle açıklama hakiki 
'işitiyorsanız ancak 'söz verildbilir. Oysa Adalet Par-
tlisi Sayın Grubuma veya zatıâlimıiKim ismine herhangi 
bir cümle veya Ifceliime bile geçmedi. Sayın BOberoğlu, 
rica ediyorum, 

IMUSTAFA KFJMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
'«Sataşma vardır» demedim zaten. 

BAŞKAN — YeıMzdan bir çilft laf söyleyin ds 
Mfciırıe&n. Nedir ef anldim? 

MUSTAFA KEMAL BtiBEROĞLU (Çorum) — 
Büz 2 nci fılkra haikkımdalki 'konuşmamızda, «şapka 
giyme ve Eski Tüıikçe yazma suç olmaktan çıka-: 
rılisın, ceza vetiillmıeısioı» demiş değiliz. Zaiten meri 
möümde var, Biz d'e Atatürk inkılapları üzerinde ken-
diiıkri kadar hasisas davranıyoruz. 

(BAŞKAN — Tabii efendim, Adalet 'Partisi Grubu 
içi:n böyle bir şety soyientmedi fc'i Sayın 'Böberoğlu. 

IBaşikaca slöz isteyen?.. Yok. 
Önergeler var, Başkanlığa geÜJş sırasına göre oku-

ıtuyoruım 'öfemıdlkn':1' 

Yülklselk ©aişlkamlığa 

TOK 526 mcı Maddaaim son fıkrasının tamamen 
(kaldırılmasını ve Komisyon ırndtaiimin 21 nci çerçeve 
maddesinin aışağıdalki şekilde düzenlennıesiimi siaıygı 
ile arz ederiz. 9.11.1979 

16 ? 1 .1979 O : 1 

Adalet Komisyonumun kabul ettiği metin: 
«Madde 21. — 765 S. Türk Ceza Kanununun 

526 maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril-
ıriiiş'tiir. 

Konyaı Mardini 
Şener Baltfcal Feihiim Adaik 

Adama ' M-alaltlya 
Hasan Aksay M. ReCai Kutan 

istanbul istanbul 
Süıldylmam Arlîf Emre • Fdhmi Cuımalıoğlu 

Yüiksdk (Başkanlığa 
Göriişülımldklte olan Kanun Taisarısımım 23 ncü 

mıaddesimân aşiağıdaki şekilde degiiştirilmıesıini arz ve 
ibdklüif edeniz, 

Giresun Ankara 
H. Vamıık Telkin Altan Öym/en 

Manisa ' Uşaik 
Zdkli Karagözlü Selâmattinl Yüksel 

Sairnısud Tsparita1 

Ahmıe Autum Hü/seyiın Şükrü Ozsüt 

îMadde 21. — 765 sayılı Tüırk Ceza Kanununum 
526 nci maddesi aşağıda yazılı şdkilde değiştirilmiştir. 

(«ıMadde 526. — Ye/Kkıili muaficaımîlar tarafından adli 
• işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği veya katmaı 
düzenli vöya genel sağlığım korunması düşüncesiyle 
Ikanuın va nizaımöara aykırı olaniayaralk verilen bir 
buyruğu dinlîdmeyem veya bu yolda alınımış bir ön-' 
leme uiymıayaln ikim&e, eylem ayrı bir suç oluşturma!-1 

dığı taikdkde, üç aydan altı aya 'kadar haifif hapis 
va b'in 'lünadan üç blim foraya Ikadar 'hafif para cezasıyla 
cezaOainldınlır. 

Şaiplka îıktisası Hafcikımda 671 »sayılı Yasayla Türfk 
'Harflerinim Kabul ve Taltbikiıne Dair 1353 sayılı Ya
sanını ktayduğu yasialkiamıa veya ylü'kümllülüiktere a/y-
Ikın davranışta bulunıan'lar altı aydan bir yıla 'kadar 
hafif 'hapis ve üıç b'im İkadan on' bin liraya 'kadar ha
fif para cezasıyla ceza'ıandırılır^» 

Gerekçe : Türfk Ceza Kanunumun/ üçüncü kitafbv 
mim bıirimiol babımda ydr alan ve kamu. nizamına dair 
Ikabahatlerin «sdâlbiiyet'bar mördilerim, emilirlerime ita-
atsıizKlk» haleıûnü düzenleyen 52İ6 ntcı madde, günlüm 
ıkoşulariina, paramın satım aknıa gücüme ve eezamımi 
caydırıcılığına göre yeniden düızenlemrnıiş ve bu ara! 
Meclis Adalet Kornusyoınuinlda ime/timden çıkarılanı 
'ikinci fıkrası Hüiklüimet Teklifime uygum olarak bural
ıya yanıidan aiktarıûmıştır. . 
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ıMûlfet MeclM Başifcanlfağına 
Genel Kurul gündemlinde bukman 114 S. Sayılı 

Kamun Tasarısının 21 nci maddesinin aşağıdaki bi-
çümda değiştfriltoeslirii'n öraerilmesıi Komisyonumuzca 
kararlaştmtaıştır. 

Gerekti işlemıin yapılması için airz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanlvdkili 
An'kara MiHöEveıkil Trabzon MiEietveMi 

îsmaJİ Hakkı Köyliüoğlu Tasarı Komiisyonia gelmediği 
için usul yönlünden .görüş

meye muhalifim. 
1 Veodli .Aksakal 

Anlkara ıM'illetvelkili 
Ortanı Eren 

Erzkılcan Milletvekili 
Uütfi ıŞaihiınj 

JHalta>M 'Mildtjvdkıiti 
Mevlüt Önıal 

Kıirtşeihif iMiMetveÖdü 
Doğaın Güneşli 

Uşalk! ıMilMveki'lli 
M. Selâtaıütin Yüksel 

Çorum Milletvekili 
'Üîzerlirade değişiklik yapılan 
tasarı Meclis Genel Kurul 
giündetmiinde olup, Kamıiıs-
ytonun ıgeri ijsıtemıe kararına 
ııağmıen tasarı ve ekleri Ko
misyona gelmeden göruşul-
ıdlüşünıdan usul ve şekil yö

nünden muhalifim. 
Kemal Biiberoğhı 

Gaziantep Mildövektlli 
Ahmet Kanatan 
içel Milletvekili 

Raımaızaın Çalışkan 
Sılvas Mffi'öövelkiB 
Tevifd'k Korailfcatn 

Zonguldak Milletvekili 
Koksal Toptan 

Maidde21. — 765 «ayılı Türic Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin iblirCtıoi. fııkraısı aşağıda yazılı oldu
ğu şdklde değişıtiriln-Jiştİ'r, 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolasıyla ya da ifcamu güvenliği ve 'kamu dü
zeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle ka
mun ve nizamlara aylkırı oHmayarak verilen bir buy
ruğu dMemıeyen veya bu yolda alınmış bir önlema 
uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı talk-
dirde, üç aydan altı oya Iklaldar hafif hapis ve bira 
liradan üç bin liraya kadar hafif para cezasıyla ceza-
iandırıihır. 

'BAŞKAN —' Önergeleri aykırılık derecesine göre 
işleme koyacağız efendim. 

ilk önergeyi okutuyorum : 
(Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve arkadaşla

rının önergesi.) 

'Madde 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından ad
li işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve ka
mu düzeni veya genel sağlığın korunması düşünce
siyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen 
bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir 
önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluştur
madığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis 
vo bin liradan üç bin liraya kadar hafif para cezasıyla 
cezalandırılır. 

Şapka İktisası Hakkında 671 sayılı Yasayla Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sayılı Ya
sanın koyduğu yasaklama veya yükümlülüklere aykırı 
davranışta bulunanlar altı aydan.bir yıla kadar hafif ha
pis ve üç bin liradan on bin liraya kadar hafif para 
cezsıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeyi dinledi
niz; katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, şim
di biz yukarıda Komisyon olarak bunu görüştük. Biz 
bu 2 nci fıkranın eski haliyle kalmasına karar ver
miştik ve oradaki hava da, anlaşma da, yön de böyle 
idi. Şimdi burada bir önergeyle bu değ'ştirilmek is
tenmektedir. Bu, Komisyonun temayülüne ve fik
rine tamamiyle aykırı. Binaenaleyh, bu maddeyi geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi istiyorsunuz. 
Madde Komisyonun istemi üzerinde önergelerle 

b'rlikte geri verilmiştir efendim. Komisyonun bir de
faya mahsus olmak üzere geri alma hakkı var. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Suiniyetle alırsa, 
Komisyon Başkanına ne yapmalı? 

BAŞKAN — Niyetini biz tespit edemiyoruz ki 
Sayın Artaç. 

22 nci Maddeyi okutuyorum : 
Madde 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Her kim, yetkili makamdan izin almaksızın veya 
ilan yapıştırmaya izin verilmiş mahallerin dışında, 
umuma mahsus veya umuma açık veya berkes tarafın
dan görülebilecek mahallere veya amme hizmetine 
tahsis edilmiş işaret ve levhalara basılı veya basılma
mış, elle yapılmış Veya yazılmış ber türlü yazı veya 
resimleri veya bunları havi kâğıt, pano, pankart, 
bant veya benzerlerini asar veya her ne suretle olur-
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sa olsun bu yerleri boyar veya resim yapar veya yazı 
yazarsa yahut bu fiilleri yaptırırsa, fiil daha ağır ce
zayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde, bir 
aydan üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilir.» 

BAŞKAN — Şimdiye kadar gruplar adına söz is
tenmemiştir. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Ben istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — AP Grubu adına Sayın Biberoğlu, 
buyurun efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, ki
şisel olarak ben yazıyla söz istemiştim. 

BAŞKAN — Var efendim, zatıâliııizin ikinci sı
rada söz hakkınız var. 

22 nci madde, 536'nın değiştirisi üzerinde, buyu
run Sayın Biberoğlu. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, üze
rinde konuşmakta olduğumuz hüküm kapsamına giren 
fiiller, bir süreden beri memleketimizin sokaklarını, 
duvarlarını ve göze çarpan her yerini kirletmek için 
eline boya tenekesini ve fırçayı alan sorumsuz kişile
rin fiili ile ilgili ve meri kanunda bunlar için tayin edil
miş sembolik manadaki cezalar yerine, caydırıcı ve 
ibreti müessire olucu nitelikte birtakım cezai hüküm
ler getirilmesini öngörmektedir. 

Bu konuda cümlenizin ve bütün milletimizin his
siyatını bildiğimiz için fazla söz etmeye gerek gör
müyorum. Prensip olarak, bu maddede yazılı suç
ların cezalarının artırılmasına karşı değiliz, aksine 
memleketin içinde bulunduğu şartların icabı olduğu
na inanıyoruz. Yalnız, elimizde, biraz sonra oya su
nulacak Adalet Komisyonu üyelerinin imzasını ta
şıyan bir önerge var. Önergeler daha sonra okundu
ğu ve maddeler hakkında verilen önergeler üzerinde 
de önerge sahiplerinin dışında kimsenin söz hakkı bu
lunmadığı için, izninizle burada bir iki noktaya te
mas etmek zorundayım. 

'Bu, Adalet Komisyonu üyelerinin imzasını taşı
yan metinde bir fıkra var : 

«Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda 
yazık cezalar onda birine kadar indirilebilir» deniyor. 

Kanaatimce bu fıkra, tatbikatta fevkalade tehlike
li sonuçlar verebilir. 'Belediyelerimiz ve köylerde ihti
yar heyetlerimiz, ilan yapıştırılacak, ilan yapıştırılma
sına müsaade olunacak yerleri zaten belirlemektedir. 
Milletimizi, Meclislerimizi rahatsız eden yazı, resim, 

afiş vesaireyi yapıştıranların, belirli bir içeriği, belir-
lir bir muhtevayı gözler önüne sermek, ideolojik ve si
yasal amaçlara ulaşmasının propagandasını yapmak 
isteğiyle bu fiilleri işledikleri ortadadır. Biz böyle 
bir açık kapı koyarsak, hâkimlerin tatbikatta hangi 
afişin, hangi pankartın hangi yazının ideolojik veya 
siyasi amaçla yapılmadığının tespiti fevkalade zor ola
cak ve uygulamada değişik hükümlere, değişik ceza
lara sebebiyet verebilecektir. 

Zaten önergenin son fıkrası, «Örf ve âdete göre 
asılacak kâğıt, pano, pankart, bant ya da benzerleri 
bu maddeler hükümleri dışındadır» demek suretiyle 
ideolojik ve siyasi amaçlar güdülmeyen bu çeşit faa
liyetleri, yazı yazmaları madde müeyyidesinin dışın
da tutmuştur. 

Bir de iliştiğim fıkrayı koyarak tatbikatı yozlaştır
maya, sanıklara kaçıp kurtulacak bir kapı açmaya ge
rek olmadığı kanısındayız. 

'Bir diğer hüküm, bu suçlar hakkında verilen ce
zaların tecil edilip edilmemesiyle ilgili. Muhterem ar
kadaşlarım, sözlerimin başında da arz ettiğim gibi; 
kamuoyu ve Meclislerimiz bu fiillerden son derece bi
zar ve mustariptir, şikayetçidir. Böyle suçları işlediği 
sabit olanların, cezalarını mutlaka çekmeleri genel 
istek halindedir. Bir tarafta bu gerçek vardır, bir 
tarafta da mahkemelerin hükmettikleri cezalan sa
nıkların geçmişine, kişiliğine, duruşmalardaki davra
nışına, pişmanlık gösterip göstermemesi gibi sübjektif 
sebeplerle tecil etmek hakkı, takdir hakkı vardır. Bu 
hak, hukukun genel prensiplerindendir ve bildiğiniz 
gibi, Türk Ceza Kanununun 89 ncu maddesiyle hük-
m-) bağlanmıştır. 

Ayrıca, ben metni görmedim, fakat ilgili arkadaş
larımdan öğrendiğime göre, Anayasa Mahkemesi, sa
nıyorum 1918 sayılı Kanundaki böyle bir hüküm do
layısıyla tecil yasağı koymanın Anayasaya aykırı ol
duğu şeklinde de bir hüküm vermiştir. 

Bu itibarla, tecil edilememesi keyfiyetini, memle
ketin gerçekleriyle, gerçek ihtiyaçlarıyla, hukukun 
anaprens ipleri ve Anayasa Mahkemesi kararı karşı
sında bir karara bağlamak, Yüce Meclisi oluşturan 
üyelerin şahsi takdirlerine kalmaktadır. 

Grubumuz, bu fıkranın oylamasında kendi takdir
lerine göre oy kullanacaktır. Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Kişisel olarak Sayın Yıldırım, Sayın Turgut Artaç 

ve Sayın tsmail Hakkı Köylüoğlu söz istemişlerdir. 
ÇETfN BOZKURT (Erzurum) — Sayın Başkan, 

'ben de söz istemiştim. 
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BAŞKAN — Şu ana kadar gelmedi, sizi kayde
diyorum Sayın Bozkurt. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN —• Alayım efendim grup adına. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ko

cal, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce
lâl Doğan, başka grup adına söz isteyen yok. 

Sayın Kocal, Milliyetçi Hareket. Partisi Grubu 
adına buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADİNA TURAN KOCAL (is
tanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan yasanın 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 536 ncı maddesinin değiştirilmesiyle il
gili elimizde iki tane metin var; biri Hükümetin ha
zırlamış olduğu metin, bir de komisyonun hazırlamış 
olduğu metin. 

Önce, Hükümetin hazırlamış olduğu metin hak
kında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşle
rini açıklamak isteriz. 

Hepimizin, bütün siyasi partilerin, bütün Türk 
Milletinin, bu 536 sayılı maddenin kapsamı içerisine 
alınması istenilen yazı, boya, afiş gibi hususlardan bi
raz evvel Sayın Adalet Partisi sözcüsünün söyledik
lerine, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak aynen 
iştirak ediyoruz ve katılıyoruz, doğrudur. Bunun or
tadan kaldırılması gereklidir. Yalnız Hükümetin tek
lifinde (okuyorum), «Her kim yetkili makamdan izin 
almaksızın veya ilan yapıştırmaya izin verilmiş ma
hallerin dışında, umuma mahsus veya umuma açık 
veya herkes tarafından görülebilecek mahallere... >-
diyor ki «Herkes tarafından görülebilecek mahallere»1 

denince, bunun biraz açıklığa ihtiyacı vardır. Çünkü, 
herkes tarafından görülecek mahal denince, mesela 
herhangi bir partinin, Halk Partisinin, Adalet Par
tisinin perdesi yok, penceresi açık, zemin katta, ora
ya bir afiş asmış. Adalet Partisi. Sayın Genel Baş
kanlarının resmini, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Genel Başkanının resmini, neyse, yani bir afiş as
mış. Halk yoldan da görebiliyor. Suç mu bu? Ama 
dikkatle okursak «Umuma açık veya herkes tarafın
dan görülebilecek mahallere» deniyor. O nedenle, bu
na bir açıklık getirilmesi faydalıdır. Bina içerisinde 
her ne şekilde olursa olsun, hangi bina olursa olsun, 
binanın içine asılacak olan bu gibi afişlerin veya ben
zeri hususların bu maddenin dışında bulunmasını te
min eden bir açıklığın getirilmesi lazımdır kanaatini 
taşımaktayız. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Üniversitelerin kantinleri afişlerle dolu. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Evet. 
Ayrıca, Komisyonun getirmiş olduğu teklifte, 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim yadırgadığı
mız birkaç husus vardır. Paragraf paragraf okuyup 
uzun boylu vaktinizi almak istemiyorum. Cezaların 
verilişinde cezaların yapılış şekline göre değişik alter
natifler getiriliyor. Bu değişik alternatifler getirilme
si bir bakıma doğru gibi gözüküyor aslında, ama 
tatbikatta çok büyük yanlışlıklara ve tatbikatın neti
cesinde de birtakım suistimallere duçar kalacağına 
inanıyoruz. 

O nedenle, ayrı ayrı, cezaların şekli itibariyle de
ğiştirilmesi yanlıştır ve yine ayrı bir paragrafında da 
- Sayın Adalet Partisi sözcüsünün de ifade ettiği 
gibi - takdir hakkını da müsaade edelim de, hâkim
lere bırakalım; «tecil edilir, edilmez» paragrafını da 
buradan çıkartalım. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, Hükümetin 
tasarısını, yalnız, «Herkes tarafından görülebilen» 
şeklinde açıklığa kavuşturulması şartıyla uygun gör
düğümüzü ve bu yönde oy kullanacağımızı arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce

lâl Doğan, buyurun. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, ar

kadaşların yetki belgeleri var mı? 
BAŞKAN — Yetki belgeleri var efendim. 

CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Tüük Ceza Yasasının 536 ncı maddecinde etegüşik-
'ltök getiren ıtasarıyı değerli arkadaşlarım çeşiti yön
leriyle eleştirdiler. Aslında getirilen maddenin ıM ana-
temel üzerine oturtulduğunu söylemek gerekir. Bun
lardan birisi, özellikle son yıllarda şehirlerde bir çir
kinlik manzarası yaratan ve her önüne gelenin, baş
kalarına ait yerleri, evleri, duvarları bir nevi ilan ye
ri gibi, bir nevi boyahane gibi veyahut da ciridin man
zaraların yapıldığı yer gibi kullanması karşısında, 
manzaraların arz ettiği görüntüleri önlemek için geti
rilmiş bir yasa tasarısıdır. 

Getirilen tasarının içerisinde de, temel hukuk il
keleriyle ne derecede bağdaştığı tartışma konusu olan, 
verilecek cezanın tecil edilip edilmemesi meselesi'm 
'tartışmak gerdklir. 

Değerli arkadaşlarını, tümümüz pratikten gelen 
arkadaşlarız. Ben, özellikle son yıllarda yazı yazmaya-
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nın itibar 'kazandığımı gördüm, bunu açıkça söylü
yorum. Hangi düşünce kendi simgesinin rumuzunu 
yazmıyorsa, toplumda o itibar kazanacak seviyeye 
gelmeye başlamıştır. Kendi başımdan geçen bir olayı 
arz ediyorum : Gaziantep'te, özelikle şehir merke
zini gezdiğimizde, her duvarda rengârenk, çeşit çeşit 
sloganlar ve boyalar vardı. Bir gün 10 kişilik bir işçi 
ekibi, bir gün 10 kişilik bir köylü ekibiyle ve es
nafla G'azüantep'i dolaştık. Hepsinden aldığım intiba 
şuydu : Kim yazmamışSa, o çok dürüst, o çok başarı
lı olacaktır; şeklindeki bir imtibayla ayrıldım. Bu ne
denle, bence artık yazma değil, yazılmamamın puan 
aldığı dönemi yaşıyoruz; ama buna rağmen, yazmak
la ısrar edenler olacaktır. Bu nedenle, şehirlerin çeşfflt-
i]i boyal'arla meydana gelen o çirkin manzaralardan 
kurtarılması için bence bu müeyyideyi getirmek zama
nı geçmişse de, şu anda getirilmiş olması da bir isa
bettir. 

İkinci konu : Kanımca, hukuk ilkelerine, çağdaş 
hukuk anlayışına kesinlikle ters düşen bir noktaya 
gelmek üzereyiz. O da şu : Verilecek cezanın erte
lenmemesi veyahut da tecil edilmemesi hususu. 

Değerli arikadaşlarım, öyle bir an olur ki, bir fut
bol maçının simgesini yazarsınız, bir şehrin bir alan
daki başarısının rumuzunu bir yere yazabilirsiniz ve
yahut da öyle bir an olur ki, bazı kişilerin sürükle
diği; ama kendi niyetiyle oraya gitmeyen bazı genç 
keşlimin yazdığı yazılar sonucu, bazı şahıslar adliye
nin önüne getirilebilir. ıBu nedenle, teme1! hukuk il
kelerinden olan teöiin kaldırılması bence pratikte 
fayda yerine zarar getirebilir. Bu nedenle, kanaatim şu : 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunda verilecek 6 ay hapis (Zaten hapis cezası bir 
seneden fazla olduğu zaman tecil edilemiyordu, meri 
mevzuat da böyledir, bir yılı geçen cezalar tecil edi
lemez), ondan aşağı verilen cezaların tecil edilemeye
ceği hususunda Anayasa Mahkemesine benim bildiğim 
kadarıyla bir dava açılmıştı. Aldığımız bilgilere gö
re, iptal edildiği, bazı arkadaşlarımızca da iptal edil
mediği, bilakis davanın reddedildiği söylenmiş olma
sına rağmen, kanaatimce gelişen hukuk anlayışı içe
risinde, cezaların tecil edilmemesi yöntemi hukukta 
geriye gitmektir, hukukta ileri gitmek anlamına gel
mez düşüncesindeyim. Bu nedenle bu fıkramın Komis
yonca ve Sayın Bakanca bir kez daha gözden geçi
rilmesinde isabet bulduğumu belirtir, Grubum adına 
Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Kişisel söz isteminde bulunanlar; Sayın Yıldırım?.. 

Yok. Sayın Turgut Artaç, buyurunuz efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşla
rım, gerek Hükümetçe getirilen ve gerekse bilahara 
Komisyonda değiştirge önergeleriyle tanzim edilen bu 
536 ncı maddedeki değişiklikle ilgili Komisyonun tak
dim ettiği son önergedeki ıtanZim şekli benim görüşü
me göre, maddeye bir mana vermiştir. Tanzim şekli 
uygun ama, maddenin içerisinde, benden evvel konu
şan bazı arkadaşların da bahsetmiş olduğu bazı husus
lar Vardır ki, gerek hâkimin yetkileri bakımından, ge
rekse madde fıkralarının birbirleriyle ilişkisi bakımın
dan biraz sakıncalıdır. Özellikle 3 ncü fıkrada «Siya
sal Veya ideolojik olmayan amaçlarla işlenir veya içe
riği bakımından bir suçu oluşturmazsa, yukarıdaki fık
ralarda yazılı ceza onda birine kadar indirilebilir» 
denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, yukarıdaki fıkra bir yıldan iki 
yıla kadar hafif hapis cezasını gerektiriyor. Şimdi bu
rada «indirilebilir» tabiri denildiği zaman, hâkim, bu 
yukarıda sayılan Vasıfları tespit etmiş olsa bile, ister
se indirmeyebil'ir. O zaman, fıkrada bahsettiğimiz «İde
olojik veya siyasi maksatlarla olmayan ve muhtevası 
baikımından da suç teşkil etmeyen» tabirinin bir ma
nası kalmaz. Eğer hâkim bilemezse veya farzımuhal 
diyelim - tenzih ederim - hâkim kötü niyetli ise, hâ
kim bu maddeyi o şekilde de tatbik etme yetkMme de 
sahiptir. Özellikle eskiden beri bizim Ceza Kanunun
daki tatbikatlarda ve tekniğimizde şöyle ifade edilir : 
Bu tip indirimci, yani tahfif edici hususlar nazarı (iti
bara alındığı zaman bir azami had konulur, mesela 
«yansından üçte birine kadar ind!ir;Mr>x denilir. Bura
da da aynı şekilde bir maksatla ifade edilebilmiş ol
saydı, benim görüşüme göre, hem hâkimin hareket 
tarzı hem burada bahsedilen vasıfların tatbikattaki 
tatbik şekli baikımından ve aynı zamanda suçlunun le
hine veya zanlının lehine olmak üzere tatbikatta da-
'ha kolaylık bulabilirdi. Teklif etmek isterim ki, Sa
yın Komisyon bu noktayı, «Onda birine kadar indiri
lir» çıplak hükmünü, kendi verecekleri karara göre 
azami ve asgari had içerisinde hâkime hareket kabili
yeti verecek şekilde düzenlesin. Aslında, suç vasfında 
olmayan böyle bir fıkranın yukarıyla bu şekilde firtJt-
batlandırılması doğru olmamakla beraber, kolaylığı 
sağlamak baikımından bence değişiklik gereklidir. 

İkincisi : Diğer arkadaşlarımın bahsettiği, «Ceza
lar ertelenemez ve 647 sayılı tnfaz Kanununun 4 ncü 
maddesindeki hususlar da tatbik edilemez» hükmü... 

Değerli arkadaşlarıım, biz çağdaş hukukta, hâki
min serbesti sahasını genişletmek arzusunda İken, 
bugün bazı nedenlerle bu yetkilerin kısutlamması ben-
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ce doğru değil. Arkadaşların bahsettikleri düğer bü
tün hususlara iştirak etmekle beraber ve şayet Ana
yasa Mahkemesinin bu hususta bir kararı mevcut 
değilse, iki biziın cemiyetimizin düşüncesi ve arzusu 
bu noktada tebeyyün ettiğine ve her kanun her yenli 
müeyyide de cemiyetin arzusuna ve cemiyetlin içeriği
ne göre ele alınabileceğine göre bence bu hükmü bu
radan çıkarmak lazımdır. Çünkü ceza veriyorsunuz, 
öbür tarafta bir kanun vardır, buna mümasil belki 
biraz daha cemiyette bu suçların dışındaki suçlardan 
herhangi birine bunu erteleme yetkisini veriyorsunuz 
hâkime, ama bunu vermiyorsunuz. Hâkim bazı hal
lerde bu suç işlendiği zaman, onların da bazı halkla
rını gözönünde bulundurarak ıslah müessesesi, yani 
hâkimin kafasındaki suçluyu ıslah etme (Suçu işleme
me değil) düşüncesinin hâkimiyeti karşısında bu ser
bestiyi kabul etmemiz lazım. 

Biraz evvel biz bu hususta bir önerge verdik; bu 
önerge, zannıma göre Komisyon da bu hususu mü
talaa eder ve Umumi Heyet de bunu kabul ederse 
bence, «ertelenemez» hükmünün, zannedersem altıncı 
fıkranın da bu maddeden çıkarılması gereklidir. Ama, 
madde, tümü itibariyle bugünkü bazı boşlukları ve 
ihtiyaçları karşılayacak şekildedir; içerisindeki bu iki 
hükmün ıslahı ve çıkarılması kaydıyla madde uygun
dur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Sayın Köylüoğlu, zatıâlinizlin söz isteği var, iste

ğiniz Komisyon adına mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Hem Komis
yon adına, hem de kendi adıma efendim. 

BAŞKAN —• İşte, ikisini yan yana yapıştıramıyo-
ruz ki. Çünkü prosedür değişiyor efendim. Zatıâlfaiz 
Mş'isel olarak konuşursanız, bir başka arkadaşınıza ki
şisel söz vermeme durumuna düşüyoruz biz, yahut 
da o mecburiyetle karşı karşıyayız. Komisyon adına 
ise, mesele yok efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, bu ra
por Komisyonda ekseriyetle verildi, ben bu rapora 
muhalifim; bunu izah ettikten sonra muhalefetimi 
de anlatmak, izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin Komisyon Başkanı ola
rak metinde muhalefet şerhiniz var mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Var. 

BAŞKAN — Var. 

Bir dakikanızı alayım efendim, çünkü o da bir 
başka prosedüre dahil... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, önergede muhalefeti var, Komisyon raporunda 
yok, şahsı adına konuşamaz o zaman. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Önergeye var 
tabii, 

BAŞKAN — Biz önergeye işlem yapmıyoruz 
efendim, madde üzerinde müzakere yapıyoruz, 

Sayın Başkan, eldeki metinde; «Adalet Komis
yonu Başkanı ve bu Rapor Sözcüsü, Ankara, İsmail 
Hakkı Köylüoğlu»,... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
ben önergeye muhalifim. 

BAŞKAN — Önerge işlemine geçmedim Sayın 
Köylüoğlu. Eğer, zatıâliniz şliindi kişisel olarak konuş
ma hakkına zaten söz sırası olarak girmişsiniz; an
cak, raporunuz aleyhinde beyanda bulunamazsınız İç
tüzüğümüze göre. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — PekÜ, kişisel 
olarak görüşüyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Kişisel görüşüyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Ve 43 ncü maddeyi de dikkate ala

caksınız herhalde. Değil mi efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim? 
BAŞKAN — Raporunuz aleyhinde beyanda bu

lunmayacaksınız. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar... 
BAŞKAN — Efendim, şİnıdi Komisyonda zaltıâli-

niziin yerine kim bakıyor şimdi efendim, Komisyon sı
rasında? Yani böyle sıkıntılara düşüyoruz da 'Sayın 
Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim her ikisine de ben bakıyorum, işte. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, işte bu İçtüzük 
maddesi bunun için konulmuş. Yani Komisyon Baş
kanı... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, Aksakal var, Başkanvekili. 

— 479 — 
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BAŞKAN — Tabii efendim, teşrif ederlerse; tem
sil yetkisi varsa, biziim limiti değişmez. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Var efendini, BaşUaanvekii. 

BAŞKAN — Tabii ©fendim, buyursunlar. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

'Bu madde ihtiyaca binaen yenliden düzenlenmîş-
tir. Hepimiz sokaktaki, duvarlardaki işaretlerden, ya
zılanlardan, herkes tarafından benıimsenmeyen sözler-
ıden, sloganlardan şikâyetçiyiz. Bunları önlemek iyin 
bu madde, metlin düzenlenmiştir. Cezalar artırılmış
tır. Buna bir şey demiyorum. Yalnız benim üzerinde 
durduğum, itiraz ettiğim bu maddenin bir fıkrası bu
lunmaktadır. Bu fıkrada «Cezalar ertelenemez ve 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinde 'belirtilen ceza ve tedbirler uygulanamaz» 
Gedilmektedir. tşte ben buna muhalifim, bunu doğru 
bulmuyorum. Çünkü, hâkim sanığın geçmişine, du
ruşmadaki haline, tavrına, içtimai durumuna, mev
kiine bakar. Bir daha suç işlemeyeceği sonuç ve ka-
naatına varırsa onun cezasını tecil eder. Tecil de
mek tamamiyle af demek değildir. Tecil demek, ce
zanın geri bırakılması demektir. Yani ceza bir müd
det, kabahatlerde bir sene... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 43'e ay
kırı Sayın Başkan. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ne diyor, Sayın Aksakal ne diyor? 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Sayın Aksakal n« 
diyor biliyor musunuz? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Biliyorum atma../ 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettakledmî söylü
yor, Komisyonun şimdiki temsilcisi olarak. Diyorlar 
ki : «Saym Köylüoğlu, Komisyonumuzun Başkam ve 
Hükümet metninde ve raporda tecille ilgili herhangi 
bir deyim yok. Şimdi görüştüğümüz konu, Hüküme
tin ve zatıâlMzlin Başkanı bulunduğunuz Komisyo
nun getirdiği rapor ve metindir, öyle olunca, metlinde 
tecille ilgili bir deyim de bulunmayınca siz şimdi met
nin aleyhine, raporunuzun aleyhine beyanda bulunu
yorsunuz. İçtüzüğümüzün 43 ncü maddesi slize 'bu hak
kı vermiyor. Size bu şekilde konuşturma limkânmı bi
ze vermiyor. Bu yetki yok bizde.» 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, demin Adalet PartM Sözcüsü Sayın Bi-
beroğlu bu hususta görüştü; bu hususları kapsayan 

I bir görüşme yaptı. Sizin Halk Partisi Sözcüsü, tecıü 
I hakkında düşünlerim, göriişler&rii söylediler. 
I BAŞKAN — Bunlar görüşürler grup adma Sayın 
I Köylüoğlu. Komisyon balkanlarımız ve üyelerimiz 
I muhalif kaldıkları hususların dışında, rapor aleyhin-
I de beyanda bulunamazlar. Bu İçtüzüğü sizler yaptı-
I nız; biz bunu uyguluyoruz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) -
I Sayın Başkan, Şimdi son olarak bir önerge düzenle-
I dik Komisyonda. Bu önergenin tamamına ben muha-
I lifim dedim, şerhim de vardır. 

ıBAŞKAN — Saym Köylüoğlu, sizinle meseleyi he-
I men halletmek 'imkânımız var. Şu anda madde metni 
I üzerinde görüşüyoruz... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bana söz verecek misiniz? 

BAŞKAN — Beyefendi, zatıâliniz Komisyon Baş-
I kanısınız. Biraz evvel arz ettiğim koşullar içerisinde 
I elbette zatıâlinize söz veririm. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Peki beyefendi, o koşulları beklerim. 

BAŞKAN — O şartları getirelim, peki. 
Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Kişisel söz aldı sayıyorum Sayın Köylüoğlu'nu. 

Sayın Artaş aldılar. Grup adma da görüşen olmadı-
I gına göre... 

GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan... 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

I Saym Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, M kişi konuşabiliyor. Gru

bunuz adına konuşma oldu, onun için Saym Kaya' 
I ya söz veremiyorum. Daha önce sırada da zaten ar

kadaşlarımız var. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Turgut Artaç kişisel konuştu, ikindisi?.. 

BAŞKAN — İkinci görüşen de Sayın Köylüoğ
lu efendim. 

GALİP KAYA (Antalya) — Kabul etmediniz 
I Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Görüştü efendim. Başka bir maddede 
I vereyim Sayın Kaya. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Söz 
istiyorum. 

I BAŞKAN — Komisyon olarak söz mü istiyorsu
nuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Evet. 

I BAŞKAN — Elbette, buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartlar muvacehesinde bundan evvelki dö
nemde, Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca layıkı 
veçhile incelenmiş, ülkenin şartları tetkik edilmiş, şu 
Ceza Kanununun 536 ncı maddesine getirilmek is
tenen yeni hükümler Komisyonumuzca uygun müta
laa olunmuştur. 

Şimdi, harice muttali olduğumuz, yani, tasarıyı 
Komisyona çekerek değil de, tasarı Mecliste iken, Ko
misyon olarak Adalet Bakanlığınca tanzim edilmiş, 
bizim de tanzim ediliş tarzlarına değil, muhtevalarına 
yaklaştığımız önergeler de gelmiş, yeniden görüşme
ler yapılmıştır Sayın üyeler müsterih olsunlar, Bir sü
re sonra önergeler de burada okunduktan sonra göre
ceklerdir ki ülke şartları muvacehesinde hem Sayın 
Komisyonumuz, hem Adalet Bakanlığı yetkilileri kâfi 
derecede çalışmalar yapmışlar; inşallah bu yolla ül
keyi hendekten çıkarırız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Sayın Çetin Bozkurt, buyurun. 
Sayın Kaya, siz bundan sonrasınız maalesef. 

ÇETİN BOZKURT (Erzurum) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım, ben sadece görüşülmekte 
olan Türk Ceza Yasasının 536 ncı maddesinin 6 ncı 
fıkrasına itirazda bulunacağım. 

Bu fıkra, sayın sözcülerin de bahsettikleri gibi, 
«1 nci, 2 nci 4 ncü ve 5 nci fıkralardaki suçlardan 
dolayı hükmolunan cezalar ertelenmez ve bunların 
yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanu
nun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza ve tedbirler uy
gulanmaz» deniyor. 

Malumunuz, «Tecil» yani ertelenme müessesesi bir 
af değildir, verilen cezanın infazının muayyen bir 
müddet geriye bırakılmasıdır. Eğer hükümlü, bu mu
ayyen müddet içinde bir daha suç işlemezse cezası 
sabıka siciline geçmeden ortadan kalkmış olacaktır. 
Bu müddet zarfında tecilin getirilmesindeki düşünce, 
hem hükümlünün bu muayyen müddet içinde bir suç 
işlemekten alakoymasını, hem de cezaevinin çirkin 
duvarları arasına girip, yeni bir suç işleme hevesiyle 
tekrar dışarı çıkmasını önlemektir. Saniyen bu hü
küm, hâkime bir nevi itimatsızlık beyan etmektedir. 
Hâkimin takdir hakkını elinden almaktadır, hâkim 
geçmişteki hali, ahlaki temayüllerine göre sanığın ce
zasının ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği 
kanaatini takdir ederse bunu tecil edecektir. 

Biz burada bir nevi, hâkimin bu takdir hakkına 
tecavüz ederek takdir hakkını elinden almaktayız. Bu 
bakımdan, bu fıkranın kanun metninden çıkarılması 
için söz aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Geliş sırasına göre önergeleri okutuyorum efen

dim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S, Sayılı 

Kanun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Ankara 
Orhan Eren 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Hatay 
Mevlüt Önal 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Başkanvekili 
Trabzon 

(Tasarı Komisyona gelme
diğinden usul yönünden 

muhalifim). 
1. Vecdi Aksakal 

Çorum 
Üzerinde değişiklik yapı
lan tasarı Meclis Genel 
Kurul gündeminde olup, 
Komisyonun geri isteme 
kararına rağmen tasan ve 
ekleri Komisyona gelme
den görüşüldüğünden usul 
ve şekil yönünden muha

lifim. 
Kemal Biberoğlu 

Gaziantep 
Ahmet Karahan 

içel 
Ramazan Çalışkan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Madde 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihti
yar kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer 
makamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler 
dışında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapıla
cak bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almak
sızın veya verilen izne aykırı biçimde, ba«ıh olan ve-
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ya olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü 
resim, yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, 
pano, pankart, bant ya da benzerlerini asar veya ya
pıştırma veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar 
veya bu yerlere yazı yazar, resim ya da işaret ya
parsa, eylem başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı 
aydan bir yıla kadar hafif hapis ve bin liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 
türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait ile
tişim araçları veya kamu hizmetlerine ayrılmış veya 
özel kişi ve kuruluşlara ait işaret ve levhalar üzeri
ne işlenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ay
rıca bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve ikibin 
liradan az olmamak üzere hafif para cezasına çarp
tırılır, 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa, yukarıdaki fıkralar
da yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle katı
lan dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fık
ralardaki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar ar
tırılır, 

Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralardaki 
suçlardan dolayı hükmolunacak cezalar ertelenemez 
ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza 
ve tedbirler uygulanamaz. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 
hükmolunur. 

Örf ve âdete göre asılacak kâğıt, pano, pankart, 
bant ya da benzerleri bu madde hükümleri dışında
dır.»! 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 22 nci maddenin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririz. 
Erzurum Kars 

Çetin Bozkurt Turgut Artaç 

Çorum Malatya 
Şükrü Bütün Ali Kırca 

Malatya Adana 
Turan Fırat Hasan Cerit 

Madde 22. — 765 sayıh Türk Ceza Kanununun 
536 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 536. — Her kim, belediyeler, köy ihti
yar kurulları veya yasalarla yetkili kılınmış diğer ma
kamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler dı
şında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak^ 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya ol
mayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü resim, 
yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, pan
kart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştırırsa veya 
izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya bu yerlere 
yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, eylem başka 
bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan bir yıla ka
dar hafif hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 
türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait iletişim 
araçları veya kamu hizmetlerine ayrılmış veya özel 
kişi ve kuruluşlara ait işaret ve levhalar üzerinde iş
lenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir 
yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve iki bin liradan az 
olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu 
takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle katüan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralar
daki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 
hükmolunur. 

Örf ve âdete göre asılacak kâğıt, pano, pankart, 
bant ya da benzerleri bu madde hükümleri dışındadır.» 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin efendim?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon adı
na izahatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — İşleme geçeyim de efendim. 
Buyurun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Değişiklik önergesi : 
Görüşülmekte olan 1412 sayılı Yasa Değişiklik 

Tasarısının 526 ncı maddesinde açıklık yoktur. Ka
nımızca noksanlıklar vardır. 

a) Sesli yayın yoluyla dahi bantlarla, (yazılı bi
çimde yapılınca, sözü geçen madde ile yasaklanmaya 
çalışılan) bölücü sloganlar, şarkılarla - gözleri değil -
kulakları ve zihinleri tırmalayan, rahatsız eden ya
yınlar yapılmaktadır. 

b) Anayasamızın yasakladığı rejimlerin öncü
leri, liderleri ve eylemci mensuplarının boy boy fo
toğrafları, altlarında yazılarla birlikte teşhir edilerek 
(yazı ve resimlerle yapılan ve yasaklanan biçimde) 
propaganda yapılmaktadır. 

Maddenin şümulünden genişletilmesi için madde
nin Komisyona iadesini talep ederiz. 

Çorum İstanbul 
Mehmet Irmak Turan Kocal 

Adana Konya 
" - Hasan Aksay İhsan Kabadayı 

İstanbul Trabzon 
Abdullah Tomba Lütfi Göktaş 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yuyoruz önergeleri. 

Sayın Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önerge
sinde sonuç olarak maddenin şümulünün genişletil
mesi için maddenin Komisyona iadesi istenilmekte
dir. Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet?.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Irmak ve 
arkadaşlarının önergesinde maddenin şümulünün ge
nişletilmesi için maddenin Komisyona iadesi istemi 
var. Katılıyor musunuz?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Hayır; zaten 
bu, maddeyle ilgisi yok verdikleri önergenin, o başka 
bir maddeyle alakalı. 
•-•"• BAŞKAN —: Katılmıyorsunuz. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, 536'yı 
görüşüyoruz; halbuki, o önerge 526 için verilmiş. 

BAŞKAN — «Görüşülmekte olan 1412 sayılı Yasa 
Değişikliği Tasarısının 526 ncı maddesinde açıklık 
yoktur. Kanımızca noksanlık vardır.» 

Önerge sahipleri burada; deyim bu. Başkanlık ola
rak «Bu buraya değil de şuraya monte edilecek» di
yemeyiz. 

536 mı bu efendim? 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 526 yazmışsınız da; 536 oldu bu de

ğil mi efendim? 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Irmak. 
Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Açıklamak iste

miştik... 
BAŞKAN — Efendim, tabii açıklama hakkınız 

var Sayın Irmak ancak, «açıklamak istiyor musunuz?» 
diye Başkanlık sormuyor, özür dilerim. Komisyonun 
katılmadığı önergelerde, önerge sahibinin açıklama 
hakkı var; bir kere daha açıklamış olayım. 

Diğer önergeyi okutuyorum : Çetin Bozkurt ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 22 nci maddenin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririz. 
Madde 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

536 ncı maddesi, aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 536. — Her kim belediyeler, köy ihti
yar kurulları, veya yasalarla yetkili kılınmış diğer 
makamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler 
dışında, o yerin en büyük mülkiye amirine yapılacak 
bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın 
veya verilen izne aykırı biçimde, basılı olan veya 
olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü resim, 
yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt pano, pan
kart, bant ya da benzerlerini asar veya yapıştırırsa 
veya izne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya bu 
yerlere yazı yazar, resim ya da işaret yaparsa, eylem 
başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan bir yıla 
kadar hafif hapis ve bin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışında kalan yer
lerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya 
herkes tarafından görülebilecek yerlerde veya her 
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türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait iletişim 
araçları veya kamu hizmetlerine ayrılmış veya özel 
kişi ve kuruluşlara ait işaret ve levhalar üzerine iş
lenirse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 
bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis ve iki bin lira
dan az olmamak üzere hafif para cezasına çarptırı
lır. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya 
ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakı
mından bir suçu oluşturmazsa, yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları ta
rafından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit ol
duğu takdirde suçu işleyen veya suça bu suretle ka
tılan dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen 
fıkralardaki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere İşletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine ayrıca 
hükmolunur. 

Örf ve âdete göre asılacak kâğıt, pano, pankart 
ya da benzerleri bu madde hükümleri dışındadır.» 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bu önerge sizin 
Başkanlığa verdiğiniz önergeden sadece 6 ncı fıkrayı 
çıkararak aynen benimsenmiş oluyor. Katılmıyorsa-
nız, sizinki aykırı, daha önce sizinkini işleme koya
cağız. Bu önerge biraz sonra geldiği için Başkanlık 
zühulü olarak bu önergeyi işleme koymuş bulunmak
tadır. Şayet katılmıyor iseniz, sizin önergenizi daha 
önce işleme koyacağım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ben Komis
yonun sözcülüğünü yaptığıma göre, ben muhalif ol
mama rağmen, Komisyon katılmıyor. 

BAŞKAN — Katılmıyor, bu önergeye katılmı
yor. O zaman sizin önergenizi işleme koyacağım efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun Başkanlığa 
gönderdiği önergede sadece 6 ncı fıkra ilave edilmek 
suretiyle bir madde düzenlenmiştir. Bu önergeyi Yü
ce Heyetin onayına sunuyorum : 

Komisyonun önergesini, Adalet Komisyonunun 
önergesini Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, şimdi ben o önergede muhalifim. Konuşmamın 
şartları yerine geldiği zaman konuşacağım, onu bi
leyim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon adı
na izahatta bulunmak istiyorum, bunlar hakkında. 

BAŞKAN — Kısaca beyanda bulunun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Oradan konu
şacağım. 

BAŞKAN — E, şimdi efendim, Sayın Köylüoğlu, 
sizden bir hususu istirham ediyorum. Bir usul içe
risinde götürüyoruz müzakereleri, tabii. Eğer yasa 
koyucu Komisyon Başkanının, Komisyonun çoğun
luğunun uyduğu bir konuya aykırı düşüncede ola
cağını düşünmediği için, size şimdi hangi usulle, ne 
şekilde söz vereceğimi bir türlü anlayamıyorum. 
Şimdi sizin oradan Komisyon Başkanı olarak, bu ara
da kişisel fikrinizi de beyan ediniz ve yine usule uy
gun olarak kısaca rica ediyorum ve yerinizden rica 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Yerimden ol
maz, çünkü zaman alacak. 

BAŞKAN — Görüşme açamıyorum Sayın Köy
lüoğlu. Sizi buraya davet edince, gruplara söz ver« 
mem lazım, hükümete söz vermem lazım, iki tane 
kişisel söz vermem lazım, 73'ün dışında bir müzakere 
usulümüz yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Şahsım adına 
söz istemiştim, o ne oldu? 

BAŞKAN — Kişisel olarak sözü madde üzerinde 
istersiniz. Onu da konuştuk Sayın Köylüoğlu, rica 
ediyorum, siz kısaca ifade buyurun da hiz şu işi yü
rütelim ve usule uygun olarak yürütelim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL-
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, şim
di Komisyonumuz, deminden arz ettiğim üzere, bu 
maddeyi, bu önergeyi yukarıda kabul etmişti. Öner
gede ceza tespit edilmiştir, yasaklar konmuştur, su
çun unsurları tespit edilmiştir. 

Yalnız bir fıkrasında tecil ve paraya çevrilmesi 
kabul edilmemiştir. Biz diyoruz ki, tecil bir haktır. 
Tecilin kaldırılması doğru değildir. Çünkü hâkimin 
takdir hakkına karışmak olur, Hâkim, edindiği ka« 
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naate göre bu takdirini kullanacaktır. Beşerin ada
lete yaklaşması için hâkimlerin takdir hakkının geniş
letilmesi ve takdir hakkına karışılmaması lazımdır ve 
bu hususta infazın geri bırakılması, ilk suç işleyenlere 
karşı daha merhametli davranılması ve denenmesi 
şarttır. Verilen müddet hükümlüyü tehdit altında tu
tar ve ıslah edicidir. Cezanın... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, siz yazmışsınız 
buradaki konuşmanızı oradan kıraat ediyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet öyle ya
pıyorum. 

BAŞKAN — Ne yapabilirim? Yani, beni biraz 
zor durumda bırakıyorsunuz gibi geliyor bana. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Öyle oluyor; 
Sayın Başkanım; ama meseleyi de halletmemiz la
zım. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, şimdi zatıâliniz 
şu Komisyonun başkanısınız; bize bir tane değişiklik 
önergesi göndermişsiniz. Bu değişiklik önergesinde 
zatıâlinizin muhalefet şerhi yok. Öyle olunca sizi hem 
Komisyon Başkanı olarak aleyhte konuşturacağım, 
hem de kişisel beyanlarınızı alacağım; bu imkândan 
mahrumum ben, rica ederim. İçtüzüğe uygun olarak 
beyanda bulunursanız sizi dinleyeceğim Sayın Baş
kan, yoksa sözünüzü keseceğim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Keseceksen, 
biz de burada müzakereyi keseriz. 

BAŞKAN — Efendim, sizin bileceğiniz iş. Siz 
Komisyon olarak yerinizi terk ettiğiniz anda, ben 
Başkanınız olarak, başka bir temsilci gelmediği tak
dirde, müzakereyi burada bitiririm; başka bir şey 
yoksa Meclisi kaparım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
Komisyon adına görüşüyorum, «kısa kes» diyorsu
nuz; şahsım adına, «koşulları elvermedi» diyorsunuz, 
ona imkân vermiyorsunuz; ben ne zaman konuşaca
ğım? 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, zatıâliniz - yani, 
haddim değil size bunları söylemek; ama usule dair 
clduğu için söylüyorum, hoş görün beni - Komisyon 
Başkanı olarak, Komisyonda bu müzakereleri uzun 
uzun sürdürdünüz; bir metin getirdiniz ve «Başkan
lık olarak bunu işleme koyun, İçtüzük içerisinde iş
leme koyun; Genel Kurul ne derse ona razı oluruz» 
diyorsunuz; bunun anlamı bu. 
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Bize geldiği andan itibaren, mesele sizden çıktı. 
Biz sadece, değerli, üye arkadaşlarımızın verdiği de
ğişiklik önergeleri üzerinde size, «katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz» diye sorarız; sizin önergeniz 
üzerinde böyle bir işlem yapmayız; siz zaten katıl
mışsınız ve getirmişsiniz buraya. 

Sadece sizin arzunuzu tatmin etmek için bir iki 
laf söyleyin, söz söyleyin dedim Sayın Köylüoğlu; 
müzakere açamam. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Burasını anla
dım, doğru; «Tüzüğe uygundur» diyorsunuz. 

Şu benim şahsen istediğim söz ne oldu? 
BAŞKAN — Size kişisel olarak söz veririm, an

cak şart şu : İçtüzüğümüzün 43 ncü maddesi «Ko
misyon başkanı ve üyeleri, komisyon raporunun aley
hinde konuşamazlar» diyor. 

Bu İçtüzüğü siz yaptınız. Siz, geldiniz buraya; 
hazırladınız raporun aleyhinde kişisel olarak konu
şuyorsunuz. Bu imkânı bana İçtüzük vermediği için 
konuşturamıyorum sizi. Eğer lehinde konuşsamz ki
şisel olarak, beş dakika bu metni methedebilirsiniz, 
üzerinde konuşabilirsiniz; ama aleyhinde konuşa
mazsınız; bunun için söz veremedim size. 

Anlaştık mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Anlaştık Sayın 
Başkan; yalnız, şu son kısmı da okuyayım. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

TURAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan cid
di tutun şu işi. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Her ne kadar, 
şu veya bu konuda... 

BAŞKAN — Efendim, ben ciddi tutarım işi, 
hiç kuşkunuz olmasın, hiç kuşkunuz olmasın Sayın 
Fırat, ciddi tutarım işi. 

Efendim, teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Diğerli arkadaşlarım, önergeyi dinlediniz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... (CHP sıra
larından «Anlaşılmadı» sesleri) 

Komisyonun önergesini kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Etmeyenler... 

Efendim, tereddütüm var, kusura bakmayın, ye
niden sayacağım. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Önergeyi ye
niden okutun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Komisyonun 
önergesini okuttum; yani bunu bir daha okutmam, 
belki, haşiv mi olacak derler eskiler? 

Komisyonun biraz evvel okuttuğum önergesini 
Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın Komisyon Başkanı oylama sırasında üyelere hi
taben, «Kabul etmezseniz ben maddeyi geri alırım» 
dedi. 

BAŞKAN — Efendim, bazı lafları ben işitmem. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, Sa

yın Komisyon Başkanı biraz ciddi olsunlar efendim; 
istifa etsinler o zaman. 

BAŞKAN — Madde kabul edildi efendim; te
şekkür ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Turgut Bey 
onun da cevabı var... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Sayın Köylüoğlu... Sayın Köylüoğlu... Sayın Artaç... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — İstifa et git. 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Sayın Artaç, izin 

verirseniz görüşmeleri sürdüreyim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyonun önergesi ka

bul edildiğine göre, diğer önergelerin işleme konması
na gerek kalmamıştır. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
23 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci madde

si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
ı«Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri 

içinde ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen ver
gi ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup mü-
tezayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç ol
mak üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu 
tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun 
ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde 
Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış 
olan para cezaları elli misline, Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine ka
dar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para 
cezaları otuz misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezaları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 
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31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan 
kanunlarda yazılı para cezaları on misline, 1.1,1960 
tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe gir
miş bulunan kanunlarda yazılı para cezalan beş mis
line ve 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zaları üç misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertip
lenmiş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın 
artırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi
lecek para cezaları, kabahatlerde üçyüz ve cürümler
de altıyüz liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza 
Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen ce
zanın yukan haddini aşamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

TURAN KOCAL (İstanbul) — MHP Grubu adı
na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocal. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan

bul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
«5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıda ya

zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir» denmek suretiyle, 
madde 2 ve bu madde 2 içerisinde, Cumhuriyetimi
zin ilanından evvel ve Cumhuriyetimizin ilanından 
1977 senesine kadar geçen devre içerisinde - senele
re bölünmek suretiyle - verilen cezaların nispet da
hilinde artırılmasını bir madde halinde getirmiş bu
lunuyorlar. 

Cumhuriyetimizin ilanından evvel mevcut yasa
larla, 1923 yılma kadar verilen ceza miktarları, bu
günkü tarih itibariyle, 50 misli; 1923 - 1939 yılları 
arası, 30 misli; 1939- 1945 yılları arasında tespit olu
nan ceza miktarları, bugünküne göre 20 misli; 1945 -
1959 yılları arası 10 misli; 1959-1970 yılları arası 
5 misli ve 1970'ten 1977'ye kadar da, 3 misli olarak 
tespit olunmuş. 

Şimdi, vergi ve resimlerin ödenmesinden dolayı 
tespit olunan bu rakamlar veyahut da bu istekler ne
lerdir? Bunları uzun uzadıya incelediğimiz zaman 
görüyoruz ki, bir kısmı bugün için artık hiç işlemez 
hale gelmiş olan kanun maddeleridir, hiç yoklardır; 
bazıları ise, bizim kanaatimize göre, şu tespit olu
nan hadlerin çok çok daha üstünde rakamlarla de
ğerlendirilmesi lazım olanları da vardır. Ayrıca, şu 
nispetler içerisinde değerlendirilenlerle, bugünkü şart
lar içerisinde de daha aşağı seviyede olması 'icap eden
ler de vardır. 
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O halde, böyle genel anlamda, neyin ne olduğu 
belli olmayan bir şekilde bir yasanın çıkmasını veya
hut da düşünülmesini, MHP olarak, çok sakıncalı 
görmekteyiz. 

Ayrıca, bu oranlar konmuş, 50 misli, 30 misli, 20 
misli, 1Q misli, 5 misli, 3 misli... Ne zamana ka
dar? 1977 yılına kadar. Bu oranları koyarken, haliy
le para değerinin karşılığı üzerindeki rakamları koy-

uşlar. E, peki; 1977'den bugüne kadar 1979'a ka
dar artan hayat pahalılığı karşısında cezalar ne ola
cak? O rakamı da ele alırsak, on da bir 50 misli koy
mak lazım. 

O halde, bu, yanlış bir tutumdur. Biz, Hüküme
tin getirmiş olduğu bu maddenin kabul edilmemesini 
rica ediyoruz. Komisyon arzu ederse - bilemem onu 
nasıl düşünürler - maddeleri teker teker ele almak 
suretiyle incelesinler ve hatta daha açık ifadeyle ko
nuşmak lazım gelirse - vergi tasarısı Meclisin günde
minde - vergi tasarısı görüşülmeye başlandığı za
man, bunlar da teker teker o vergi tasarısı içerisin
de, böyle karakuşi değil, gerçekçi olarak hazırlanır 
ve bunlar da orada, vergi tasarısı içerisinde yerlerini 
bulur ve değerlendirilmiş olur. Biz, Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu olarak bu düşüncedeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Başkaca söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Değerli arkadaşlarım, maddeyi okunan biçimiyle 

onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 24. — Ceza Kanununun mevkii meriyete 

vazına müteallik 825 sayılı Kanunun 29 ncu madde
sine, 1696 sayılı Kanunun 51 noi maddesi ile ekle
nen fıkra, aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Hususi kanunlarda yazılı olan kabahat fiillerine 
ait davalarla, münhasıran para cezası müstelzim fiil
lere ait davalar Sulh mahkemelerinde görülür.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen ?... Yok. 
Önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 24 (51) nci 

maddesindeki «Husus1!... Ait... Münhasıran... Müstel
zim» deyimlerinin yerine; «Özel... İlişkin... Yalnız... 
Gerektiren» deyimlerinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Denizli 
Muammer Aksoy Adnan Keskin 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 24 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvek'ili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Tasan Komisyona gelmedi

ğinden usul yönünden gö
rüşmeye muhalifim. 

Ankara İbrahim Vecdi Aksakal 
Orhan Eren Çorum 

Üzerinde değişikliklik ya
pılan tasarı Meclis Genel 
Kurul Gündeminde olup 

Komisyona geri isteme ka
rarına rağmen, tasarı ve 
ekleri Komisyona gelme

den görüşüldüğünden usul 
ve esas yönünden muhalifim. 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Erzincan Gaziantep 
Lütfi Şahin Ahmet Karahan 

Hatay Sivas 
Mevlüt Önal Tevfik Koraltan 

İçel Kırşehir 
Ramazan Çalışkan Doğan Güneşli 

Uşak Zonguldak 
Selâhattin Yüksel Koksal Toptan 

Madde 24. — Ceza Kanununun Uygulanmasına 
Dair 825 sayılı Yasanın 29 ncu maddesinin; «Sani
yen» sözcülüğü ile başlayan fıkrası ve 1696 sayılı 
Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci olarak: Anılan kitapta yazılı kabahatler, 
içinde yalnız belediye bulunan yerlerde uygulanmak 
üzere belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu 538, 
557, 559, 577 nci maddelerle 553 ncü maddenin bi
rinci fıkrası dışındaki hususları, 

Özel yasalarda yazılı olan kabahat eylemlerine ait 
davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylemlere 
ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Aykırılığına göre işleme koyuyoruz 
efendim: 

— 487 — 



M. Meclisi B : 35 16 . 1 . 1979 O : 1 

Biraz evvel takdim ettiğimiz Adalet Komisyonu 
önergesini Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul emteyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aksoy, sanıyorum deyimlerle ilgili önerge
ni! karşılandı; değil mi efendim? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — O deyimler 
var mıydı efendim aynen? Göremedim. 

BAŞKAN — Ben öyle anımsıyorum efendim. 
İzin verirseniz tek tek bakayım; ama Türkçeleştiril-
miş veya konuşulan dile uygun. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Karşılandı ise 
mesele yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, onun için işleme 
koymuyorum efendim. 

24 ncü maddeyi değişik biçimiyle onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 25. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Bu Kanunun 14 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhi
sar maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla yan
larında veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile 
gümrükten kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak 
olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihtiyaç
larında kullanmak üzere yurt içinde satın alan veya 
bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulundu
ranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri
nin, inhisar maddeleri için CİF değeri ile birlikte hu
susi kanunlarında yazılı para cezası veya resminin 
birer misli hafif para cezasıyla cezalandırılır. Madde 
ve eşyanın müsaderesine de hükmolunur. Bu suret
le hükmolunacak hafif para cezası 1 000 liradan aşa
ğı olamaz. 

Para cezasının miktarı 5 000 lirayı tecavüz ettiği 
takdirde, tecavüz eden miktar için 60 lira ve küsuru 
biı gün hesabıyla ayrıca hafif hapis cezası da hük
molunur. Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir 
seneyi geçemez. 

Yukarıki fıkralar dışında kalan ve bu Kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçları 
failleri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla 
birlikte gümrük kaçağı eşyanın Gümrüklenmiş de
ğerinin, inhisar kaçağı maddeler için CİF değeri ile bir
likte hususi kanunlarında yazılı para cezasının veya 
resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesine 
hükmolunur. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya 
memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya 
bunlar için hususi kanunlarında para ezası tayin edil
memiş olması hallerinde hükmolunacak para ceza
sına bunların gümrüklenmiş piyasa değeri miktannea 
bir meblağ ilave olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kişisel mi Sayın Dalkıran? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Kişi
sel. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde ile birtakım yanlışlıklar yapıyoruz 
gibi geliyor. Dışarıda çalışan insanlar var... Her mem
leket, mesela Almanya'ya gittiğiniz zaman yarım kilo 
sigarayı Alman inhisar idaresi bizim üzerimizde gö
türmeye müsaade ediyor; dışarıdan gelmiş işçilerimiz 
de Avrupa'daki sigaralardan getirdiler. Gümrük ka
çağı olarak mı mütalaa edeceğiz? Gördüğüm kada
rıyla burada sarahat yoktur. Bu arkadaşları yaka
lamış olacağız; herkesin elinde var bu sigara, içili
yor. Tekel İdresi gümrüklerden kaçak bir paket si
garanın arkasına mı düşecek? Motorlarla geliyor bu. 
Dışarıdan Avrupa'dan gelecek işçilerimiz veya her
hangi bir yabancı kimsenin, Türkiye'de yabancı band
rolü sigara kullanma hakkını kaldırıyoruz. E, dev
letler arasında mütekabiliyet esası da var. Bizim si
garalarımızı Almanya, Fransa kabul ediyorsa - ya
rım kilo, bir kilo - biz bu şartları niçin göstermiyo
ruz? Hepsine ceza veriyoruz. Buradan anlayabildi
ğim kadarıyla, bunun hukuk açısından haksızlıklar 
doğuracağı kanaatindeyim. Suç işlememiş insanları 
da suçlu hale getirecektir; bir paket sigara ile yaka
lanan insan bir seneye kadar hapis cezası yiyecek
tir. Bunu doğru bulmuyorum. Kaçakçılığı önlemek 
cezası ile mümkün olmadığına göre, yapıldığına göre, 
menfaatler olduğuna göre, hiç olmazsa bunda kastı 
olmayanların hafifletici şekle getirilmesi iktiza eder. 
O kanaatimi ifade ettim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ko

cal, buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Görüşülmekte olan 1918 sayılı, Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesinin aşağı
da yazdı şekilde değiştirilmesi Hükümet teklifi ola
rak karşımıza gelmiş bulunuyor. Vaktinizi fazla al
mak istemiyorum; yalnız şurada bir cümleyi müsaa
delerinize sığınmak suretiyle okumak isterim : 

«Bilerek kendisinin veya başkalarının ihtiyaçların
da kullanılmak üzere yurt içinde satın alan veya bi
lerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulundu
ranlar...» diye devam ediyor. 

Yurt içinde satın alanlar... Biraz evvel Adalet 
Partili arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bir paket 
sigara almış birisi... Almasın; tamam, gönlümüz bu
nu arz eder; ama bir paket sigara dahi almış, buna 
şurada mevzu olan cezayı vereceğiz. 

Daha önemlisi - ben bir şey söyleyeceğim, ters 
anlaşılmasın, gütmedim, bilmem dahi - Kilis'te, duya
rım ki, kaçak eşya, kaçak malzeme satan dükkânlar 
yığın yığınmış; ben görmedim, yığın yığınmış. Orada 
satılmasına hiçbir muamele yapılmıyor, apaçık satı
lıyor, gözönünde; ama bir vatandaş oradan bir teyp, 
bir radyo alıyor, artık ne ise bilmem, bir şey alıyor, 
yakalandığı vakit iflahı kesiliyor. 

Bu ne biçim iş? Yani kaçakçılığın menşeini, su
yun başını kurutmak lazım değil mi? Suyun başını 
kesmek lazım. 

O bakımdan, buradaki «Satın alan» tabirini biraz 
hafifletmek lazım ve cezayı daha büyük çapta çoğalt
mak lazımdır. 

Bir misal daha vereyim: Yanılmıyorsam, 1977 se
nesi içerisinde Türkiye'de ne kadar «Amerikan Pa
zarı» adı altında dükkân varsa, hepsi kapatıldı ve 
bunlar bu gibi kaçak eşya satımından yoksun oldu
lar kendi tabirlerine göre; ama şimdi bakıyoruz, 
«Amerikan Pazarları» yerine, Türkiye'de «Bulgar 
Pazarları» kuruldu, evet, «Bulgar Pazarları» kurul
du, Aynı kaçak eşyalar, bu «Bulgar Pazarları» nda 
rahatça alış - verişlerini, karaborsalarını ve kaçakçı
lıklarını yapabilmektedirler. 

O halde bunların menşeini kurutmak lazım; onla
ra daha ağır cezalar verilmesi lazım. 

Ayrıca burada bir husus daha var; sayın Komis
yon bilmiyorum ne düşünür; «Yanlarında, evlerinde, 
işyerlerinde bulundurulanlar» tabiri geçiyor. 

Diyelim ki, herhangi bir vatandaş, 5 sene evvel, 
10 sene evvel Türkiye'de imal edilmeyen herhangi 
bir emtiayı satın almış olsun, hatta fatura ile satın 
almış olsun, hatta gümrüğünü ödemiş olarak alsın; 
ama, o muameleleri yanında bugün için yırtılmış ol

sun, kaybolmuş olsun veyahut da yanmış olsun fa
turası, gerekçe konşimento gibi muameleleri, bugün 
gidecekler, bu kanun çıktığı takdirde, «Arkadaş, se
nin şu radyon; nerede bunun faturası?» Radyonun 
gerçi ruhsatı vardır; ama, ruhsatı olmayan başka bir 
emtia, kendimize göre düşünelim, «Nerede bunun fa
turası?» yahut da, «Bunu nereden aldın?» «Efendim, 
ben bunu on sene önce falan yerden almıştım» «Ha
yır. On senesi, beş senesi yok. Gel bakalım...» 

O halde, biraz açıklık getirmek lazım. Ne demek 
lazım? Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay mı olur, iki ay mı olur, içerisinde bu gibi em
tiaların bildirilmesi, vergileri falan ödenmek şartıy
la, yasal hale getirilmesi lazımdır kanaatini taşımak
tayız. 

Bu hususta Komisyon bilmiyorum ne düşünürler? 
Bu şekilde bir düzeltmeye giderler mi? 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz bu
dur. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
CHP Grubu adına Sayın Doğan, buyurunuz efen

dim. 

CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmiş gibi bir 
hava var kanaatimce. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair 6829 sayılı Yasayla değişik metinde 
şu anda arkadaşlarımızın endişelerini içeren hüküm
ler söz konusu. 

Yasa hükmü aynen şöyle: «6829 sayılı Kanunla 
değiştirilen şekil: Bu Kanunun 14 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasında yazılı haller halinde kaçak inhisar 
maddelerini istimal ve istihlak maksadıyla yanların
da veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile güm
rüklerden kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak 
olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihti
yaçlarında kullanmak üzere yurt içinde satın alan 
veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde 
bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, inhisar maddeleri için hususi kanunlarda 
yazılı para cezasının birer misli hafif para cezasıyla 
cezalandırılır» diyor. Bu meri mevzuattır, şu anda 
Türkiye'de cari hukuk kaidesinin hükmüdür bu. 

Değerli arkadaşlarım, aslında Türkiye'deki yasa
nın bu şekliyle problemleri vardı. Sayın Turan Ko
cal arkadaşımız, «Kilis'te eşyalar satılıyor» dediler. 
Doğrudur; Antep'te de satılıyor, doğru. O eşyaların 
satıldığı yerlerde muamele yok; ama bir vatandaş ora-
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yi ziyaret maksadı ile gelip bir eşya aldığında, sınır
ların içerisinde iken yahut dükkândan çıktıktan sonra 
yakanıza kanun yapışmaya başlıyor. Türkiye'deki 
acaiplik buradan geliyor, doğrudur bu. Yalnız, ka
çak maksadı ile değil, istimal maksadı ile bulundu
ranlar hakkında eski tatbikat şu idi: Bir eşya alı
yorsunuz, gümrüklenmiş değiri karşısında hâkim bu
nu kaçakçılık kastı ile değil, kesinlikle kullanmak 
için aldığınızı bilse bile, her günün karşılığı 3 lira
dan olmak üzere hapis cezasına çevriliyordu. Eski
den bu şahıs, yani kullanmak için alan şahıs ile, ka
çakçılık yapan şahıs arasında büyük bir fark doğu
yordu; sanki yasa kullanmak için alanı değil, kaçak
çılık yapanı fiiliyatta korumak zorunda kalıyordu. 
Çünkü, her 3 lira karşılığı bir gün hapse çevirdiği za
man alacağı ceza, kaçakçılık yapandan çok daha faz
la oluyordu. 

Bu nedenle, arkadaşlarımızın getürmiş olduğu 100 
liraya çıkartılma konusu, bir defa bir barajı aştır-
mıştır ve hâkime daha rahat bir cevvaliyet sahası ara
mıştır; bu bir. 

İkinci konu şu, değerli arkadaşlarım: Burada bazı 
arkadaşlarımız endişe izhar ettiler, «Acaba, yanı
mızda taşıdığımız bir sigaranın yahut da Türkiye'ye 
gelirken yanımızda bulunan ufak bir eşyanın üzeri
mizde bulunmuş olması suç mu teşkil edecektir?» de
diler. 

Yasa bunu zaten önceden men etmiştir. Aynen 
şöyledir: «Para cezasının miktarı 50 lirayı tecavüz et
tiği takdirde haklarında takibat yapılır.» Yoksa, ce
za miktarı 50 lirayı tecavüz etmeyen hususlarda za
ten mahkeme takibata geçmiyordu. 

Bu nedenle, arkadaşlarımızın endişeleri bu açıdan 
yersizdir. Getirilen hüküm, meri mevzuatta yapılan 
değişiklikle geriye gitme değil, daha çok cevvaliyet 
veren, yani hâkime daha geniş bir takdir sahası sağ
lamış. 

İkincisi; bu nevi, yani yanında bir paket sigara 
bulunduranlarla, ufak birtakım hediye alanların mah
kûm olmalarını önlemek için daha geniş bir takdir, 
daha geniş bir alan getirilmiştir. 

Bu nedenle, arkadaşlarımızın endişeleri yersizdir, 
yasanın ya da getirilen teklifin yerinde olduğu ka
naatindeyim. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

— Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Erzurumlu-

oğlu? 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Şahsım adına^ 

BAŞKAN — Kişisel olarak daha önce siraya 
giren arkadaşımız var efendim; affedersiniz. 

Sayın Aksakal? 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Sayın Erzurumluoğlu, buyurun efendim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 

İki kanun vardır ki, Devletin, bizzat suç işlemeye 
teşvik etmiş olmasına rağmen vatandaşa ceza veririz. 
Birisi, 6136 sayılı Kanundur. Biz o kanunu vaktiyle 
tedvin ederken bir fıkra koymuştuk: «Dışarıda aleni 
olarak satılan ateşli silahlar - memnu addedilen silah
lar - memnu değildir» demiştik. Bu maddeyi konu
şulurken gene izah ettim; ama anlatamadım gayemi. 
Bakarsanız, eski büyük adliyenin oradan merdiven
lerden Hale doğru inerseniz, envai türlü bıçaklar var
dır. O bıçaklardan birisini aldınız geldiniz, kazara 
bir şey işlediniz mi, o memnu silah olur. Bu bakım
dan, 6136 sayılı Kanunu müdafaa ettim, anlatama
dım. Burada da öyle oldu. 

Şimdi bendeniz bu bayram tatilinde Kilis'ten 
Siirt'e kadar bir seyahat ettim. Bu yabancı sigaralar 
bir binanın boyutunca konmuş. Yabancı memleket
lerden hiç bir şey getirmeye lüzum yok. Kilis'ten, 
Gaziantep'ten gidip her ihtiyacınızı karşılarsınız. Ya
bancı memleketlerde ne varsa, orada da vardır; ale
nen de satılıyor. Kilis hududundan çıktınız da, aran
dınız mı, bir şey arandı da eğer o kaçak mal bulundu 
mu, hemen kaçak muamelesi yapılıyor 1918 sayılı 
Kanuna göre. Arkadaşım kusura bakmasın, orası 
memleketin bir parçası değil mi? Orada alenen satılan 
bir şeyi alıp da, Kilis'in, Antep'in hududundan çıktı
nız mı, kaçak mala giriyor. 

Ya orada sattırma, mani ol ona; hakikaten vatan
daş dışarıdan içeriye girerken kendi ihtiyacı için al
dığı, gümrüğün müsaade ettiği maldan başka hiç bir 
şey satılmasın; yoksa bunu biraz hafifletin. Hafif 
hapis cezası da var afta, bir sene kadar hafif hapis 
cezası da var. 

Kilis'ten bir şey aldınız, çıktınız; Gaziantep hu
dudunu geçtiniz, Adana hududunda Bahçe'ye gelip 
arandığınız zaman, ki polisler de şey... Sonra bu bi
raz, kusura kalmayın ama, âdeta o kaçakçılar anlaş
mış durumda bugün zabıta ile, kusura kalmayın; 
gördüm çünkü. Mesela, otobüsle geliyorum Kilis'ten, 
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Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan geçtim geliyorum; oto
büsün bagajına konmuş teypler, burada gizli satılan 
puro sigaraları, marlboronun envai türlü sigaraları, 
Avrupa ve Amerikan sigarası. Gölbaşı'na geldiğimiz
de şoför, «Acaba bir şey getiren var mı?» dedi. «Var» 
dediler. Şoför «kimin?» dedi ve «benim» diyene; 
«gel» diye öne çağırdı. Ben de tecessüs hâsıl olduğu 
için gittim baktım; şoför, «500 liradan fazla mı? de
di ve «fazla» diye cevap alınca, «500 lirayı ver sen 
bana» dedi; verdi 500 lirayı. Gölbaşı'nın başında 
arandı, şoför aşağı indi, polisler aramaya geldi. Şo
för aşağı indi, polise o 500 lirayı mı verdi, yoksa 
200 lira mı ne verdiyse, bir de baktım polis arama
dan vazgeçti, gitti. İsmini aldım; orada o saati, da
kikayı tespit ettim, Hükümete bildirdim. Aradan bir 
müddet geçti, yine bu bayram tatilinde Diyarbakır' 
dan dönerken, bu defa araba ile Gaziantep'e gelindi
ği zaman şoför alâmeleinnas şunu söyledi arkadaşla
rım: «Benim arabam aranmaz, alabildiğiniz kadar 
alın.» Orada, Bahçe'de, Adana'yı geçtikten sonra To-
roslarda ve Gölbaşı'nda daha evvel kontrola tabi 
olan otobüsler var, biz ise hiç aranmadan geldik bu
raya; polisler de yanımızdan geçti, birtakım ekipler 
de geçti. Zabıta memurunu da bu bakımdan âdeta 
rüşvete teşvik ediyoruz. 

Hiç olmazsa, eğer varsa, bu nevi cezalar, bilmi
yorum, Avrupa'da, arkadaşlarım tetkik buyurmuşlar
dır her halde, daha çok aynen basın suçlarında oldu
ğu gibi, memleketlinde satıtoakita olan alâmelennas, 
mesela serbest şehir ilan edilen yerlerde satılan mal
lardan dolayı hapis cezası verilmez; ama para ceza
sı da ağır verilir; ağır para cezaları da vardır, hafif 
para cezalan da vardır; ama hapis yoktur. Hiç ol
mazsa, bu 2 nci fıkrada bir yıla kadar uzatılan hafif 
hapis cezasını kaldıralım; ama, para cezasını artıra
lım. Bilmiyorum Komisyon nasıl buyurur bunu? Ben, 
Komisyon Başkanını alıp gideyim, eğer bir küçük ev 
boyutunda Marlborolar envai çeşit sigaralar puro 
sigaraları, içkiler, ondan sonra envai türlü kaçak 
teypler görmezse, ben arkadaşıma hak veririm. Ben 
getirecektim bunun kanununu... 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, lütfen bitirir 
misiniz9 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Devam
la) — Bitiriyorum. 

Ben getirecektim bunun kanununu; fakat o ta
raftaki arkadaşlarım dediler ki, «Böyle bir kanun 
hazırlamışsın, duyduk. Onların kârı mı? Orada bizi 
başka bir şey tutamaz. Bu kanundan vazgeç» dedi
ler. 

Onun için arkadaşlarım, yapılan görülen bir işten 
ya vazgeçelim ya hiç olmazsa para cezasına çevire
lim. 

Benim maruzatım bu kadar. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde önergeler var, geliş sırasına göre 

okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündemimde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 25 nci maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuz-
oa kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekilü 
Ankara Trabzon 

ismail Hakkı Köylüoğlu Tasarı Komisyona gelme
diğinden usul yönünden 

görüşmeye muhalifim. 
ibrahim Vecdi Aksakal 

Ankara Çorum 
Orhan Eren Üzerinde değişiklik yapılan tasarı 

Meclis Genel Kurul gündeminde 
olup, Komisyonun geri isteme ka
rarına rağmen tasarı ve ekleri Ko
misyona gelmeden görüşüldüğün

den usul ve şekil yönünden 
muhalifim. 

M. Kemal Bilberoğlu 
Erzincan Gaziantep 

Lütfl Sathin Ahmet Karahan 
Hatay içel 

Mevlüt Önal Ramazan Çalışkan 
Kırşehir Sivas 

Doğan Güneşli Tevfik Koinaltan 
imzada bulunamadı 

Uşlaık Zonguldak 
M. Selahattin Yüksel Koksal Toptan 

Madde 25. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Bu Kanunun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak in
hisar maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla 
yanlarında veya herhangi bir yerde bulunduranlar 
ile gümrükten kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı ka
çak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının 
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ihtiyaçlarmdia kullanmak üzere yurt içinde satın alan 
veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde 
bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, inhisar maddeleri için CÎF değeri ile bir
likte hususi kanunlarında yazdı para cezası veya 
resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandı
rılır. Madde ve eşyanın müsaderesinle de hükmolü-
nur. Bu suretle hükmolunlacak hafif para cezası bin 
liradan aşağı olamaz. 

Para cezasının miilfctarı beşlbin lirayı geçtiği tak
dirde, geçen mliktar için yüz lira ve artığı bir gün 
hesialbiyk -ayrıca hafif hapis cezası da hükmolunur. 
Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir yılı geçe
mez. 

Yukarıki fıkralar dışında kalan ve bu Kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçla
rı failleri bir seneden beş seneye kadar hapis ceza
sıyla birlikte gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, inhisar kaçağı maddeler için CİF değe
ri ile birlikte hususi kanunlarında yazılı para ceza
sının veya resminin birer misi ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de 
müsaderesine hükmülunur. 

Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya 
memnu eşya ve maddelerden maidüt bulunması veya 
bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayin edil
memiş olması hallerinde hükmolunacak para cezası
na bunların gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca 
bir meblağ ilave olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşütaelklüe olanı Kanun TeMliifiniLn 25 ndi maid-

idesiınıdaki «haricinde... (inhisar... üslfcimal ve isıtilbJlak... 
hü'siusi.. nıiiısi... hükmotonacalk... hüfcmotalîuır... neıvlbı 
deyimlerinin yerine 

«dışında... tekel., kutanıma ve tülflettaı... özel...... 
ıkaltı... verilecek.... vörtiiıiır... tür» deyimlerinin kbnul-
ımaisıını arz ve tekil ederiz. 

İstanbul Denizli 
Muammer Aksıoy Adnan Keskin 

Ankara Ankara -
Yaşar Ceyhan Abdurrabman Oğultürk 

Ankara İstanbul 
İsmet Çanakçı Ayhan Altuğ 

(Yüksek BaşSkanilığa 
Görüşülmöklte olan Kamun TeMlifflnin 25 noi maıd-

deslioıdıeSdi «Memnu... maıduit Ibufanmaısı... tayin edl-
meniş... blir meblağ ilave oüıusnıuır» deyimlerinin yıeri-
me, 

iş... oltmaisıı..., önigörütaerniış... para ekn 
illeriir» deyimlerinin tanutaasını arz ve tekif ede-
riz. 

İstanbul Ankara 
Muammer Aksoy Abdurrahman Oğultürk 

İstanbul Erzincan 
Ayhan Altuğ Nurettin Karsu 

Kars 
/İsmet Atailay 

göre uzeran-BAŞKAN — Ayfkırıl 
de iışfllean yapacağız efendim. 

iDeğerli arkadaşlarını, biıraiz ©vel Adalet Kamis-
yonu Başkanlığının, folglilerinize ısıuîiiduğumuz öner
gesi, en aykırı önerge; 25 ncli maddenin, Komisyon
dan son gelen şeMiyflie yasaJaışmasmı -isSüiyor önerge. 

Bu önergeyi Ylüoe Heyetlin onayına sunuyorum!: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edimlisi 
tir. 

Isltanbuli Milletvekilli Saym Muammer Atosoy'un... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan 
önergemii geri 'aJaıyorum^ 

BAŞKAN — Geri aiıyiorlsıuınıuz. 
İkisini de m!i geri ateyorsıunuız? 

. jMUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet; 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
,Değişic bliçlknijyîie maddeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kıalbui ertmeyerfler... Kalbul edimlilş-
ıtir. 

!26 ncı malddeyi okutuyorum elenjdlim: 

Madde 26. — 1)91:8 sayA KaçakçiığMi Men ve 
Tabibine Dalir Kanunun 6829 sayılı Kanunla değliış-
t k t a 2|7 nd maıdldösiinlin 3 ncü fıkrası aışağııda yazalı: 
olduğu şıefaüdie dleğlişıörillmliışltlir. 

«•Birindi ve ilkindi fılkıralarda hükimolunaeak ağır 
para cezasıyla birilikte İnhlisıar maddeleri için dilf değe
ri (Is birilikte husuisıi kanunlarındaki para oezalllan ve
ya resiim 'tutarının, eşya (kaçakçılığı içtin de gümruk-
denmiş değerinlin beş mlilsilinlden ve memnu eşya ve 
maddeler içinde bunların fcuymdünlin on mliısllinden 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmoilıunur. 
Kaçak leşya ve maddeler de müsadere edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde sıöz lilsıteyen?.. Ylok. 
/Bir önerge var, ıdkultluıyoruım efendim: 

/Yüklsek Başkanlığa 
Görusıütaııekte olan (kanun (tekllflinlm 26 ncı mad

desindeki «fıkralarda hıükmodnınacafe:», «inhisar», «hu
susi», «mMinden», «mıemnu», «Ikıyttiıatinin» deyim
leri yerine; «fılkırailaıra göre verilecek» «tekel», «özel», 
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<rikıa£ıınldan», «yasalkiıaınırniış», «ıdeğeıUrtin» d«iytiimJ)©râ-
lûa toanuteatsiDiı ara ve ıtekMf ederiz. 

İstanbul Ankara 
Muammer Alksoy Abdurrahman Oğultüîk 

Erzincan ' İstanbul 
Nurettin Karsu Ayhan Altuğ 

İKiaırs 
UmutM AtaUjaıy 

BAŞKAN — Önergede bazı deyimler değiştiril
mektedir. 

;Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendlİTL 

IBAŞKAN — KaitıHmuyoıisunuiz. 
jSayın Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET OAN (Adana) 
— Katııitaıyoruz efendim. 

BAŞKAN —.RaltıiIlmııyKMisuinuz. 
Önergeyi Yüce Heyetim onayına sumuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etimeyenter... Önerge reddolun-
moştar. 

lOkumdiuğu biçömliylıe maddeyi onayınıza sunuıyo-
fufmi: Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edinçtir, 

27 nci maddeyi okıuıtuyoruim efendiim. 
Madde 27. =— 1918 sayılk Kaçakçılığın Men ve 

Taikülbüdi'e Dalir Kanunun 33 mcü miaddesfine aşağıdaki 
fıkra eklenmâştiir. 

«Bu kanunda öngörüden suçlar işlendiği tardıhıte, 
ıjrMsar kaçağı maddelerim* hususi kanunlarında ya
zılı para cezaisi (veya resmi lüle saf değerli toplamı; güm
rük kaçağı eşyamın gıüoıırtükîienmiiş 'değerli, pek fahiş 
'ise-, mahkeme fite mahsus oliam cezayı yarısına kadar 
arıtnrır ve eğer hafif İse yansıma ve eğer pek hafif ise 
üçte binine kadar elkjstillltiir. Eğer faul:, bu kanunda ya
zılı suçlardan dolayı rnıükerrir (bulunur ise, cezayı lin-
idiınmıeye mahal yoktan» 

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

)Bir önerge var, okurtuıyoruim; 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşütoekltfâ olan kanun tekJliflintin 27 noi mad-

desümıdeM «tasusi», '«fahiş», «fule mahsus» «bldir-
ımeye ımahal yoktur» deyıimTİerinim yerine «özel», 
«aşırı» «fliıil Üçin öngörülen» «Ikdirtilımez» 'deyimleri
nin kanutoaisıını arz ve teklif ederfe. 

istanbul Erzincan 
Muammer Aksoy Nurettin Karsu 

Kars Çankırı 
İsmet Atalay Nuru Çelik Yazıcıoğlu 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

/BAŞKAN — Sayın Komiisıyom önergeye katılı
yor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Anfcaıra) — Sayın Başka
nım, öylie seni güdüyor Udi... 

ıBAŞKAN — Seni gitmiyor da, her halde orada 
biraz meşgullcesliniz efendim. Bazı deyimleri değiş-
tlirtmıek listüyan 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Kalbul etmi
yoruz; ama şöyle gömfümce ıbuınkır hakkımda bir mıü-
tallaa veremeden geçip gidiyor da ona acıyoruim. 

jBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Kataltmııyoruz efendim. 

MUAMMER AKSOY (İMambul) — Yerimden 
kısaca açııkdiamia yapalbilıiır müyülm Sayın Başkan? 

.BAŞKAN — Tabii efendiim, hakkınız var. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul!) — Saıyın Baş

kan, gerçi bu kanun maiddel/erii başka kanunlarda ya
pılacak değişiMiklerdir; ama Türkiye'de kanunlar 
yıllarca değişliküliğe tabi olun Biz ne zaman kanun
lardaki deyfimıleri Tü'rkçıeîleşıtireceğiz? Maddede 
«falbüş» keliimesli geçiyor; hangimizin çocuğu «fahiş» 
kelimesini billir? Bilmezler. Yalnız hukukçu olara 
arkadaşlar bilirler. O hailde, buna benzer bazı ke-
Jıilmellerli hiç ollmazsa, Türkçeleştirmek lazımı M dü
zeltelim., Öner/iimün kabul edilimesinli liısıtliiyorum. 

BAŞKAN — Türikçelestirelıim diyorsunuz süz, 
önergeniz listtlikaimiöttimıde. 

Sayın Komisyon ve Sayım Hükümet önergeye ka
tılmadıklarımı ifade ettiler. Önergeyi Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum :̂ Kalbul edenler... Kalbul, etme-
lyenfer... Kabul edMmemiışjtiir. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
bir hususu tesrii edebillir nülsinliz? Bundan evvel 
Sayın Başkan, bu maddede okunan «üçte bir» tabi-. 
mi yerlime «üçte birer kadar» geçti. Zabıtlara yamflıiş 
geçmemesi bakılmandan raca edüyomuim. 

BAŞKAN — Efendim, deyim şu: «Pek haflif ise, 
üçte birine kadar eksiltir» den O sekilide düzelltltlik 
efendim. ,. 

.Teşekkür ederim. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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,28 udi maddeyi okutuyorum: 
Madde 28. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Daiir Kamunun 6829 sayılii Kanunla değiıştıi-
tiüıen 58 ncii maddeısinlkı 2 ncü fıkrası yürüdükten kaJı-
dırıllmıişltijr. 

/BAŞKAN — Madde üzerimde isoz tiısftıeıyen?.. Yok. 
/Maddeyi okunan Ibiiçiimıde... 

ADALET K O M B S Y O N U BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
şiöz iMffiyoruım. 

/BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
saıyın arkadaşlliar; borudan evvelki maddelerde konu 
oftam «tecil edlemez, paraya çevrilemez» fıkrası 
hakkında 'imkân bulup konuşamadım. Bu malddedıe, 
Jtaıa ©skiden beni ıtıediıl edilemez hükmü vardı. YMh 
buM şlimdıi, bu ımaddeyfle bu hüküm kaldırılmakta-
dır. 

Şimdıi bu tasarıyı getfemllerin düşündüklerine ve 
görüşlerine bakın: Bâr maddede tecil kaldırılıyor, bir 
maddede ıtaa ezeliden beri gefllem tecıil edilemez hük
münü kaldırıyor, ötekinli tekrar ihdas ödliıyor. Bu 
ttr çelişkidir, bu bir tenakuzdur. Bu, hukukum umu
mi prenısüpÖ/eırünıe aykırıdır. ŞSimdti düşünüm, tatbikat
tan gelenler bilirler. Kırk yılda bir tesadüfen suç 
iışUıemliş bir kimse hakimlin kaırtşnısına gedecek, hâkim 
bu gelen suçlunun geçmişine bakacak, haline bakacak, 
(içttimali mevkiine bakacak; oluır ya, tesadüfen suç (iş
lemiş >ölablir, bunu «edil edecek., 

,'Bu hem o adamın hakkıdır, hem de hakimlin bu 
hakkıdır. Çünkü hukukun umumili preraslipteriınde 
genelllik vardır. Siz şıiırrudJi muvakkat bir zaiman üçün 
bu suçları önleyelim diye tıedü hakkından hem ısuç-
Uluyu, hem de hâk'iımii mahrum ediyorsunuz. 

(BAŞKAN — Sayın KöyDlüıogliu, Sayın Köylüoğ-
Jıu, yine sizinlle ters düşıtük. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Efendim, bu
nun lehinde konuşuyorum. Yani, diyorum ki, ge-
ıtiirlülıem .tadil edilemez.... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Sayın KöyMoğlu, 
bir dakika benli diniler mislimiz? 

'Biraz 'evvel söylediğim gieırekçeîieırli 'siize hatırlatmak 
işitiyorum. Komisyon Başkanıisınuz ve geltiirdtiğkîıiz 
metinde sizin mıühaflefet şerhöniiz yok Sayın Başkan. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Güzd,, ben 
de raporumuzun lehinde komuşuıyoıruım. 

BAŞKAN — Güzel ama Sayan Köylüoğkı; eğer 
dinffiersıenliz ısliz şiimdü geîMiğiınliz mıetnıin tamamıen fcaav 
şısınida 'bir fikrii savunuyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devaımfla) — Hayır. Şlim-
di metinde... 

IBAŞKAN — Bu hakkı zaltıallimizıe İçtüzüğümüz 
vermemiş efendim. Bu İçtüzüğü tadl edenim, deği
şiklik önergesi veriin, zatıaltimlizii zevkle dinİleyıeîlim. 
Efendim, bu üşün başka çaresi yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamflla) — Sayın Baş
kanım; şimdi diyorum İki ben, bu maddeyle «teol 
«dilemez» hükmü kaHdırıHıyor ve liyi ©diliyor, güzel 
ediliyor, doğru yapılııyor, hukukum prıemsiplerlmie uy
gundur. İşste, Komisyonun getlirdliği bu hükmü, bu 
ımatmi, bu kanunu miüdafaia edliyıarum, bumun ötesi 
var mı? Müdafaa ediyorum, doğrudur diyoruim, 
liyi etütler diyorum, fcaldırdiaır dityomuım. 

HASAN CERİT (Adana) — «Çefljişfki var» diyor
sunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Çelişki de 
var talbili, onu da işaret ötımlöyeıyiim mi? Sözlerini 
kısııtllıayaeak değilsiiniiz ya. 

iBAŞKAN — Ben kıısılttomıyoruim, İçtüzük kısıt
lıyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Efendim, bü
yük bir halta edildi ama, Mecliils 'hatta etmuez. Bel
ki noksanlar, kusurlar varıdır. Ben, öyle zammediyo
rum ki, 536 ncı maddedeki fteoli kaldıran fıkranın 
.değiştirileceği ve oradan döneceği kanaatındayım. 
inşallah düzellüiriz. 

Şimdi bumu iyi ©fittiler, «ıtieol edülıebilıir» hükmünü 
g'ötindik; yanli, «itecil ©dilemez» htükümünü kaildir-' 
dük, iyii olknıuş. Neden liyii oferııuş? Bien bugün bu hu-

-'süsu tetkik ettliim Ve tecil müıesls(esıesiinlin, neden blir hak 
olduğunu, neden cemiyete fay dallı ollduğumu, neden 
hukukun umumili prensiplerinle uygum olduğunu oku-
dum ve bir hülasa 'dtltfim. 

lEfenıdim, demlim, umıumli olarak tedil rnüessesıe-
isiinin lüzumunu kısaca arz etmiişitfiim. Şmdü, ihukuk 
âütolierin ı̂n ıtedil müessesesi halkfcıınfda söyliedükllerlinljn 
bir özetlinii yapacağım ve ondan sonra durumu tak
dirlerinize :aırz edeceğim, 

.İnfaz gerii bırakıîlmadur, İlk suç isteyen© karşı 
daha merhametllli davranmak ve dememek lıazamıdır. 
Çünkü, kırk yılda bir suç (işjleniıiış, karşıinıza gelmSş. 
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Bunum cezasını geciktirmekle, ıbıuma bir merh&rnet 
gösltenmemliz lazım, bumu bir diemıemıemliız lazım; bu 
aidamıı, fou'fflc suç lişjlleyenii bu haktan mahrum etmek 
doğru değildir, bir. 

ilkti : Verilen tmlülddelt huMimlüyü tehdit aflitıaudaj 
tutar. Yani, «tedii» dediğimiz zamıaın, diyoruz İkii, 
kabahatlerde ibir ısenıe cürümlerde beş seme; «Eğer bir 
suç fişlersen, tekrar cezanı çekeceksin ve tekerrür esas
ları hükümleri tatbik edilecıelki» diyoruz, Biınaenaley, 
demliyor kii, mıazarüıyartita: «Bu şekildeki tecil, cezanııo 
geri bııalkılmafsı ıslah tödididlr. Onum iyi 'hallimi, iyü 
dııygularımı geliştirir.» îşlte, bu İM. 

ıBir de şu var: Kırk yılda bir karşınıza getoiş 
-tatbikattan gelienlller 'bilirler, gönmlüş'lıendJir, çok 
gefltmişltür - peşjirnaımı madiilm olmuştur; ama bir defa 
dönüş yoktur. îşlte, ıbu aidaımı hapse atacaksınız, 
cezaevine düşecek ve bu ayıptan tendim" ihüç 'bir za
man kurtaramayacaktır. Düşümün bir defa, ıbir gea> 
oin, 'bir kişinin oraya düşmıeslimli düşünün, AMaıh kiim-
ıseyti, dostu düşmanı oraya düşürmesitı. Tesiadüfetn 
bir suç Işjlemliş klirnıseyi oraya atmak doğru rnıu? Ya-
n!i, buna, bu 'tecil limlkânıımı ve müessesesİMİ ıtaitbük 
etmek doğru değil imi? Bunu düşünmek lazıim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayım Başlkam, «tecil ödiemez» ımaddesliınde niye 
müzakere etmedik? 

BAŞKAN — Sayım Erzorutmlliuloğkı, şimdi... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — tş(i karıştır
ma fcardesjim. Alam Alalh.., 

İBAŞKAN — İzim verir rn&ümıiz? Efendim, ken
disi İçtüzüğe uygum klonıuşuıyoır Sayım Kornıisyom Baş
kama, çünkü, tecilli savunduğu (içim devam ©ttlMıyo-
rutm Sayan Erzuruımlluoğlu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Tamamı Sa
yım Başkanımı, çok güzel. 

Efendim, tecillim lehlinde sırtar söyleniyor: Kı
sa süreli cezalar ıslama dıverişM değildir. Hakika
ten öyle; ilkti üç ay hapis verecekisMz, 'ailitı ay hapis 
verecefcsdmfe, onu cezaevinıe göndeıreceksömliz, ceza
evinde ıtürlü 'türlü (insan var, 'omlarım içerisinde Hark 
yılda 'bir tesadüfen suç üşlemiiş, hakikaten hâlkümlin 
takdirinle layık görülmüş, tecile ilıayık görülmüş alâay 
mı onilaırım içentisline aıtacaksımıız, ondam sonra da 
oradan masal çıkacağıma Alalh bffllir-

iBir kışımı mazariyeoler de sumu söylüyorlar, di
yorlar İldi': «ıRıisa vadelli mapMerden ötürü suçluyu 
cezaevine aittığmız takdirde cezaevleri dolacaktır. »> 

Ştoıdi paraya da çevlireimeyeceksimiiz, hapis cezası 
verdüğinliz takdirde rnııuhakfcak 'hapishaneye gitmek1 

medbumiyeti var. Paraya çevirtmek imkânımı ıbaırti Ye
nim M, aıdam parasımı öder, girmekten kurtulur. 

Benlim bildiğime ve gömdüğüme göre adalet ve 
en 'iyi adalet, insianllıarı kurtaran adalettir, hapse 
aıtan adalet değildir. Eğer adaletle merhamıati bağ-
daştııratm'azsıamıız, birleştiremezaeniiz, uyuşüurarnazısa-
mız; o, adalet değil, zulüm olur. 

Tecil her memleketin mevzuatınlda vardır, genlel 
bir hükümdür, kaldırılması zararla metliceler doğu
rur. Size 'bir nazaıiiyatçı profesörün Oeza Hukuku 
Ikitalbımldan birkaç cümlıeyi okuyacağımı; diyor kli; 
«Her ıue kadar şu veya bu Ikıoouda tecil ehliyetlimi 
daraltan hükümler haklı gözükeblirse de* tecilli büs
bütün kaldıran hükümleri izah etmek güçtür. Suçum 
«evinliım, her zamıan suçlunun. kötülük derecesline 
tekabül etmediği aşikârdır. Bu böyle olunca, şu veya 
bu çeşit suçlarda ıtedtöli yasak eden hükümler, zarar
lı mıdtüceler doğurmaya müsaliıt hükümler olarak ka
lacaktır,» 

Muhterem arkadaşlar, mazarliyat böyle diyor. 
Tatbikattan gelen arkadaşlar da bilürler, 'ki ben dle 
bir taltbikattam geldim, mazariyatçı dıeğüüm, süslü laf
larla slizi ikna etmeye çalışacak değilim; benim amn 
ilıaıdığum ve bildiğim© göre, teclil müessesesi hakika
ten laid'alettlir ve kalması lazımdır. Buradaki manii 
h'aıl fcaldınilımakla liyü eıdilmliştliır ve paraya çevirmeyi 
ide ortadan kaldırmakla büyük hata edilmıektedlir ve 
netlice olarak adalet, herkese hakkımı vermekltlir, 
adalet dmisanlıarı kurtarmaktır, 'inisanlıarı ıslah ©tmıek'-' 
tir, insanları cemiyete iade etmektir. Bumu yapa-
mıayam aldaüıetü ben me yapacağımı? Ne hayır gelir bu 
adallötten? ÇocuMıan atacaksın hapse, ötekM bi 
tmem mıereye atacaksın, mıe yapacak? 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yoẑ -
gat) — 28 mdi maddeyi de bu fıkraya göre ayarîia-
ısaydıımz o&naz mıydı? 

3AŞKAN — Efendim, ısüre bliıütü Sayım KöyM-
oğlu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, şiiımdi 'içim bir şey söyliemüyorum, 'belidi 
ıbu aksaklık «okuır - yazarlar Meclisli» nıdem dönebi
lir, Döndüğü zamıam bumu böyle düşümdüm ve böy
le yapalafm. Böylece ajdaletı yerime geüirımıiş olacağı-
ımız ıkamaatindeyimı. 

(Hepimize saygılammu arz ederimi. (Alkışlar) 
,'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köyiüoğlü. 
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Cumhuriyet Halk Partisii Grulbu adınla Sayın Ce
lâl Doğanı, (buyuran. 

CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Aslında, getirilen «Tecil edilemezlik» hükmünü 
ortadan kaldıran yasa açısından bu hükmü getiren Ko
misyonu veya Bakanı kutlamak gerekir, düşüncem 
odur. 

Tecil müessesesinin önemine gerçekten inanmak 
lazım. Özellikle Türkiye koşullarında cezaevlerine, 
kısa hürriyeti bağlayıcı cezalarla attığınız insanların, 
yahut da gönderdiğiniz insanların bir suç değil, on beş 
suçla donatılıp çıktıkları bir vakadır. Bu nedenle, ce
zaevlerinin kesin ıslahı yanında, insanların daha çe
şitli suçlar öğrenmemesi için, en azından tecil hükmü
nü getirmek, pratikte çok büyük faydalar sağlaya
caktır. 

İkincisi: Tecil müessesesi, aslında hâkimin, insan
ları topluma kazandırması için konmuş bir müessese
dir. 

Üçüncüsü: Tecil müessesesi, aslında bir af değil
dir; cezayı ortadan kaldıran bir hüküm de değildir; 
o şahsın, kabahatlarda bir yıl kendi hareketlerini kont
rol ve murakabe etmesi; cürümlerde ise beş yıl o 
cezanın «Demokles'in kılıcı» gibi başında kalması 
şartını da getirir. Yani, tecil edilen ceza, birden or
tadan kaldırılan bir suç değildir. 

Şimdiye kadar 1918 sayılı Kanundaki verilen ce
zalarda «Tecil edilemez» hükmünün konmuş olması, 
o günkü, yasa çıkaran değerli parlamenter arkadaşla
rımızın ülke koşullarını gözönünde tutarak; özellikle 
döviz tasarrufu açısından olsun veyahut da milli ser
vetin teşviki açısından koyduklarını sanıyorum; ge
rekçelerinde de o şekilde birtakım anlamlar var. Ama, 
gün geldi, belli sanayi dalında belli gücümüz de oluş
tu. Yani artık o tehdidi koymanın bir zaruretinin so
mut koşullarda kalmadığı düşüncesindeyim. 

Bu nedenle, tecil müessesesine saygıyla eğilmek 
gerekir. Bunu getiren gerek Hükümeti ve gerekse Ko
misyondaki arkadaşları da aslında tebrik ve takdir 
etmek gerekir. 

«Bir çelişki var» dediler; doğru. Bir maddede te
cile taraftar olmamak. (Ben şahsi düşüncelerimi biraz 
evvel yine söylemiştim; o maddeyle ilgili) bir maddede 
tecilden yana olmak; her iki açıdan da ilgili; söyle
dim, tersi bir şey söylemedim değerli arkadaşlarım; 
ama, grup kararı var idi, öyle oy kullandı arkadaşla
rımız, 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Öyle bir grup kara
rı yok. 
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CELÂL DOĞAN (Devamla) — Var grup kara
rımız. 

İnanıyorum ki Senato'da bu iş biraz daha enine 
boyuna müzakere edilecektir. Hukukun gereğini, 
«Okur yazarlar Meclisi» biraz daha iyi bulacaktır 
zannediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Burası 
cahiller Meclisi mi? 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Estağfurullah, o 
anlamda söylemedim. 

Yani biraz daha tetkik etme olanağı bulacaktır. 
Bu nedenle bir hata ise, bize ışık tutarlar, gösterirler. 
Kabul ederiz. Yok, düşüncemiz doğruysa, yani Yüce 
Meclisin verdiği karar doğru bir kararsa, Senato'dan 
geçerse saygıyla eğiliriz. Düşüncem, tecil müessesesi
nin kabul edilmesi, yani kaldırılmış olması; kaldırıl-
mamazhk meselesinin bu tasarıda halledilmiş olma
sından dolayı ben tasarıyı getiren Hükümete ve Ko
misyona teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, bu madde üzerinde kişisel söz iste
ğim var. 

BAŞKAN — Sizden önce isteyenlere vereyim, olur 
efendim. 

Sayın Aksakal.. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Yüce Meclisin saatlerinin saniyelerinin fevkalade 
pahalı ve çok değerli olduğunu basında okuyorum, 
aynı zamanda katılıyorum. 

Şimdi burada güzel bir şey yapıldı. Bu bile tartış
maya konu oldu. Arkadaşlar, şu sıcak salonda duvar
ları ses geçirmez, çok emin salonda konuşurken 1,5 
milyon evladımızın da Avrupa'da başka illerde baş
kalarına hizmet eder durumda olduğunu düşünerek 
hareket eden Bakanlık ilgilileri ve Komisyon, 58 nci 
maddenin tecil yasağını kaldırma cihetine gitmiştir. 
Bu kadar çocuğu yurt dışında çalışanların yurda ge
lirlerken (Her ne kadar kanunu bilmek mazaret de
ğilse de, bilmeyenler o kadar çoktur, bendeniz avuka
tım; Avukatlık Kanununu bilmiyorum; kim hangi te
şekküle mensup ise, mensup olduğu kanunun hüküm
lerini bilmez), bu kadar evladı yurt dışında çalışan 
ülkenin insanları her an bu 25 nci maddenin 1 nci 
bendine çarpılmak gibi bir durumla karşı karşıyadır-
lar. Sadece 25 nci maddenin 1 nci bendi değil, bu ka-
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nunun her maddesine çarpılacak durumdadırlar. Bu
radaki suç, bir ekonomik suçtur. O itibarla 58 nci 
maddenin tecil hükmü, «Tecil edilemez» hükmü kal
dırılmak suretiyle şu ya da bu şekilde işlenebilecek 
suçların takdirini tecil açısından da hâkime tevdi et
mek suretiyle bir yumuşatma, bir adalet hissini yay
gınlaştırma gayesi güdülmüştür. Ama ben, biraz ev
vel kabul edilen kanun maddesini savunacak deği
lim, yani Tüzük de manidir onu savunmama ki, ka
bul edilmiştir, Yüce Meclisin iradesi haline gelmiştir. 
Daha dumanı üzerinde iken, sıcakken aleyhinde sözler 
etmenin anlamını da kavramaktan âciz kalırım. Yalnız 
orada Türkiye'yi bunaltan, boğan anarşinin önüne 
geçebilmek için, caydırıcı olsun düşüncesiyle «Tecil 
edilmez» hükmü getirilmiştir. Çok iyi niyetlerle getir
miştir onu Yüksek Meclis. Ülkeyi bunalımdan kurtar
ma gayesi vardır. Sıcak bir ortamdayız. Sıcak suç iş
lenmektedir. Bu ise ekonomik suçtur. Çok ayrı ayrı şey
leri yan yana tartışıyoruz. 

O itibarla, Bakanlığın ve de Komisyonun 58 nci 
maddede yapmış olduğu bu tür değişiklik saygıyla 
karşılanabilecek bir değişikliktir. Hem o değişikliği 
yapanları, dinleyenleri, karar verecekleri saygıyla se
lamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Sayın Erzurumluoğlu, buyurunuz efendim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bir noktaya 
temas etmeden geçemedim. 

Bu Meclisten epey kanunlar çıkarıldı. Daha evvel 
de çıkardık; fakat böyle bir durum olmadı. Komis
yon bir kanunu getiriyor; evvela tecil müessesesini; 
Sayın Doğan arkadaşım faydalarını saydığı için ona 
ekleyecek fikrim yok, beraberim;" ancak Komisyon ola
rak, bir kanun teklifi geliyor buruya, arkasından öne
rileri getiriyor. Tasarının 28 nci maddesinde «Tecil 
edilmez» hükmünü koyuyor; ondan sonra da bu ek 
maddede gelmiş, bu tecili övüyor, orada yanlıştı.. 

Bilhassa benim nazarı dikkatimi çeken şu: Bu 
Mecliste yani okumamış kimse mi var? Bu kanuna bir 
yerde «Tecil edilir» bir yerde «Tecil edilmez» hüküm
lerini koyan, Sayın Aksakal'm söylediği gibi, birçok 
vatandaşlarımızı ilgilendiren böyle bir maddede ora
da tecili koyma, burada tecili koy ve buraya da çık; 
ondan sonra bu tecilinin faydalarından bahset. Böyle 
şey olmaz. 

Sonra, bilhassa ben arkadaşlarımdan rica ede
yim; Sayın Doğan da buna temas etti: «Efendim, bu 
Cumhuriyet Senatosundan döner.» Eğer, döndüre-
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çeksek bu kanunun bu maddelerini, prensiplerimi
ze, hukuka aykırı görüyorsak burada değiştirelim. 
Senatoya niçin gidiyor? 

«Okumuşlar Meclisinden döner» diyor. İnşallah 
döner, ben de onu tahmin ediyorum. Çünkü söyle
dim, evvela Komisyon kabul etmedi. Bu bakımdan, 
burada arkadaşlarımın (bilhassa kendisi okumuş yaz
mış arkadaşımın, yıllarca hâkimlik yapmış arkada
şımın) «İnşallah okur - yazar Meclisinden döner ge
lir» deyimini, Meclisin ciddiyeti ile kabili telif gör
müyorum. 

Saygı ile selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erzurumlu

oğlu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
adım geçtiği için sataşma var, açıklama yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu isminiz de geçme
di, adınız da geçmedi. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, öy
le ise şu kadarını söyleyeyim ki, ben önergeye muha
lifim. Ben şahsi fikirlerimi burada açıkladım. Kabul 
etmek Yüksek Meclisin işidir. Ama ben, Komisyon 
kabul etti diyerek fikirlerimden dönecek değilim. 
Ben bu önergenin her zaman olduğu gibi lehindeyim. 
İşte o kadar. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Görüşmeler bitti. Maddeyi onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce Sayın Komisyo
nun geri almış olduğu bir madde Başkanlığımıza gel
miş bulunmaktadır. Bu, 11 nci maddedir. Bu mad
deyi Komisyonun gönderiş biçimi ile okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca, İçtüzüğün 89 ncu maddesine 

göre geri alınan, görüşülmekte olan 114 S. Sayılı Ka
nun Tasarısının 11 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesinin önerilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bâşkanvekili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu İ. Vecdi Aksakal 

Sözcü 
Kahramanmaraş Afyonkarahisar 

M. Yusuf Özbaş Hasan Akkuş 
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Çorum Gaziantep 
İnfaz Kanununun 4 ncü mad- Ahmet Karahan 
desinde kabahatler hakkında 
1 güne karşılık 50 liralık ta
ban kabul edildiğinden bu 
önerge bütünlüğü bozacak

tır, muhalifim. 
M. Kemal Biberoğlu 

tçel Kırşehir 
Ramazan Çalışkan Doğan Güneşli 

Nevşehir Trabzon 
Etem Boz Lütfi Göktaş 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Madde 11, — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 5 nci maddesinin 6 ncı ve 9 ncu fıkra
ları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Fıkra 6 : Hükümlü, tebliğ olunan 
ödeme emri üzerine belli süre içerisinde para ceza
sını ödemezse, Cumhuriyet Savcısının kararıyla bir 
gün yüz lira sayılmak üzere hapsedilir. Artıklar na
zara alınmaz. Ancak, yüz liradan aşağı hükmolunan 
para cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında Türk 
Ceza Kanununun 54 veya 55 nci maddeleri uygulan
mak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilmiş olsa bile 
hapse çevrilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası 
hükümleri uygulanır. 

Madde 5. — Fıkra 9 : Hükümlü, mahpus kaldığı 
her gün için 6 ncı fıkra uyarınca yüz lira indirildik
ten sonra geri kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Biberoğlu, 
buyurunuz efendim. 

M. KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Komisyondan gelen 
yeni metne muhalefet şerhimi koyduğum için, şahsi 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Daha önce 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
ki Kanunun 4 ncü maddesi görüşüldüğünde gördük 
ki, kabul edilen metne göre hatırlayacaksınız ki, ka
bahatlerde 1 gün 'hürriyeti bağlayıcı cezaya karşılık 
50 ila 100 lira para cezası öngörülmüştü. 

5 nci maddenin görüşülmesine geçildiğinde bazı 
arkadaşlarım, bu maddeyi 4 ncü madde ile karıştı
rarak birtakım endişeler izhar ettiler, bunun üzerine 
Komisyon maddeyi geri aldı. Oysa, şimdi görüştü
ğümüz 5 nci madde, hürriyeti bağlayıcı ceza ile il
gili değil, doğrudan doğruya para cezası hükmedil
miş olması hallerinde, hükümlünün bu para cezasını 

ödemek istememesi, ödeyememesi halinde hapse çev
rilirken «kaç lira bir gün hapse karşılık tutulacak
tır» konusunu hükme bağlamaktadır. 

Gelen metinde, Komisyondan gelen şimdiki me
tinde, 100 lira 1 gün hapse karşılık sayılmıştır. Böyle 
olduğu takdirde kabahat fiilleri işleyen sanıklar için 
50 lira yerine 100 lira, 1 gün hapse karşılık tutulmuş 
olacaktır ve cürüm işleyenlerle, kabahat işleyenler 
arasında eşitsizlik doğacaktır. 

Bu itibarla bendeniz, Adalet Komisyonunun bu 
yeni düzenlemesine muhalif kaldım. Takdir, Yüce 
Meclisindir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka söz isteyen? Yok. 
Sayın Çetin Bozkurt burada mı efendim? Yok. 
Sayın Aksoy, zatıâlinizin «deyimler» le ilgili üç 

arkadaşınızla birlikte verdiğiniz önerge var, acaba bu 
metinden sonra bu önergeleri işleme koymamızı is
ter misiniz? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evvela me
tinler okunsun da, belki karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Okuttum, aşağı yukarı karşılıyor, 
gördüm ben. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Mesele yok, 
işleme koymayın isterseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sizinkini işleme 
koymayacağım. 

Önergeler var, okutuyorum efendim. 
Sayın Çetin Bozkurt burda olmadığı için önerge

sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 12. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın

daki Kanunun 5 nci maddesinin 6 ncı fıkrası aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

«Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine 
belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhu
riyet Savcısı mahkemeden alacağı kararla 14 ncü 
maddenin 4 ncü fıkrası 1 nci bendi gereğince hapse 
çevrilir.» 

Erzurum Kars 
Çetin Bozkurt Hasan Yıldırım 

Konya Denizli 
Şener Battal Ömer İhsan Paköz 

İstanbul 
Ferit Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Komisyon 
önergeye katılmamaktadır. 

M. KUBİLAY IMER (Konya) — Sayın Başkan, 
bir izahatta bulunur musunuz? 4 ncü maddenin 1 nci 
fıkrası denilmekle ne kastedilmek isteniyor miktar 
yönünden? Yani maddede değişik olarak getirilen 
şey nedir? Önerge sahibi yok da onun için soruyo
rum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Açıklayacağım 
Sayın îmer. 

Efendim, şimdi Komisyonun getirdiği metinde 
«Cumhuriyet Savcısının kararıyla» diye yazılı. Bura
da şöyle (değişik kısmını okuyorum) : «Hükümlü, 
tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içerisinde 
para cezasını ödemezse, Cumhuriyet Savcısının ka- ! 
rarıyla bir gün yüz lira sayılmak üzere hapsedilir» J 
diyor; öbüründe, «Hükümlü tebliğ olunan ödeme 
emri üzerine belli süre içerisinde para cezasını öde
mezse, Cumhuriyet Savcısı mahkemeden alacağı ka
rarla» dediği için ikisi ayrı. 

Teşekkür ederim. 

1. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
memur maaş katsayısına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/388) 

5 . 12 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1979 bütçe tasarısında memur maaş katsayısının 

artırılmayarak yine 14'te bırakılmasına ilişkin olarak 
aşağıda sıralanan soruların Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu 

1." 1979 bütçe tasarısında memur maaş katsayı
sının, artırılmadan, eskiden olduğu gibi 14'te bırakıl
masında hangi görüş ve hangi kriterler esas alınmış
tır? 

Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Komisyonun biraz evvel okuttuğum, madde met
ni biçiminde gönderdiği önergeyi onayınıza sunuyo
rum, 11 nci madde olarak. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mdadeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, saat 19.00'a gelmektedir. 
21 nci maddeyi Sayın Komisyon almış, şu ana ka
dar Başkanlığımıza göndermemiş bulunmaktadır. 
Ayrıca ek maddeler vardır ve ek madde teklifleri var
dır. Gerek bunların okunması ve sanıyorum ki, biraz 
da usul müzakereleri uzun süreceği için, görüşmelere 
bu noktada son veriyorum. 

Sunuşları yapmak ve gündemde yer alan denetim 
konularını sırasıyla görüşmek için, 17.1.1979 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.55 

2. Katsayı yeniden 14 olarak tespit olunurken, 
Personel Kanununun katsayı ile ilgili 154 ncü mad
desinde yer alan «genel geçim şartlan» ne ölçüde dik
kate alınmıştır? 

3. Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra geçen 
11 aylık dönem içinde paramızın değerinde yüzde 
kaç oranında düşme olmuştur? Bu dönem içinde ha
yat pahalılığı ne ölçüde artmıştır? Geçim endeksle
rinde geçen yıldan bu yana ne kadar artma olmuş
tur? 

4. Katsayıda bir artma yapılmamış olmasını, ge
çen yıldan bu yana geçim ve hayat şartlarında memur 
aleyhine bir değişme olmadığı şeklinde yorumlamak 
mümkün müdür? Geçim ve hayat şartlarında memur 
aleyhine bir gelişme olmuşsa, bu takdirde katsayının 
14'te bırakılması Personel Kanununun ilkeleriyle ve 
hakkaniyet kurallarıyla bağdaştırılabilir mi? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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sonucu olarak- 1979 yılında memur kesimine, Devlet 
bütçesinden yaklaşık olarak 4 milyar lira transfer 
edilecektir. 

5. Katsayıda günümüzün geçim ekonomik şart
larına paralel olarak bir artış yapılmadan kamu per
sonelini geçim sıkıntısından kurtarmak ve dolayısıy
la kamu kuruluşlarında verimli çalışma düzenini sağ
lamak mümkün olabilecek midir? 

6. Hükümetin katsayı konusundaki bu tutumu
nu, CHP'nin muhalefette bulunduğu dönemlerde per
sonel haklarına ilişkin olarak yaptığı aşırı vaadlerle 
bağdaştırmak mümkün müdür? 

TC 
Maliye Bakanlığı 8 -. 1 . 1979 

BÜMKO : 115546 - 4050/841 
Konu : Şükrü Abbasoğ-
lu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının Başbakanlığa 
11 . 12 . 1978 gün ve 7/388-2606/15620 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit'e yöneltmiş bulundu
ğu, memur aylıklarına uygulanan katsayının artırıl-
mayış nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi, Başba
kanlık makamının 18 . 12 . 1978 gün ve 03385 sayılı 
yazısı üzerine Bakanlığımızca aşağıda yanıtlanmıştır. 

1. Hükümetimiz görevi devraldığı ilk günden 
beri yıllar öncesinden birikerek gelen memur sorun
larını, ulaştığı boyutların bilincinde olarak ele almış
tır. 1978 yılında memurlara sağlanan olanaklar, bu
nun er belirgin kanıtıdır. 1979 mali yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının, memur aylıklarına ilişkin katsayı
da bir artış öngörülmeksizin, TBMM ne sunulmuş 
olması bu gerçeği değiştirmez. Genelde daha iyi bir 
değerlendirme yapabilmek için konuyu, aşağıda be
lirtilen memur yararına girişimler ile birlikte düşün
mek doğru olacaktır. 

2. Son yıllarda ekonomik koşullardaki olumsuz 
gelişmelerin memurlar üzerindeki etkileri Hükümeti
mizce gerçekçi bir biçimde değerlendirilerek memur 
sorunlarına önemli çözümlemeler getirilmiştir. 

Bu amaçla, Devlet Memurları Kanununda yer al
makla birlikte tümü ile işletilmeyen aile yardımı öde
neği, özellikle dar gelirli aileler yararına yönelik bi
çimde ve anılan yasanın özüne de uygun olarak ar
tırılmış ve kapsamı genişletilmiştir. Bu değişikliğin 

Ayrıca Devlet Memurları Kanununda yer alan 
gösterge tablosunda yapılan değişiklik ile, en düşük 
aylık tutarının 12,2, en yüksek aylık tutarında ise 2,8' 
lik bir katsayı artışına eşit etki yaratacak bir artış 
gerçekleştirilmiştir. Gösterge tablosu değişikliğinin 
1979 yılı bütçesine yansıması ise 22 milyar lira dolay
larında olacaktır. 

Yine 1978 yılında, Sağlık Personelinin Tam Süre 
Çalışma Esaslarına Dair Kanun ve tayın bedellerinin 
yeniden düzenlenmesi gibi önlemler ile geniş bir me
mur kesiminin durumu iyileştirilmiştir. Bunların 1979 
yılı bütçesine yansıması ise yaklaşık 18,5 milyar lira 
olarak gerçekleşecektir. 

1979 yılı için memurların gelir düzeyini olumlu 
yönde etkileyecek en önemli önlem olarak katsayı 
artışı değil, vergi yasalarının yeniden düzenlenmesi 
yolu benimsenmiştir. Memurlar lehine gerçekleştiri
len değişikliklere ek olarak bu yılın ilk günlerinde 
vergi yasalarında yapılacak değişiklikler ile memur
lara sağlanacak olanaklardan, aynı zamanda tüm üc
retliler ile dar gelirlileri oluşturan küçük esnaf ve za
naatkar da yararlanacaktır. Vergi yasalarında öngö
rülen değişiklikler yasalaşıp uygulamaya konuldu
ğunda, yeni gösterge tablosuna göre taban aylığı alan 
memurun aylığında % 21 dolayında, tavan aylığı alan 
memurun aylığında ise \<yc 10 dolayında bir artış sağ
lanacaktır. 

3. Hükümetimizin görev başına geldiği tarihten 
itibaren on ay içinde, önceki dönemlerden gelen eko
nomik etkiler nedeniyle toptan eşya fiyatlarında 
% 41,4 oranında bir artış görülmüş ise de Eylül 
ayından bu yana gerek toptan eşya fiyatları ve ge
rekse geçinme indekslerinin artış hızından önemli düş
me olmuştur. 

Öte yandan fiyatlar düzeyindeki gelişmelere kar
şılık, aile yardımı ödeneğinde ve gösterge tablosun
da yapılan yeni düzenlemeler ile vergi yasalarında 
yapılacak değişiklikler sonucunda en altderece ve 
kademede bulunan evli ve eşi çalışmayan iki çocuk
lu bir memurun aylığının net tutarı, en az % 79 ora
nında artmış olacaktır. Bu oran, sözkonusu memu
run çocuklarının öğrenim durumlarına göre daha da 
yükselebilecektir. 
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5. Sorunun yanıtı daha önceki yanıtlar içinde 
yer almış bulunmaktadır. 

6. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Hükü
metimiz, daha önce savunduğu görüşleri ülke olanak
larının elverdiği ölçüde yerine getirmekte ve çalışan

ların haklarını dengeli bir biçimde korumaya özen 
göstermektedir. 

Bilgileri ve gereği arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 1 . 1979 Sah 

Şart : 15.06 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. —.İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK fŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR. ÖNGÖ* 

RÜŞMELER 

1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yaprian 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci; Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında* yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-
rtnca Wr Meclis Araştırması açılmasına ilirşkiin öner
gesi. (10/26) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri üle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ndi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir MecHs Araştırması açılmasına iliş» 
kin önergesi. (10/27) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 

88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 nçü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ifışkin önergesi. (10/29) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalroğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında, yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

9. — Zonguldak Milletvekih Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

iti: — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorumarım saptamak amacıyla Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşmış. Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bü olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
mn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

12. —' Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
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saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec- ı 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Öner
gesi. (10/36) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. — Mıili Selâmet Partici Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hüıkümeıtin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iıki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Mecfei İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

19̂  — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1Q3 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana

yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

21. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
9 arkadaşımn, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

22. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 8S noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

23s — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 noü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

25i — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. — Samsun Milletvekili L Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Baıfa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
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Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 j 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclliıs Araştırma- I 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) I 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl- i 
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve I 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar- j 
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi j 
(6/24) 

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

' 4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka* 
mndan sözlü soru önergesi, (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri I 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, | 
üköğretîm müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış . Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/6Q) 

18. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nm, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen* 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekandk Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkammn Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözâü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'mn, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kumluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi.^ (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Uura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi.: (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'm, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kamndan sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela-
zjığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum

sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişlkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin îçiş-
leni Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncüöğlü'hun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarinleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyöl*un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) -

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. —• İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanmdan sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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İ04. •-• Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 

Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'M 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/172) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

108. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

109. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

110. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi. (6/140) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

115. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

116. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

117. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

118. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/145) 

119. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

120. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,-
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

121. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

122. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

123. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, is
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

124. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

126. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma taribi : 7.6.1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra-



pofu. (1/126) (S. Sayısı : İ l i ) (Dağıtma tarihi : 
Sİ . 5 . 1978) 

3. — İsparta ili Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Yalvaç ilçesi.Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyanu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma talihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez ilçesi, îsmetiye Mahallesi, 
Hane 123/94, Cilt 18, Sayfa 82'de i <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner" 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da 
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S, Sayısı 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

7. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14,2.1978) 

8. — Korkuteli ilçesi, Yazır Lfiyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen: tc ,u S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . Vllü) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 saydı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 

kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı": 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu, 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli-
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu ': 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 , 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

16. '-— Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 



- 9 — 

i 7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
noi maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
lindeki Emine Şinifc'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftahk Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye îlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı Ilhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftahk Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 

C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aym Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meçlisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
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kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. i 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanım tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğîu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rifti .: 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet | 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : I 
7 . 6 , 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra- I 
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) I 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — îsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka- i 
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile j 

I 34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19'. 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.1978) 

j X 43. •— Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde-

j sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 .6 . 1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
j Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 

T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 

i komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada-
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let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 .1978) 

50. — Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6 .1978) 

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 .6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuıuluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aym konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi ; 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
-sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aym maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 » 9 . 1978) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan KralMc Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 61. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

62. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 



63. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nm, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi rnaddtesli'nıin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayundariık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları rapodarı. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 64. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi ArasamJa Tür&fye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kuruktıası 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi '. 
20 . 9 . 1978) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihH Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

67. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

68. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisli S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 69. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilme
sine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi-

12 — 

nin RaMırılmaısına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
MiUetvefcUi Semdfa Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nd Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

70. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyü, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 

X 71. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

72. — Adam öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Güt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovah'mn T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 73. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 74. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

75. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 noi maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 



76. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır-
lıik, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

77. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı tş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

X 78. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen
mesi Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Milli Savunma ve Dış-
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işleri komisyonları raporları. (1/174) (S. Sayısı : 267) 
(Dağıtma tarihi: 8 . 1 , 1979) 

X 79.— Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Mali Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Plan ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/157) (S. Sayısı: 268) (Da
ğıtma tarihi: 8 , 1 . 1979) 

80. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı tş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

* * 

(Millet Meclisi 35 nci Birleşim) 




