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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
tzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Türk Ceza Kanununun 141,142 ve 163 üncü mad

delerinin halen yürürlükte bulunmasına ve uygulanma şekillerine ilişkin gündem dışı konuş
masına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu cevap verdi. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden 
olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu (8/14), 

istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşanın, Güneydoğu Anadolu Bölge
sinin sorunları ve Hükümetin tutumu (8/17); 

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin; birlikte yapılan öngörüşme-
lerinden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

18 Nisan 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.12'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 4 .1990 Çarşamba 

Raporlar 
1. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara, Tütün ve Tütün Ma

mullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi için 6 Mayıs 
1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Madde
ler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. 
Sayısı : 286'ya 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) (GÜNDEME) 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/136, 1/452) (S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) (GÜNDEME) 

3. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos
yal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/844) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi: 
18.4.1990) (GÜNDEME) 

4. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 'Sİ6) (S. Sa
yısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) (GÜNDEME) 

5. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 
Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
(GÜNDEME) 

6. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair Sözleşme 
ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin ön
lenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvckili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarı gül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

— — — — #—————— 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Eskişehir Milletvekili Erol Zeytinoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Kocaeli Milletvekili Ömer Turkçakal'vn, çimento, toprak, kimya ve lastik sanayii işkolların

daki grev ve bu grevler sonucu ortaya çıkan duruma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Kâmran Inan'ın cevabı 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal, çimento sanayii ve diğer işkolla
rındaki grev ve bu grevler sonucu ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Türkçakal. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çimento ve top
rak sanayii ile kimya ve lastik sanayii işkollarında devam eden grev uygulamaları ve Hüküme
tin olaya yaklaşımı konularında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. Aynlan kısa süre içerisinde düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. 

1982 Anayasasının "Çalışma Hakkı ve ödevi" başlıklı 49 uncu maddesi "Çalışma, her
kesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışan
ları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yarat
mak için gerekli tedbirleri alır. 

Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu 
tedbirleri alır" düzenlemesini getirmiştir. Bu düzenleme ile, çalışma hakkına önemli bir boyut 
kazandırılmış olunmaktadır. Uygulamalar, Hükümetin konuya yaklaşımı acaba bu çerçevede 
midir? Geriye doğru baktığımızda, hiç de böyle olmadığını, hem de çok çarpıcı biçimde görü
yoruz. önümüzde iki somut örnek var : Bunlardan birisi, çimento ve toprak sanayi işkolunda 
26 Mart 1990 tarihinde, diğeri de kimya ve lastik sanayi işkolunda muhtelif tarihlerde başlayan 
ya da başlama aşamasında olan grevler ve bu grevler karşısında Hükümetin gösterdiği duyar
sızlık ve olumsuz tavırdır. Bunun çarpıcı örneğini çimento ve toprak sanayi işyerlerindeki grev 
uygulamalarında görüyoruz. 22'si özel sektör, 21'i kamu sektörüne ait olmak üzere toplam 43 
işyerinde 18 774 işçiyi kapsayan grev uygulamasının başlamasından önce, çimento ithalatından 
alınan 8 dolarlık fonun kaldırılması, grev uygulamasının fiilen başladığı 26 Mart 1990 tarihinden 
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sonra da, 13 Nisan 1990 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla, millî güveı' >-(" kçe-
siyle grevin 60 gün süre ile ertelenmesi, bırakınız işçiyi, çimento üreticisi özel sektörü bile çile
den çıkarmıştır. 

Bakınız, bir özel sektör yetkilisi, "Grev başladığında fabrika çıkış fiyatı 6 500 lira olan 
bir torba çimento, bugün 18-20 bin liraya yükselmiştir. Tabiî bu durumdan memnun olanlar 
da var; her fırsatta köşe dönmeyi meslek edinen vurguncular, fırsatçılar fevkalade mutludur 
ve aynı şartların devamını arzulamaktadırlar. Bu grev, ne işçiye, ne işverene ne de ülkeye yarı
yor; sadece vurguncu ve fırsatçıları memnun ediyor" diyor. 

Aynı yetkili, dün, taraf sendika ile masaya oturuyor ve toplu iş sözleşmesini imzalıyor... 
Ya Anayasanın tanımını yaptığı sosyal devlet ne yapıyor; Anayasamızın 49 uncu maddesinde 
düzenlenen çalışma hakkını gerçekten bir hak olarak görüyor mu? Buna olumlu yanıt verilebi
leceğini sanmıyorum. 

Şimdi, özel sektör çimento sanayii işveren sendikası ile taraf sendika arasında bağıtlanan 
Toprak-tş Sendikası ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikasının önerdiği tekliflere bir göz 
atalım : 

özel sektör ile imzalanan toplu iş sözleşmesinde, mevcut ücrete birinci yıl için yüzde 100, 
artı 675 bin Türk Lirası; ikinci yıl için yüzde 60, artı 255 bin Türk Lirası Ücret artışı sağlanıyor. 

Buna karşın, Kamu-tş; birinci altı ay, mevcut ücret, artı yüzde 80 (artı sadece 10 bin lira) 
ikinci altı ay için, mevcut ücret, artı yüzde 40 (artı sadece 70 bin Türk Lirası) artış sağlanıyor. 
Bu yetmiyormuş gibi, bir de millî güvenlik gerekçesiyle 60 gün süre ile grevin ertelenmesi gün
deme geliyor. Gerekçe, "millî güvenlik" oluyor. 

Millî güvenlik nedir, bir bakalım : Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği
nin 3 (a) maddesinde ve Danış tay in bu konudaki tanımlarında "Millî güvenlik" şöyle tarif edi
liyor : "Yurt ölçüsünde iç ve dış tehlikelere karşı devlet tüzelkişiliğinin savunma ve güvenlik 
altına alınmasıdır." Tanım bu. 

Şimdi soruyorum : Ülke geneli için öyle bir tehlike var mıdır?.. Varsa, çimento üretimsiz-
liğinin olumsuz katkısından söz edilebilir mi? Böyle bir tehlike, kuşkusuz, yoktur. Çimento 
üretilememesinin olumsuz katkısı da söz konusu değildir. Ya ne vardır?., özel sektör temsilci
sinin ne dediği ve her grevde de olduğu gibi, vurgun vardır... 

U'i Romanya'dan, 6'sı Suriye'den, 32'si Irak'tan, l'i Yugoslavya'dan olmak üzere, tam 
50 çimento ithalatçısı firma türemiştir 15 günlük süre içerisinde. Ya, yılda 25 milyon ton çi
mento üreten, çimento işçisinin alın teri; reel ücretlerdeki gerileme?!. 1977 yılında bir aylık üc
retliye 9 228 kilogram, 1979 yılında 8 130 kilogram çimento alabilen çimento işçisi, 1989 yılın
da 3 110 kilogram, 1990 yılında sadece 2 227 kilogram çimento alabilir hale getirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, devamlı ayakta durmayı itiyat edinen arkadaşlara sesleniyorum : 
Rica ediyorum... Lütfen... Bir gün isimlerini açıklarım... Genel Kurulda oturdukları anı göre- -
medim. Lütfen oturun efendim. 

Devam edin efendim. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grev ve grev aşa

masında bulunan kimya ve lastik işçisinin durumu da bundan farklı değildir. Bu işkolunda 
da şu anda 3 104 işçi grevde ya da grev aşamasındadır. 

Otomotiv lastik sanayiinde, ülkemizde üretim yapan dört işletme vardır. Bunlardan üçü 
özel sektöre ait olup, biri kamu kuruluşudur ve henüz üretim aşamasındadır. 
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Şu andaki mevcut kapasite, yılda 8 milyon adet dış lastik olup, 3 750 çalışanımız yılda 
6 milyon 700 bin adet dış lastik üretimini gerçekleştirmektedir, tşçi başına gerçekleştirilen üre
tim, yaklaşık 2 000 adet/yıldır. Bu rakama, üretilen iç lastik dahil değildir. 

Bir dış lastiğin ortalama fiyatı 180 bin Türk Lirasıdır. Bu duruma göre, bir işçinin ürettiği 
yıllık ortalama değer, yaklaşık 324 milyon Türk Lirasıdır. Yaratılan bu değerden işçinin eline 
geçen yıllık net ücret, sadece 7,5 milyon Türk Lirasıdır. 

Bu işkolunda da işçiler, 1979 yılında, aylık net ücretleriyle 10 adet lastik alabilirlerken, 
bugün, işçilerimiz, 2 adedini zor alabilecek duruma getirilmişlerdir. Çalışanlarımızın ulusal ge
lirden aldıkları pay 1979'da yüzde 33 civarında iken, bugün, yüzde 14'e gerilemiştir. "Bu mu
dur sosyal devlet, bu mudur sosyal adalet" diye sormak hakkımızdır sanırım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ANSA'da bugün tam bir yılını dolduran grev devam 
ederken, işveren, 134 işçinin tamamının iş aktini feshetmiştir. Gerekçe olarak da, 22 Mayıs 
1989'da yayımlanan ticaret kararnamesinin, ANSA mamullerinin ithalaünı libere ederken, Güm
rük Vergisi ve fon uygulamalarında koruma tedbirlerinin getirilmediğini söylemektedir. Bu iş
yerinde işçilerimizin eline geçen net ücret ise, ortalama 160 bin Türk Lirasıdır. Çok sayıda iş
letme, hiçbir gerekçe yok iken, işçi çıkarmaya başlamıştır; iş güvencesi kalmamıştır. 

Böylesi bir durum karşısında, Siyasal tktidar, ilgili Bakanlık, vurdumduymaz bir tavırla, 
adeta olayları seyretmektedir. Siyasal tktidar, "Yargı yolu açık; hakları zarara uğrayan, iş akit
leri feshedilen işçilerimiz haklarını bu yollardan arasın" mazeretine sığınamaz. Her halükâr
da, işçilerimizin iş güvencelerinin sağlanmasının yolları bulunmalı, yasal değişikliklere gidil
melidir. 

Çağdaş iş hukuku, feshi ihbar hakkından yararlanmada tarafları eşit sayan geleneksel an
layışı artık terk etmiştir. Taraflar arasında var olduğu kabul edilen eşitlik anlayışı, artık, yerini 
işçinin korunması düşüncesine bırakmıştır. Bu nedenle, çağdaş hukuk sistemlerinde feshi ih
bar hakkı yasayla sınırlandırılmıştır. Yasada, haklı kabul edilen feshi ihbarla işten çıkarmalar 
tahdidi olarak açıkça sayılmış ve bu nedenlere uygun bulunmayan fesihler yasadışı sayılarak, 
geçersiz kabul edilmiştir. 

Alman, İtalyan, Hollanda, Fransa, ve Belçika hukuk sistemlerinde feshi ihbar hakkının 
doğumu bazı yasal nedenlerin varlığına bağlanmıştır. Bu sistemlerde, işverenin hukuka aykırı 
olarak sözleşmeyi feshettiğinin anlaşılması halinde, işçiye, boşta geçen süre içindeki ücreti öden
mekte, işçi, isterse işine iade edilmektedir. 

Bizim hukuk sistemimizde de, feshi ihbar hakkını yasayla sınırlandıran sistem esas alına
rak, tş Yasamızdaki 13 ve 24 üncü maddelerin yeniden düzenlenmesi, iş güvencesi açısından 
önemli bir adım olacaktır. Böyle bir değişiklik, Uluslararası Çalışma örgütünün 119 sayılı tav
siye kararına da uygun düşecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Siyasal iktidarın bu tavrı, ister istemez, birtakım söy
lentilerin doğruluğu konusunda ciddî kuşkuları ülkemizin gündemine taşımaktadır. Economist 
Dergisinin yılın ilk aylarında yayınladığı, "Türkiye-90" adlı raporda, belli kesimlerdeki hu
zursuzluğun artması halinde, olaylar, devlete ciddî bir tehdit oluşturduğunda, müdahalenin ka
çınılmazlığından söz edilmekte, böylesi bir durumun ise, ANAP tktidarınca kabul edilebilirli
ğinden söz edilerek, "Siyasal tktidar, bu perde arkasından, bir askerî koruma altında, iktidar
da kalmayı planlayabilir" denilerek, "böyle bir durumda, ANAP, perde arkasında bir askerî 
koruma altında iktidarda kalabilir" denilmektedir. Siyasal İktidarın böyle bir hevesin içerisinde 
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olduğuna inanmak istemiyoruz; ancak, enflasyonun yüzde 70'lerde seyrettiği, toplumsal tep
kinin giderek yoğunlaştığı, çalışanlarımızın âdeta açlığa terk edildiği, Olağanüstü Hal Bölge
siyle ilgili, Anayasaya aykırılığı çok açık kararnamelerin ülkemiz gündemini işgal ettiği bir sü
reçte, bu iddiaların ciddiliği konusunda da kaygı duyuyoruz. Bu heveste olanlar varsa, hevesle
rinden vazgeçmelerini salık veririz. Türk insanı, artık, demokrasinin erdemine inanmış, onu 
vazgeçilmez idare şekli olarak kabullenmiştir. Ulusal bağımsızlık meşalesini yakan bir misyo
nun devamı olan SHP, halkımızın çıkarlarını, ülkemizin bütünlüğünü ve demokrasimizi koru
yabilecek güce her zamankinden daha fazla sahiptir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; as
lında, Sayın Türkçakal'ın konuşmalarının son iki paragrafına kadar, Hükümet olarak cevap 
vermeyi dahî düşünmüyorduk. Kendileri, işçi kesimi ile ilgili bir mütalaalarını dile getiriyor
lardı. Buna büyük saygımız var; düşüncelerini söylediler, tefsirlerini yaptılar, buna da saygımız 
var; ama, bir Anamuhalefet Partisi sayın milletvekili, burada kalkıp da, bir tngiliz dergisi ma
kalesinden paragraf alarak, burada kendi mevcudiyetini dahi inkâr istikâmetinde bazı ihtimal
ler üzerinde durursa, o zaman çok garip olur bu. Burada sorumluluk meselesi ortaya çıkar. 
Ümit ve temenni ediyorum ki, partinizin sayın grup başkanvekilleri çıkar ve bu ifadelerin ken
di gruplarını hiçbir şekilde bağlamadığı ifadesini kullanırlar, yoksa çok zordur bu. Yani, her 
gün bu münakaşa bu kürsülere getirilirse, nerede biter bu münakaşa?.. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — öyle bir şey yok Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Devletin ve sistemin meşruiyetini bir 

nevi, her gün münakaşaya açık tutmakta ve her gün davetiye çıkarmakta faydanız, menfaati
niz varsa, bunu da açıkça ifade buyurun. Ama, demokrasi üzerinde, siz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde bunu söylerseniz, tabiî, Economist de yazar, diğerleri de yazar, hepsi de 
yazar. Gelin de bu yazılanların mümkün olmadığını söyleyin. Gelin de sistemi beraber savuna
lım, beraber götürelim ve sahip çıkalım. Siz bu sistemin bir parçasısınız. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Nasıl böyle bir yorumda bulunabiliyorsunuz!.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Eski alışkanlıklardan vazgeçmek la

zım... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Vazgeçmek lazım... 
Geçen gün, bir sayın arkadaşınız, fevkalade insanî bir kanun teklifinin müzakeresinde, 

1950'Ierin kinini döktü. Başka mülahazaları buraya getirmeyin; yakışmıyor; kusura bakma
yın. Yani, bu gibi ifadeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir nevi, âdeta haftalık meguli-
yetin bir parçası haline getirmek ve "buna zemin hazırlanıyor, şuna zemin hazırlanıyor" gibi 
çok ağır iddiaları aynen iade ediyoruz size. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sana hiç yakışmıyor. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Gelin, çıkın buraya, burada, bu sis

temin bir parçası olmadığınızı kabul buyuruyorsanız, amenna... 
ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — Hiç yakışmıyor sana. 
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DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — "Demokrasinin parçası değiliz" de
yin; ama, parçası olduğunuz demokrasi üzerine, tehdit davet buyurmanız yakışmıyor. Bunu, 
seçilmiş bir milletvekilinin yapmaya hakkı yoktur. Gayet açık söylüyorum; bu, söylene söyle
ne, memleketi her seferinde badireye götürmektir. 

Eskiden bir çeşit muhalefet vardı ve Türkiye, yeni dönemde bundan tamamıyla kurtul
muş olmanın bir nevi rahatlığını yaşıyordu ve bunu memnuniyetle her seferinde ifade ettik, 
şükranlarımızla ifade ettik. Şimdi, gizli gizli, böyle, araya kelimeler ve cümleler sığdırarak, bu
rada çimento sektöründeki bir grev dolayısıyla gündem dışı söz alıp, sonra getirip rejim mese
lesi üzerinde çok ağır iddia ve ithamlarla bağlamak, aslında, parlamenter sisteme çok ters dü
şer; kusura bakmayın. 

Eğer bu başlıkla söz isteseydiniz, Sayın Başkan size söz vermezdi, "Anayasaya aykırıdır" 
diye; yalnız tçtüzüğe değil... 

Kusura bakmayın, böyle bir münakaşayı bugün açmamanız lazımdı, sebebiyet vermemek 
gerekirdi. Buraya sevinerek çıkmadım, buraya, bu kürsülerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
demokrasi ve millî hükümranlığı korumanın hepimizin vazifesi olduğunuzu hatırlatmak duy
gusuyla çıktım. Bana, bu vazifeyi yapmak mecburiyetini doğurduğunuz için çıktım, üzüntüyle 
çıktım; ama, gelin, bu iş bir yerde kapansın artık. Temennimiz, bu son olur; son olsun. 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Sana ne! sen ders mi veriyorsun? Meclis Başkanına düşer 
bu, sen ders verme. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yani, bilmem şu idareye götürmek, 
bu idareye götürmek... Kusura bakmayın; her seferinde, devamı olduğunu iddia buyurduğu
nuz sistem bunu götürmüştür vaktiyle, bu taraflardan hiç böyle bir iddia gelmemiştir hiçbir 
zaman ve gelmeyecektir de; tarih boyunca da gelmeyecektir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Gelin de sisteme yara vurmayın, kendi ayağınıza balta vurmayın efendim. Yani, 
Economist Dergisini buraya getirip de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçirmek
te menfaatiniz mı var?.. Var mıdır?... (SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET ERSİN (tzmir) — Ne bağırıyorsun!.. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Metin elimde. 
BAŞKAN — Oturun efendim... Lütfen... (SHP sıralarından gürültüler) Sayın Türkçakal... 

Oturun efendim... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Türkçakal... 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Metin elimde efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Orijinalini de okurum, merak bu

yurmayın. Ama, onu, sizin gibi ciddiye alacaklardan değilim. Ben, yalnız, Türk Devletini cid
diye alırım; yoksa, dışarıdan Türkiye Devleti üzerine karabulutlar yağdırmak isteyenlerin oyu
nuna gelirseniz, burada oyun bitmez; oyun bitmez Sayın Türkçakal... 

Gelin, insaf buyurun efendim. Yani, her hafta bu kürsüye birisi çıkacak ve her hafta dev
let üzerinde bir nevi 1980, 1990, bir nevi on yıl doldu... Nerede?.. Hadi tehlike, hadi gelsin 
zelzele... Bunda fayda yok efendim. İnsaf buyurun, nereden nereye getirmek istiyorsunuz? 

Bir ÇİTOSAN grevinden dolayı, Economist Dergisini getirdiniz, makalesini bitirdiniz ve 
oradan davetiye okuyorsunuz... Bu yakışmaz... Kusura bakmayın. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Türkçakal, ben, vazifesini yapamamış bir Başkan olarak şunu ifade 
etmek isterim : Birçok defalar, arkadaşlarımıza, "Oturalım, dinleyelim" dedim; sözlerinizi ta
mamıyla anlayamadım. Konuşmanızı tam manasıyla anlayamadığım için, konuşmanıza açık
lık getirmenizi isteyecektim. Bu itibarla, siz, bir dergiden alıntılayarak tehditten, demokrasi
nin tekrar inkıtaa uğramasından söz ettiniz... 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkanım, metin elimde, yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da, "bu türlü sözlere girmememiz ve Türk demokrasisi üzerine 
herhangi bir toz kondurma hadisesini yapmamanız lazım" dedi. Bu itibarla, açıklanacak bir 
konu yoktur. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan yanlış anlamış; yerimden 
açıklık getireyim. 

BAŞKAN — Ben dinledim efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Saptırdı... Dinlemeden konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Dinledim efendim. 
Efendim, Hükümet, sizin bu konuşmanıza cevap verdi, o hakkını kullandı. Siz de sözleri

nizi söylediniz... 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Olayı saptırdı Sayın Başkanım, elimde metin var. 

BAŞKAN — Efendim, ben biliyorum. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Yazılı metin var. 

BAŞKAN — Dış basında çıkan bir yazıyı okudunuz. Bunu biz de okuduk. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Hayır efendim; kendi kanaatimizi de söyledik, kendi 
kanaatimizi söylüyoruz, l/in verirseniz, burada tekrar kendi kanaatimizi söyleyelim. 

BAŞKAN — Efendim, "yerine getirmeyin" dediler. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Olayı tasvip etmediğimizi iTade ettik. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşması sırasın
da, Grubumuzu da itham eden sözler söyledi, tzin verirseniz, açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ümit ederim ki, grup bu konuşmayı in
kâr eder. (SHP sıralarından "Sus" sesleri) 

EROL AĞAGlL (Ankara) — İnkâr edecek ne var? 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen, sükûnetinizi muhafaza edin, heyecanınızı kontrol edin. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Siz niye müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Sizin aşağıdan cevap hakkınız var mı?.. Yok.. 
SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Sayın Bakanın konuya eğilmesini, doğrusu, ben biraz konuyu gereğinden fazla du
yarlılıkla ele almak olarak değerlendiriyorum. 

Bir kere, şunu söylemek istiyorum : Gerçekten, gerek Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak, gerekse, devamı olmakla gerçekten övündüğümüz Cumhuriyet Halk Partisinden aldığı
mız terbiyeyle, bizim, vazgeçemeyeceğimiz değerlerin başında, demokrasi gelir. Demokrasinin 
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kesintiye uğraması gibi bir özlemi, biz her dönemde, ancak, tepkiyle, karşı durmayla karşıla
rız. Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir eğilimimiz hiçbir zaman olmamıştır. Siyasî parti grubu 
olarak, iki de bir bunu gUndeme getirme gibi bir suçlama doğru değildir. 

Kaldı ki, Sayın TürkçakaFın konuşmasında, "Economist Dergisinden aldığı bölümü oku
duktan sonraki son kısmını da dinlememiz gerekirdi. Sayın Başkan izin verirse, ben onu kısaca 
bilginize sunmak istiyorum. 

Sayın Türkçakal, Economist Dergisinden tarafsız bir biçimde aldığı yazıyı okuduktan sonra 
diyor ki, "Türk insanı, artık..." 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — Dinledik biz onu, lüzum yok aynı şeyleri söylemeye. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — "Türk insanı, artık, demokrasinin erdemine inan

mış, onu, vazgeçilmez idare şekli olarak kabullenmiştir. Ulusal bağımsızlık meşalesini yakan 
bir misyonun devamı olan SHP halkımızın çıkarlarını, ülkemizin bütünlüğünü ve demokrasi
mizi koruyabilecek güce her zamankinden fazla sahiptir." (SHP sıralarından alkışlar) Eğer bu
rada bir darbe kışkırtıcılığı var anlamı çıkıyorsa, onu ben anlayamıyorum; ama, sanıyorum 
ki, Sayın Bakanım, hiç kuşku duymadığım demokrasiye yüksek bağlılığı nedeniyle, fazla alın
ganlıkla bu şekilde değerlendirmiş olabilir. Ben, aksine, konuşmanın, demokrasiye bağlılık ifade 
eden, onu korumaya ant ifade eden bir içerik taşıdığını görüyorum ve bilgilerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (SHP sıralarından alkışlar) 
ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Sayın Bakanın kafasında başka şeyler mi var yoksa!.. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, bugün, yerinizde oturamıyorsunuz, duramıyorsunuz... Lütfen... 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığı

na, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1206) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18-19 Nisan 1990 tarihleri arasında Avusturya'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri, Tayland ve Malezya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ali Bo-
zer'ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun 
yorulduğun*' ilişkin Curnlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/1207) 
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Türkiye Büyük MiIIIct Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak Üzere, 21 Nisan 5 Mayıs 1990 tarihleri arasında Amerika Birle
şik Devletleri, Tayland ve Malezya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Tartm Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah 

Kayalar'tn dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyişkri Bakanlığına, Devlet Bakam ismet Ozardan'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/7208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 21 Nisan - S Mayıs 1990 tarihleri arasında Yeni Zelanda 

ve Avustralya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'tn dönüşü
ne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — italya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadnr Kültür Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çifek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Altıncı Avrupa Kültür Bakanları Konferansına katılmak üzere 23 - 27 Nisan 1990 tarihleri 

arasında italya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kül
tür Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulur. 
5. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'ın (6/751) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/170) 
BAŞKAN — Sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair iki önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17.4.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 441 inci sırasında yer alan (6/751) 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Neccar Türkcan 
tzmir 

— 13 — 



T.B.M.M. B : 104 18 . 4 . 1990 0 : 1 

6. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Ktrh'mn (6/735) ve (6/737) numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/169) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17.4.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 429 ve 430 uncu sıralarında yer alan 
(6/735) ve (6/737) esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru öner
gelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
t. Önder Kırlı 

Balıkesir 

BAŞKAN — Her iki soru önergesi de geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — TBMM'nin 70 nci Açılış Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanma
sı ve günün önem ve anlammm belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeye ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 59 Tarih : 16.4.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci yıldönümünün ve Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Nisan 1990 Pazartesi günü saat 14.30'da top
lanması; 24 Nisan 1990 Salı günü Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi önerilmiştir. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Başkanlık Önerileri 
1. — TBAÎM Genel Kurulunun 23 Nisan 1990 Pazartesi günü yapacağı özel toplantıda başkaca 

bir konunun görüşülmemesine ve konuşmacılarla konuşma sürelerine ilişkin Başkanlık önerisi 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı önerisi vardır; okutuyorum : 
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Başkanlık önerisi 
No : 4 17.4.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramını kutlamak ve günün önem ve anlamını belirtmek için, 23 Nisan 1990 Pa
zartesi günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda özel bir görüşme yapılması hak
kında, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak Baş
kanlığımızca hazırlanan önerileri Genel Kurulun onayına sunuyorum. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Başkanlık önerileri : 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci Yıldönümü ve Ulusal Egemen

lik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 1990 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda bir görüşme açılması, 

2. — 23 Nisan 1990 Pazartesi günü Genel Kurulun yapacağı toplantıda başkaca bir konu
nun görüşülmemesi, 

3. — Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına on dakika süreyle söz verilmesi, 
b) Siyasî parti grupları başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesi, 
c) Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke parlamenterleri arasından, parlamento 

başkanı olanlardan en kıdemli parlamentere on dakika süreyle söz verilmesi, 
önerilmiştir. 
BAŞKAN — Önerileri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — (10/38) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1211) 
BAŞKAN — (10/38) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis

yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Para ve Kredi Kurulunun 88-1 Sayılı Tebliğinin 43 üncü Sırasındaki Mamuller İçin Yapıla

cak ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Sözkonusu Tebliğden Kimlerin Yararlan
dığını Tespit Etmek Amacıyla, 25.4.1989 tarihinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuz, 
kurulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmış; ancak, konunun çok kap
samlı olması nedeniyle, çalışmalarını süresi içinde tamamlayamamıştır. . 

Bu nedenle, Komisyonumuz, çalışmalarını tamamlayabilmesi için, çalışma süresinin 3 Mayıs 
1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. „ „ „ 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Komisyon Başkanı 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında imzalanan Yatırımların 
Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasmtn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (J/501) (S. Sayısı : 354) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ara
sında imzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatırımların Ga
rantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 30 Mart 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Garantisi Anlaşması"nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so

yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutuları, sıralar arasında dolaştırılsın. 

(1) 354 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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(Oyların toplanılmasına başlandı) 

2. — Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye 'de 
Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarının raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de 
Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair 2.7.1953 Tarihli ve 6095 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesine tlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.7.1953 tarihli ve 6095 sayılı Kanunun 5.6.1985 tarihli ve 3215 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, 1 inci maddede belirtilen kaynaklardan ödenek geldiğinde; (a), (b), (c), (d) ve 
(e) bentleri uyarınca sağlanan avanslar, bu bentlerde yazılı fon veya kuruluşlara iade edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oy kutuları, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

(1) 351 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Akit Devletin Hava Taşı
macılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/582) (S Sayısı : 352) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında 
tki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde 
Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakerelerine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Raporun okunmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun

ması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devletin Hava Taşımacı
lık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ocak 1989 tarihinde Antalya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Arasında tki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faali
yetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması"nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayı yetkili or

ganlarında onaylatarak yürürlüğe sokmuş mudur? Çünkü, geçmişte, Alman Hükümetiyle yap
tığımız bir anlaşmayı biz onayladık, onlar onaylamadılar ve bayağı terslikler oldu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, 5 Haziran f989'da Su

udi Arabistan tarafı da onaylamıştır efendim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun, 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 352 S. Sayüı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bizim bu tarafa hiç bakmıyorsunuz; oylamaya geç
meden evvel söz istedim... 

BAŞKAN — Sadece işaretiniz kâfi gelmiyor efendim, birazcık sesinizi işitelim. Çünkü, 
her tarafı birden görme imkânım yok. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun. 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum. Bu kanunun çerçeve
sinde, iki ülke bakımından karşılıklı olarak muafiyete tabi olacak miktarlar belli mi acaba? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, bunun özelliği, ma
kable de şamil olacak ve 1987 tarihinden itibaren her iki memleket havayollarının, yalnız karşı
lıklı değil, dünya genelindeki kazançlarının vergilendirmede esas alınmaması hususu karara bağ
lanmış olmaktadır, bu bakımdan, çok avantajlı bir anlaşmadır efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutuları dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

BAŞKAN — 354 ve 351 sıra sayılı Kanun tasarılarında oyunu kullanmayan var mı?.. Yok. 

Her iki kanun tasarısı üzerindeki oylama tamamlanmıştır. 

Her iki kupa da kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

4. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayısı : 356) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasındaki, Kırşehir Milletvekili Sayın Gökhan Maraş ve 
4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Adalet Komisyonu 

raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümünün müzakeresine geçiyoruz. 
Teklifin tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Güneş Gürseler 

söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Gürseler. 

(1) 356 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu Teklifi üzerinde SHP'nin görüşlerini belirtmek üzere söz aldım. Yüce He
yeti saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa teklifinin adı, "Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" 
olarak belirtiliyorsa da, aslı, büyük ölçüde, kamu görevlileriyle ilgili mal bildirme kanun tekli
fidir ve 9 Ağustos 1983 tarihinde kabul edilen 2871 sayılı Yasanın büyük ölçüde tekrarı ve ona, 
rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili olarak işlenen suçların soruşturmalarını, soruşturma şeklini dü
zenleyen hüküm ve ilavesi niteliğindedir. 

Bu noktalardan yasa teklifine bakınca, amacı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, amacını 
karşılayıp karşılamadığını ve uygulamasıyla hangi işe yarayacağım değerlendirmek duru
mundayız. 

Hemen peşinen belirtmeliyim ki, Adalet Komisyonundaki görüşmelerde ve yayımlanan 
raporda da belirttiğimiz gibi, biz teklifin tümüne'muhalif değiliz, belirli maddelerine muhali
fiz ve getirilişindeki espride, kapsamın genişletilmesinde bazı eleştilerimiz var; müsaadenizle 
onları belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle şu soruya yanıt bulmamız gerekiyor kanısındayım; kamuo
yu, kimin mal varlığını merak etmektedir, Kamuoyu için kimlerin mal varlığının bilinmesi önem
lidir? Başka bir deyişle, kimlerin mal varlığı kamuoyunun denetiminde olmalıdır? Bu soruya 
açıklıkla cevap vermek gerektiği kanısındayım. 

Eski yasanın "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi; daha doğrusu, halen yürürlükte olan 2871 
sayılı Yasanın "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi, "Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin mal 
bildiriminde bulunmalarını..." diye düzenlenmiş. Yani, mal bildiriminde bulunması istenilen
ler, kamu görevlileridir. 

Değerli arkadaşımız Sayın Gökhan Maraş'ın hazırladığı yasa teklifinde, "Amaç" madde
sinde, "kamu görevlileri" diye bir sınırlama yok. "Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklar
la mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bil
dirimlerin yenilenmesini..." diyor ve devam ediyor. 2 nci maddede de, mal bildiriminde bulu
nacak olanlar yazılı; kamu görevlilerinin dışına çıkılmış durumda, tşte, burada ölçüyü kaçırdı
ğımız kanısındayım. Nasıl? Kamuoyu, Cumhurbaşkanının, milletvekillerinin, bakanların ve onun 
dışında, devletin belirli kademelerinde görev yapan, devletin parasına, malına kontrol yetki
siyle müdahale edenlerin, onun malı ve parası üzerinde karar verme yetkisi olanların mal varlı
ğını bilmek ister. Yani, kamuoyu, o insanların mal varlıklarının bilinmesini isteyerek, devletin 
parasını tasarruf eden insanların, devlet üzerinde söz sahibi olan insanların, bu devlet olanak
larıyla kendi mal varlıklarını artırıp artırmadıklarını kontrol eder; ama, bu kapsama, doğru
dan doğruya ticarî faaliyet gösteren, serbest meslek faaliyeti gösteren ve o nedenle Gelir Vergisi 
mükellefi olan, devlete kazancını beyan eden, gelirini beyan eden ve onun karşılığında vergi 
ödeyen insanları alamazsınız. 

Devlet, serbest meslek erbabından, şu an, servet beyannamesi almıyor. Siz, servet beyan
namesi almadığınız bir avukattan, bir doktordan, baroya yönetici oldu diye, tabipler odasına 
yönetici oldu diye nasıl mal beyanı alırsınız? Sonra, bir avukat, bir tabip, bir ticaret erbabı, 
bir tüccar, kendi meslek odasına başkan olunca ya da kendi meslek odasında çalışmaya başla-
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yınca, nereye müdahale ediyor; devletin hangi parasına, hangi yetkisine müdahale ediyor? Onun, 
kendi görev aldığı meslek grubu içinde denetimi var. Vergi sistemini bu şekilde delmek, bu şe
kilde değiştirmek anlamsızdır. Servet beyanı almadığınız avukattan, baroya başkan olunca, ba
roya yönetim kurulu üyesi olunca mal bildirimi almak, yerinde bir anlayış değildir. Kaldı ki, 
burada "Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yöneti
mi ve denetim kurulu üyeleri" deniyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında gö
revli olanlar kim? Baronun başkanından, tabipler odasının, ticaret odasının başkanından, oda
cısına sekreterine kadar girer; yani, ticaret odası sekreterinin mal beyanında bulunmasının ne 
anlamı var? "Amaç"in kamu görevlileriyle sınırlandırılmasını komisyonda söyledik, burada, 
Yüce Heyet huzurunda da tekrarlıyoruz ve bu konuda önergelerimiz var, onların kabul edilme
sini diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, mal beyanı olayı, bu yasa teklifi arkadaşımız tarafından Yü
ce Meclise sunulup açıklandığında kamuoyunun oldukça ilgisini çekti. Biliyorsunuz, basın, bir-
kısım milletvekillerinin, birkısım kamu görevlilerinin mal beyanını yayımladı. Ortaya şu ger
çek çıktı ki, mal beyanının açık olması istenmektedir, kamuoyunu tatmin eden odur. Bizler 
milletvekilleri olarak mal beyanında bulunmuyor muyuz?.. Yasası var.. Mal beyanında bulun
duk; ama özelliği ne? Gizli. Mal beyanını Meclis Başkanlığına veriyoruz, yasaya göre, belirli 
sürelerde de yeniliyoruz; ama kimse bilmiyor. Eleştiri, kimsenin bilmemesinden kaynaklanan 
bir eleştiri. Yasada, haksız mal edinmenin cezası var. Haksız mal edinme ne zaman ortaya çı
kacak?.. tki mal beyanı arasındaki farklı malın nasıl elde edildiği açıklanamazsa, haksız mal 
edinme olacak. Peki, bunu kim kontrol edecek?., örneğin beni, iki mal beyanım arasındaki 
farkı açıklayamadım diye kim ihbar edecek? Bu mal beyanı gizli kaldığı müddetçe, benim Meclis 
Başkanlığına bildirdiğim mal beyanlarında gerçeği yansıtıp yansıtmadığımı benim seçmenim 
denetleyemez, kamuoyu denetleyemez. Onun için, komisyondaki görüşmeler esnasında, "Bu 
mal beyanının açık olması gerekir" dedik, kabul edilmedi. İstediğiniz kadar cezaî hükümler 
getirin, istediğiniz kadar mal beyanı verilmesini hükme bağlayın; amaç, buradan sağlanmak 
istenen, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ise, haksız mal edinmenin önüne geçmek ise, gizli mal 
beyanıyla, mal bildirimlerinin gizli kalmasıyla, bir işin çözümleneceğini, maksadın hâsıl ola
cağını sanmıyorum. 

Bu yasa teklifi gündeme geldiğinde, kamuoyunun gündemine geldiğinde, arkadaşımız ta
rafından açıklandığında, bir de, Cumhurbaşkanının mal bildiriminde bulunup bulunmaması 
konusu tartışıldı ve gerek teklif sahibi arkadaşımızın beyanlarında, gerekse bizlerin tartışmala
rında, hep Cumhurbaşkanının da mal beyanında bulunması gerektiği olayı gündeme geldi ve 
bu tartışıldı. 

Aslına bakarsanız, Anayasanın Cumhurbaşkanının sorumluluklarını ve sorumsuzlukları
nı düzenleyen hükmü karşısında, bu işin bir anayasal tartışması yapılır. Ama, Türkiye'nin gün
deminde bu yasa teklifi konuşulduğunda, herkesin beklentisi, Cumhurbaşkanı -bugünkü Cum
hurbaşkanı açısından söylemiyorum- sıfatını taşıyan ve taşıyacak olanların mal beyanında bu
lunup bulunmayacağı olayı tartışıldı, artı, üstüne de, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanının mal 
beyanında bulunup bulunmaması olayı tartışıldı. 

Bunu, iki ayrı şekilde değerlendirmek gerekir. Bir tanesi, bugünkü Sayın Cumhurbaşka
nının kişisel statüsünden kaynaklanan ve bugünkü yasaya göre uygulanması gereken hüküm
ler var; bir de, yeni düzenlemede Cumhurbaşkanını nasıl devreye sokacağımızın tartışılması 
var. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz... 
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BAŞKAN — Sayın Gürsel er, bir dakikanızı rica edeyim... 
Muhterem arkadaşlar, 352 sıra sayılı tasarıya oylarını kullanmayan arkadaşımız var mı?.. 

Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin Sayın Gürseler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, şunu açıklamak istiyorum : Hükümleri istedi

ğiniz kadar geniş düzenleyin, hükümlerde istediğiniz kadar kesinlik sağladık deyin, bu hüküm
lerin çerçevesi içinde kalan insanlar, koyduğunuz kuralları tanımazlarsa, o kurallara uymamakta 
ısrar ederlerse, sonunda, iş, bir noktada gene belirsiz kalabiliyor. Bunun örneği, işte halen yü
rürlükte olan 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile tlgili Mal BildirimiTCanununun bugünkü Sayın 
Cumhurbaşkanımız hakkında işletilemeyişidir. Bunu, örneği ile Yüce Heyetin bilgisine sun
mak ve ondan sonra bu yasa teklifinde değerlendirmenin ona göre yapılmasını ve düzenleme
nin bunu ortadan kaldıracak şekilde yapılmasını öneriyorum. 

Bakın, Sayın özal milletvekili idi ve milletvekili seçildiği zaman mal beyanında bulundu. 
Gerçi, bilmiyoruz; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen her milletvekili gibi, kendisi
nin de mal beyanında bulunması ve belirli zamanlarda da bunu yenilemesi lazım. Halen yürür
lükte bulunan 2871 sayılı Yasanın 5 inci maddesi, bildirim zamanını içeriyor ve (f) bendinde, 
görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal beyanının verileceği hük
münü getiriyor. Yani, Sayın özal'ın, milletvekili seçildikten sonra mal beyanında bulunduğu
nu kabul ediyoruz, Cumhurbaşkanı seçilip, milletvekilliği görevi sona erdikten başlayarak bir 
ay içinde de mal beyanını vermesi gerekiyordu. 

LEDÎN BARLAS (Adana) — Verdi, verdi... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Verip vermediğini bilmiyorum; ama biz vermediği dü

şüncesiyle, Ankara Cumhuriyet Savcılığına gerekli başvuruyu yaptık; fakat, savcılık, "Cum
hurbaşkanının, Anayasadaki sorumsuzluğu" ilkesinden hareket ederek, cumhuriyet savcılığı
nın o konuda bir araştırma yapamayacağını bildirdi, biz de savcılığın bu kararı aleyhine, en 
yakın ağır ceza mahkemesine itiraz ettik; itiraz devam ediyor. 

Bu olayı, iki şeyi vurgulamak için söylüyorum : Bir tanesi, yasalara istediğiniz hükmü ko
yun, uygulayamazsanız ve o yasa çerçevesine giren insanlar bu yasaları tanımazlarsa, iş ortada 
kalıyor. Sayın Barlas, "verdi" diyor... Verip vermediğini bilmiyoruz, tşte, aleniyet ilkesinin bu 
noktada ortaya çıkması gerekiyor. Yani, Sayın özal milletvekili olurken hangi malını beyan 
etti, milletvekilliği sona erip cumhurbaşkanı olduktan sonra hangi mal varlığını beyan etli? 
Bunu, kamuoyunun bilmesi lazım. Siz, istediğiniz kadar "Mal beyanında bulunmak zorunlu
dur, bulunmayana işte şöyle yaparız, bulunana böyle yaparız" deyin... Eğer, bu iş, kamuoyu
nun, siyasîleri, devlet yetkisini kullananları denetlemesi anlamında ise, o beyanları saklarsa
nız, o beyanları gizli halde korursanız, istenilen yararı sağlamayacaktır. 

Bu nedenle, mal bildiriminin alenî olması ilkesinin bu yasaya konulması gerektiği kanısın
dayız. Eğer, kamu görevlilerinin kamuoyunun denetiminde kalması, edindikleri malları kamu-
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oyunun denetimine sunmalan isteniyorsa; böylelikle devlet yetkilerini, böylelikle siyasî nüfuz
larını kötüye kullanmalarının önüne geçilmek isteniyorsa, mat beyanının açık olması gerekir, 
Eğer mal beyanı açık olsaydı, ne biz Sayın özal'ı Cumhuriyet Savcılığına şikâyet etmek duru
munda kalırdık ne de kamuoyu hâlâ bir sürü varsayımları ileri sürme durumunda kalırdı... 

Bu nedenle, yasaya, hem alenilik ilkesinin getirilmesini, hem de 2 nci maddenin (a) ben
dinde, hiçbir tartışmaya gerek bırakmayacak şekilde, "Cumhurbaşkanı" ibaresinin konulma
sını istiyoruz. 

Eski yasada olduğu halde, milletvekilliği sıfatından ayrılan, Cumhurbaşkanlığı sıfatını ka
zanan özal'ın mal beyanı vermediğini ben söylüyorum. Eski yasada var; ama, bundan sonra, 
milletvekili olmayan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi, Anayasaya göre mümkün. Ona, se
çildiği görevden ayrılanın bir ay içinde mal beyanında bulunması kuralını uygulayamayabili-
riz. O nedenle, 2 nci maddenin (a) bendi "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Ku
rulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı" olarak yazılmalıdır. 

Buraya, Komisyondaki tartışmalar sırasında yapılan değişiklikle, "Her türlü seçimle işba
şına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri" ibaresi getirilmiştir. 
Komisyonda yaptığımız tartışmalarda, arkadaşlarımız, "Her türlü seçim" deyiminin, Cum
hurbaşkanı seçimini de içerdiği görüşünden hareket etmişlerdir. Tabiatıyla, o yorum yapılırsa, 
Cumhurbaşkanı da bunun içine girer; ama bunu yoruma bırakmadan, doğrudan, 2 nci mad
denin (a) bendine "Cumhurbaşkanı" kelimesinin eklenmesi gerektiği kanısındayız. 

Yasayla ilgili olarak söylemek istediğim ve yasadaki bütün düzenlemeleri geçersiz kılacak 
bir ekonomik kurumumuz var bizim bugünkü sistemimizde; o da, sırdaş hesap. Siz, bu yasa 
teklifiyle istediğiniz kadar cezaî hükümler getirin, istediğiniz kadar haksız mal edinmeyi önle
diğinizi sanın, istediğiniz kadar rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ediyorum deyin, Türk banka
cılık ve ekonomik sisteminde sırdaş hesap durdukça, bunun önünü almak mümkün değildir; 
yani, rüşveti alan, haksız mal edinen, sonunda, sırdaş hesapla bu olaydan kendini kurtarabilir. 

O nedenle, bu yasaya pek fazla bel bağlamamak gerekir. Bu yasanın bütün sorunları çö
zeceğini, rüşveti, yolsuzluğu önleyeceğini, haksız mal edinmelerin önüne geçeceğini sanmak 
doğru değildir. Bu işin temelinde, memleketteki ekonomik sıkıntıyı gidermek, memuru içinde 
bulunduğu zor durumdan kurtarmak, memuru, birkaç yüzbin lira ile çocuk okutacak, ev ge
çindirecek durumdan kurtarmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bunun dışında, teklifle ilgili olarak söylemek istediğim bir husus da, 
hediye olayı. Teklifteki düzenlemeyle, kamu görevlilerine, dış gezileri sırasında verilen hediye
lerin geri verilmesi hükmü getirildi. Hediye olayına, yurt içinde verilen hediyeleri de sokma
mız gerektiği kanısındayız ve Komisyonda bunu çeşitli vesilelerle söyledik. Kamu görevlilerine 
yurt içinde verilen hediyelerin de 3 üncü maddede yer alması, sadece yurt dışında verilen hedi
yelerin değil, yurt içinde verilen hediyelerin de dikkate alınması gerektiği kanısındayız. Çün
kü, basının da yazdığı gibi, çeşitli bakanlara, çeşitli yüksek kamu görevlilerine, örneğin her 
birinin değeri milyonu geçen, saatten başlayarak, başka hediyelere kadar verildiği sık sık vur
gulanıyor. 

HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Nakit olarak?!.. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — O kadarını söyleyecek halde değilim. 
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Bunun dışında, 17 nci maddeyle ilgili olarak Yüce Heyetin dikkatine sunmak istediğim 
bazı olaylar var. Bu yasa teklifinin adını, "rüşvet-ve yolsuzlukla mücadele" haline getiren, za
ten, bu maddedir. Bu maddenin birinci fıkrasında, "İrtikâp, rüşvet, ihtilas, zimmete para ge
çirme, görev sırasında veya görevden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma, devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet vermek gibi suçlardan sanık olanlar hak
kında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerinin uygulanamayacağı" 
hükmünü getiriyor. Yani, bu suçları işleyenlerin soruşturmalarının oldukça hızlı yapılmasını 
istiyor; fakat, ikinci ve üçüncü fıkralarda getirilen istisnalar var. Yani, ikinci fıkrada "Müste
şarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında bu hükümler uygulanmaz" deniyor. Üçüncü fıkrada, 
"Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla 
ilgili kanun hükümleri saklıdır" deniyor. Peki, bu ikinci ve üçüncü fıkradaki istisnaları getir
diğinizde, geriye kim kalıyor? Tapucu ile belediye zabıtası... tş, o kadar küçük dereceli memu
ra, o memurun yargılanmasının hızlandırılmasına gidiyor. 

Biraz önce söylediğim gibi, bu kanundan kamuoyunun beklediği, mal beyanından kamu
oyunun beklediği, tapucunun, nüfus memurunun, belediye zabıtasının ne yaptığı ne ettiği de
ğildir; işin açığı, bizim ne yaptığımız, ne ettiğimizdir. Kamuoyunun beklediği, milletvekilleri
nin, bakanların, Cumhurbaşkanının, müsteşarların, yüksek kamu görevlilerinin, devleti yöne
tenlerin, devletin parasını, devletin malını harcayanların, kullananların ne yaptığıdır. Bizleri 
bu soruşturmanın dışında bırakıp, sadece devletin küçük memurlarına bu hükümleri uygula
mak, bence, yasanın getiriliş amacına da uymamaktadır. 

Ayrıca, biz yasaya, bugünkü Cumhurbaşkanının mal beyanında bulunmasını sağlayacak 
şekilde bir geçici madde eklenmesini istiyoruz. Gerçi, Komisyon bir geçici madde ekledi; ama, 
ona, geçici 1 inci maddenin değiştirilerek, "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
bir ay içinde 2 nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar" hükmüne, "2 nci madde
de sayılanlar" ibaresinden sonra "ve Cumhurbaşkanı" kelimesinin eklenerek, bugünkü Sayın 
Cumhurbaşkanının da geçici maddedeki zorunluluk nedeniyle mal beyanında bulunmasının 
sağlanmasını istiyoruz. Bu konudaki önergemizi de Sayın Başkanlığa takdim ettik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamda, bu yasa teklifine genel hatları itiba
riyle karşı olmadığımızı, desteklediğimizi belirttim. Karşı olduğumuz hususlar şunlardır : Mal 
beyanının gizli kalmasının, kanun teklifi yasalaştığı zaman, beklenen yararı sağlamayacağıdır. 
öncelikle, mal beyanının aleniyeti sağlanmalıdır. Eğer, kamuoyunu tatmin söz konusuysa, eğer 
kamu görevlilerinin bu yönden denetlenmesi isteniyorsa, mal beyanının açık olması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, toparlayınız efendim. Rica ediyorum... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

İkincisi serbest kazanç elde edip bu kazancını devlete gelir vergisi beyannamesiyle bildiren 
serbest meslek erbabının, tüccarın, doktorun, avukatın, esnafın; kendi meslek kuruluşunda 
görev aldı diye bu teklif içinde yer almaması gerekir. 

Bir de, sırdaş hesap gibi, her türlü yolsuzluğu örtbas edebilecek bir kurum, ekonomik sis
temimizde, bankacılık sistemimizde durduğu müddetçe, bu teklif kanunlaştığı zaman, bundan, 
pek fazla bir şey beklememek gerekir, önemli olan, toplumda genel düzeyi yükseltebilmek o 
yükselen düzey içinde kamu görevlilerini bu tür yolsuzluklar içine itmemektir; ama, toplumda 
giderek köşe dönücülük, nemelazımcıhk anlayışı geliştirildikçe, bunlarla mücadele etmek de 
zor olacaktır. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında imzalanan Yatırımların 
Garantisi Anlaşmasının Onaylanmastntn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Saytst : 354) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzala
nan Yatınmlann Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının oylamasına 264 milletvekili katılmış; 258 kabul, 1 ret, 1 çekinser, 4 geçersiz oy kul
lanılmıştır. 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

2. —Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de 
Yapılacak inşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Devam) 

BAŞKAN — Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Ge
reğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısının oylamasına 229 milletvekili katılmış; 225 kabul, 1 ret, 1 çe
kinser, 2 geçersiz oy kullanılmıştır. 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Akü Devletin Hava Taşı
macılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devle
tin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Mua
fiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasına 
222 milletvekili katılmış; 219 kabul, 2 ret, 1 geçersiz oy kullanılmıştır. 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

4. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayısı : 356) (Devam) 

BAŞKAN — 356 sıra sayılı teklifin görüşmesine devam ediyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Gökhan Maraş ve arkadaşlarının, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu 
Teklifi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meclis Kütüphanesinde, basında çıkan haber ve yorumları konuları
na göre ayıran ve bunları birer klasörde düzenleyerek bizlerin istifadesine sunan bir çalışma 
var; sanıyorum hepinizin bu hususta bilgisi vardır. 
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Bu klasörlerde, örneğin enflasyon, işsizlik, sosyal güvenlik, terör ve anarşi gibi konular 
hakkında basında çıkan yorum ve haberleri bulmak mümkün oluyor. Bu klasörlerden 41 nu
maralı olanı da, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili. 

Bu klasör, gerçekten, ağzına kadar dolu ve bu konuda basınımızda fevkalade yoğun haber 
var. Bu klasörü incelediğinizde, 1986 yılından 1990 yılına kadar çıkan haber ve yorumlan bul
manız mümkün. Bu klasördeki, 1986 yılından 1987 yılına kadar olan kısmı tetkik ettiğimiz 
zaman, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları had safhada. 1988 Ocak ayından itibaren, 
baş olay Vuralhan olayı ve hayatî ihracat olayları. 1989 - 1990 döneminde ise muhtelif yolsuz
luk ve rüşvet olaylarını görüyoruz; bunlar, KtTlerdeki yolsuzluk ve rüşvet olayları; senet maf
yası, ihale yolsuzlukları ve teşviklerde görülen rüşvet ve yolsuzluklar. 

1989 sonu ve 1990 yılı başındaki örneklere şöyle bir bakacak olursak; "Milyarlık vurguna 
suçüstü" başlıklı, istanbul Gümrüğünde, yapılacak olan bir yolsuzluk son anda önlenmiş. 

Merkez Bankası bilançosuna göre, hayalici Turan Çevik'e, 36,8 milyar lira, usulsüz ödenmiş. 
Hasbi Ağa'nın hayalî ihracata dair dosyası devlet güvenlik mahkemeleri arasında elden 

ele dolaşmış. 
Terlik vurgununu biliyorsunuz; bu hususta Meclis araştırması önergesi de verilmiştir. 
Petrol Ofisinde milyarlık yolsuzluk iddiası; Başbakanlık Teftiş Kurulu yolsuzluk iddiala

rına el koymuş. 
Toprak Mahsulleri Ofisince üç firmaya usulsüz ödeme yapıldığı Başbakanlık Yüksek De

netleme Kurulu tarafından saptanmış. 
Tekelde yolsuzluk yapılmış; bu rapor KİT Komisyonunda tartışılmış ve bir tütün eksperi

nin kapa ve B Grad tütünleri A Grad olarak mubayaa edip, idareyi 1 milyar lira zarara soktuğu 
ileri sürülmüş. 

Türkiye Elektrik Kurumunda bazı yöneticiler hakkında soruşturmalar örtbas edilmiş. 
Toprak Mahsulleri Ofisinde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca ek avans uygula

ması hakkında rapor tanzim edilmiş; Toprak Mahsulleri Ofisinde ihale alan bir şirkete 350 milyon 
lira usulsüz olarak ek avans ödenmiş. 

TÜPRAŞ'ta karanlık işlere rastlanmış. 
Sağlık Bakanlığı, teklif vermeyen bir firmaya 4,5 milyarlık bir ihale vermiş. 
Türkiye Elektrik Kurumunda, Yatağan Santralındaki kömür nakil ve hazırlama tesisleri

nin ihalesinin verildiği firmaya 598 milyon lira fazla ve haksız ödeme yapılmış. 

Gene, "Davulcu damat milyarder oldu" şeklinde bir gazete haberinin yanında, "Asım'ın 
başdöndürücü yükselişi" şeklinde bir gazetemizde günlük haber haline dönüştürülmüş man
şet var. Bunların yanında, "Madenler Asım'a çalışıyor... Asım'a maden ocağını sadece hatır 
için verdik... Asım'ın başdöndürücü yükselişi... Asım'ın altın madeni bile var... Asım'ın dizi
sini hazırlayan muhabirimiz tehdit edildi... Asım için ihbarlar yağıyor..." şeklinde sekiz on ih
bar; şurada şu malı var, burada bu şirketi var gibi. 

Devam ediyoruz : 50 milyar liralık vurgunla ilgili olarak, SEKA grevi döneminde güm
rüksüz kâğıt getirerek iç piyasada fahiş fiyatla satıp 500 milyar liralık vurgun yapıp tutukla
nanlara sahip çıkan bürokratlar hakkında yapılan soruşturma açıklanıyor. Keza, ANAP tzmir 
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eski il başkanının hissedarı olduğu bir firmanın ihale kazanması hakkında çeşitli ihbarlar ve 
bu ihalede olan torpil kokusundan bahsediliyor. Gene, tekstilde 125 milyarlık vurgun ve şaibe
li projelerle ilgili olarak, "Millî Savunmayla ilgili projeleri özal çizecek..." "Sümerbankta rüş
vet", "Sözen'den Dalan'a dört suçlama" "Otel inşaatına rüşvet" "Planda yetkisiz değişim", 
"Yasa dışı makam otosu", "Belge ve evrak yakmak şeklindeki haberler ve son olarak iki tane 
haber : "100 hayalî fabrikaya 100 milyar teşvik verildi" şeklinde. TRT de katılmış bu yolsuz
luklara; "30 milyarlık zimmet iddiası" gibi haberler 1989 ve 1990 yıllarını kapsamış ve basını
mızda geniş yer almış. 

"Böylesine yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzlukların nedenleri acaba nelerdir?" diye kısaca 
baktığımızda, bunların, daha çok, merkezî idarelerdeki otorite boşluğundan kaynaklandığını, 
ücret ve maaşlardaki düşük seviyeyi, millî gelir dağılımındaki korkunç adaletsizliği, toplum 
inançlarının ve ahlak anlayışının sarsılmasını, lüks yaşama ve tüketime özentiyi görmekteyiz. 
Ayrıca, yöneticilerin ve yakın çevrelerinin kötü örnek olması gibi sebepler sayılabilir. 

Bu rüşvet ve yolsuzluklan, önleme yolunda mevzuatımızda birçpk düzenlemeler var esa
sen. Ceza Kanunumuzda, zimmet, ihtilas, rüşvet suçları hayli teferruatlı şekilde düzenlenmiş; 
ancak, bu düzenlemelere rağmen, böyle bir yasa getirilmesine; yani, özet bir yasaya da gereksi
nim duyulmuştur, işte, esas mesele bizce burada toplanmaktadır. -Ne olmuştur da toplum bu 
kadar yozlaşmış, rüşvet ve yolsuzluk olayları olağan hale gelmiş ve toplum bu olayları kanık
samaya başlamıştır? Bizce, esas üzerinde durulması gereken nokta budur. Toplumumuzda, dürüst 
ve namuslu olmak, âdeta bir istisna, köşe dönücü, rüşvetçi olmak ise kaide haline dönüşmüş
tür. Sayın Maraş, özellikle askerî dönemlerde rüşvet ve yolsuzluğun arttığını, gazetede çıkan 
söyleşilerinde beyan ediyor, devamla da, "ANAP iktidarı döneminde de bu rüşvet ve yolsuz
luklar artmıştır" diyor. Sayın Maraş, gerçekten haklıdır ve tespitleri onu böyle bir teklif hazır
lamaya kadar götürmüştür. Kendilerini, bu güzel çalışmalarından dolayı kutluyoruz. 

Esasen, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede yasal düzenlemeler var; kurumlar var, demin 
de belirttiğimiz gibi, Ceza Kanunumuzun hükümleri var, özel yasalarda hükümler var, Anaya
sa kurumu olan Devlet Denetleme Kurulu ve raporları var, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu ve raporları var, Türkiye Büyük Millet Meclisi KÎT Komisyonu var; bu arada, muhale
fet partileri olarak bizlerin yasama organına verdiğimiz Meclis araştırması önergeleri var. Bun
ların hepsi, esasen, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin yolları... Aslında, bu imkânlar iyi de
ğerlendirilse, rüşvet ve yolsuzluk belki de bu duruma gelmezdi. Esasen,"Nereden, nasıl bul
dun?.." yasaları Meclisin gündemine çok geldi. 

Toplumumuzda grevler yaşandı... Bakınız, elimde bir kitap var; "Ferman padişahın, vur
gun bizimdir" diye. Bu kitap, sadece demir - çelik grevinin iç yüzünü anlatmakta, bu demir 
- çelik grevinin öncesi, devamı ve sonrasında yapılan yolsuzlukları, vurgunları ortaya koymak
tadır. Rüşvet ve yolsuzluk toplumumuzda öyle bir duruma gelmiş ki, hakkında artık kitap ya
zılır olmuştur. 

Demir - çelik grevi; keza, daha önce (1988'de) yaşadığımız kâğıt işçilerinin grevi, öncesi 
ve sonrası, halen yaşanmakta olan çimento ve toprak sanayi işçilerinin grevi ve bu dönemlerde 
ortaya çıkan vurgun ve yolsuzluk iddiaları... Zaten, her uzun süreli grev sonunda, muhalefet 
partileri olarak bir Meclis araştırması önergesi verdik ve bu önergelerde, "bu grevler, öncesi 
ve sonrası araştırılsın, bu grevler nedeniyle haksız kazanç elde edenler ortaya çıksın" dedik; 
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ancak, önergelerimizin hepsi reddedildi. Aslında, her Meclis araştırması önergesi, yeni bir "Ne
reden buldun?.. Nasıl buldun?.." yasasıdır. Ancak, Mecliste, önergeler, İktidar tarafından ye
teri derecede değerlendirilmemiş ve hep reddedilmiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, fazla önerge veriyorsunuz... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Efendim, yolsuzluk o kadar çok ki, maalesef, çok 

önerge vermek durumunda kalıyoruz. Bakın, aranızda değerli bir arkadaşımız bu konuda has
sas davranmış ve böyle bir yasa teklifiyle önümüze geliyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne güzel, ne güzel; ANAP'ın. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi, kısaca, Sayın Ma-

raş'ın teklifine gelmek istiyorum : Teklifte amaç, temel olarak, rüşvetle ve yolsuzlukla müca
deledir. Kanaatimizce, bu mücadele yolunu da, teklif şu şekilde ortaya koymaktadır : Bunlar
dan biri, bazı kişilerin mal bildiriminde bulunmaları diğeri de bu kişilerin yine mal edinme 
denetimi, yani kanunda sayılan kişilerin bu malları nasıl edindiklerinin denetimidir. Bir de, 
üçüncü kişiler tarafından bu teklifte sayılan kişilerin haksız mal, haksız kazanç elde ettikleri 
şeklinde suçun ihbarı şekliyle ortaya çıkarılma gibi bir düzenleme getirilmiştir. 

Madde 2'de ise, mal bildiriminde bulunacaklar belirlenmiştir. Sayın Güneş Gürseler'in 
de belirttikleri gibi, bu maddede, Adalet Komisyonuna gelen ilk teklifin (a) fıkrasında, "Türk
iye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile, Bakanlar Kurulu üyeleri" denmiştir. Biz, buraya "Cum
hurbaşkanı, milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri veya dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu 
üyeleri"ni bılahara ilave ettik; bu şekilde bir düzenlemeye gidilmesini önermekteyiz. Gerçi, Adalet 
Komisyonu Başkanı Sayın Pehlivanlı ile görüştüğümüzde, teklifin bir maddesinde, "Türkiye 
Büyük Millet Meclisince seçimi yapılan her kişi..." şeklindeki ibarenin, Cumhurbaşkanını da 
kapsadığını ileri sürmekte ise de, madem teklifin kapsamında Cumhurbaşkanları var, o halde, 
mal bildiriminde bulunacakların ve teklifin kapsamına gireceklerin, 2 nci maddenin (a) fıkra
sında -ki, çok müsait- "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle, Bakanlar 
Kurulu üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar" şeklinde bir düzenlemeye gidilmesinin daha isa
betli olacağını düşünmekteyiz. 

3 üncü maddede, hediye konusunda azamî bir sınır getirilmiştir. Bu sınır, asgarî ücretin 
10 katıdır; yeterlidir. Yalnız, burada, Sayın Gürseler, "yurtiçi" şeklinde bir tabir kullandılar. 
Burada, sadece yabancılardan veya yabancı kuruluşlardan alınacak hediye şeklinde bir düzen
leme var. Buraya, "özel veya tüzelkişi veya kuruluştan" veya "yurt içi özel veya tüzelkişi veya 
kuruluşlardan" ibaresinin eklenmesinde yarar olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde, bir eksiklik 
de giderilmiş olacaktır. 

Keza, 8 inci maddede, bildirimin yapılacağı yerler açıklanmış. Madem Cumhurbaşkanı 
bu teklifin kapsamı içinde, Cumhurbaşkanının nereye bildirim yapacağı hususunun da açıklı
ğa kavuşturulması gerekir. 

19 uncu maddede de, gelin ve damatların -tabiî, damatlar bir ara çok önemliydi- mal bil
dirimi, ancak malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edilmesi şartına bağlanmıştır. Bu 
bildirimin daha geniş tutulmasında yarar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, teklife olumlu bakıyoruz; ancak, bu söylediğimiz hususların da ilave 
edilerek teklifin içindeki belirsizliklerin kaldırılmasını temenni ediyoruz. 
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Tekrar, teklifin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başka söz isteyen?.. Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. , 

Huzurunuzdaki teklif, uzun müddet, kamuoyunda, basında, "Nereden buldun?" şeklin
de isim yapmış ve yolsuzluklarla mücadele için getirilmiş bir tekliftir. 

Anavatan İktidarı, birçok hususta olduğu gibi, burada da öncülük yapmayı denemiştir 
ve bir Anavatan Partili milletvekilinin hazırladığı bu kanun teklifi ile bugün Yüce Meclisin hu-
zurundayız. 

Anavatan Partisi olarak, birçok meselelerde, yolsuzluk imkânlarını kapattık. Tahsisler, ko
talar, ihaleler, gümrükler ve bütün buna benzer meselelerde yolsuzluk yapma; devlet kanalıyla 
ve devlet imkânlarıyla yolsuzluk yapma şansı kaybolmuştur. 

Bir şehir düşünün ki, bu şehrin yarısını yıkarsanız, yıkılmış olan yarısının altındaki fare
ler, tabiî ki, o şehrin diğer yarısına gideceklerdir. Devletin bu kabil birçok yerlerinden istifade 
etmeye alışmış olan insanların da, açık buldukları başka yerlere taarruz edecekleri muhakkak
tır. Büyük bir telefat verilmişse de, bunun yanı sıra, başka yerlerde de bu imkânları aramak 
durumunda oldukları ve olacakları tabiîdir. Bunlarla da mücadele edilmektedir; ama bu geti
rilen teklifle, bu noktalardaki mücadeleyi daha teksif etme düşüncesi vardır. 

Bu itibarla, birçok meselede yaptığımız gibi, kendi getirdiğimiz bir şeyi, muhalefet, bizim 
aleyhimize kullanma cesaretini göstermiştir. Yolsuzlukla mücadele için bir kanun getirdiğimiz
de, "Anavatan Partisi İktidarı döneminde yolsuzluk arttı" deniyor; Anavatandın yolsuzluğa 
göz yumduğu ima ediliyor, yolsuzluğa sebep olduğu ima ediliyor. Biraz evvel söylediğim gibi, 
hadise; bazı müesseselerde yolsuzluklar eğer artmış veya bazı müesseselere yolsuzluk yapmak 
isteyenler duhul etmiş ise, bütün kapılar kapanınca, bu işlere alışmış olanların o kapıları zorla
masından ibarettir. Bunlar belirli yerlerdedir ve en çok dedikodusu da, halkla çok yüz yüze 
olan belediyelerdedir. Belki de çok küçük menfaatler veya büyük menfaatler, halkın günlük 
ihtiyaçları sebebiyle yüz yüze bulunduğu için gündeme gelmektedir; ama hiçbir merci gözet
meksizin, yolsuzlukla mücadele için bir milletvekili tarafından verilen bu kanun teklifini Hü
kümet olarak da destekledik. Bu teklifin gerek Komisyonda ve gerekse bugün Genel Kuruldan 
geçmesi için biz de müspet görüş bildiriyor ve dektekliyoruz. Ancak, burada şunu söylemek 
istiyorum. Teklif, bu kadar iyi niyetlerle gelmiş iken, bu teklifi, getirenlerin aleyine, destekle
yenlerin aleyhine tefsir etmek insafsızlık olur. 

Kaldı ki, bu kanuna göre, seçilmiş herkesin mal bildiriminde bulunma zorunluluğu var. 
Bu bildirme zorunluluğu olan şahıs Cumhurbaşkanı ise, Anayasaya göre bu bildirimi yapma
dığı zaman, hiçbir sorumluluğu yok. 

Cumhurbaşkanının mal bildirimini nereye vereceği de bellidir. Kanun diyor ki, "Kendisi 
mal bildiriminde bulunacak şahıs son merci ise -mesela Meclis Başkanı, mesela Yargıtay Baş
kanı, mesela Cumhurbaşkanı, Danıştay Başkanı vesaire- kendi özlük işleri genel müdürüne, 
kendi özlük işlerine verir" diyor. Bu, bütün seçilmiş makamlardaki son mercilerin nereye beyan-
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nanıe vereceklerini göstermektedir; ama, biz Yüce Meclisin kendi içerisinden seçtiği Cumhur
başkanının, hiçbir sebep yokken, illâki ismi yazılsın diye zorlanmasını nezakete ve nezahete 
uygun bulmuyoruz. 

Bilhassa bunu belirtmek için bu kürsüye geldim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi 
BÎRİNCÎ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücâdele cümlesinden ola

rak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal 
edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde 
uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlile
ri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2/200 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler Kamer Genç 
Tekirdağ Tunceli 

Yüksel Çengel Mahmut Keçeli 
İstanbul Adana 

Ati Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden ola

rak; kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edin
melerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygu
lanacak hükümleri, bu kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve 
suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz yok efendim, katılamıyoruz. 

— 30 — 



T.B.M.M. B : 104 18 . 4 . 1990 O : 1 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürscler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifi

nin tümü üzerindeki konuşmamda da belirttim; fazlaca vaktinizi almak istemiyorum. 
Bu önergeyle değiştirilmesini istediğimiz, 1 inci maddede, sadece, "bu kanunda sayılanla

rın mal bildiriminde bulunmaları" hükmünün çıkarılıp, yerine, "kamu görevlilerinin mal bil
diriminde bulunmaları" hükmünün konulmasını sağlamaktır; yani, 1 inci maddenin ikinci sa
tırında, noktalı virgülden sonra, "bu kanunda sayılanlar" ifadesi çıkacak, yerine, "kamu 
görevlileri" ifadesi getirilecektir. Bunu neden istiyoruz?.. Tekrar mahiyetinde olmamak üzere 
şunu arz etmek istiyorum : Halen yürürlükte olan yasa, "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, 
"Bu kanunun amacı, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmalarını sağlamak..." diye 
devam ediyor. Bizim teklifimizin amacı da bu aslında ama, 1 inci maddedeki amaçta, "bu ka
nunda sayılanlar...'" diyerek, aşağıdaki, 2 nci maddedeki genişliğe bir zemin hazırlanıyor. 

Değerli milletvekilleri; ama, Türkiye Odalar Birliğinde çaycılık yapan bir vatandaşın, Odalar 
Birliğinde sekreterlik yapan bir vatandaşın, Türk Tabipler Odasında çaycılık yapan birisinin, 
baroda odacılık yapan bir emekli mübaşirin mal beyanında bulunmasının ne anlamı var? (ANAP 
sıralarından "Alakası yok" sesleri) 

Nasıl olmaz efendim; okuyun... 2 nci maddenin (e) bendi 'Kamu kurumu niteliğinde mes
lek kuruluşlarında görevli olanlar" diyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları han
gileri?.. Barolar, tabipler odaları ve diğerleri. Görevli olanlar kim? Baro başkanından tutun, 
sekreterine, telefonuna bakanına, odacısına kadar. Bir anlamı var mı baronun odacısının mal 
beyanında bulunmasının? Neyi tasarruf ediyor ki, baronun odacısı mal beyanında bulunsun? 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, "karşılıklı muhavere" diye bir usul yok. Siz kendiniz devam 
edin, aşağıdan söz atanın ifadesine dikkat etmeyin. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Yani, açıkça söylememiz gereken bir olay var; Sayın 
Gökhan Maraş bu yasa teklifini verdiğinden beri basın buna niye bu kadar sahip çıktı, kamuo
yu niye buna bu kadar sahip çıktı? Gökhan Maraş hakkında niye basında methiyeler dizildi?.. 
Türkiye'de hukuk sisteminde olmayan bir şeyi getiriyor arkadaşımız, "Mal beyanında 
bulanacaklar" diye yazıldı; baronun odacısı için mi? Değil, bizim için, Sayın Turgut Özal için, 
bütün milletvekilleri, bakanlar için bu yapıldı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne alakası var? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Hepimiz varız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, muhalefetin de var; illa "özal" 

diye tutturmayın. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Hepimiz varız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Zatı âliniz var, bendeniz var, Sayın Meclis Baş

kanımız var... Niye odacıya iniyorsunuz? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Onu söylüyorum; ama, odacıya indirilmiş durumda. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Madde, meslek-i amme için düzenlendi. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Odacıya indirilmiş durumda. 
Devam ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfen. 
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ADİL KÜÇÜK (Konya) — Hepimizi kapsıyor o. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Tamam. Hepimizi kapsaması lazım ve hepimizin açıkça 

mal beyanında bulunması lazım; ama, gizli... 
YAStN BOZKURT (Kars) — Çok ağırbaşlı bir parlamentersiniz; sizden, ağırbaşlı konuş

ma bekliyoruz Sayın Gürseler. 
BAŞKAN — Sayın Gürseler, maksadınızı ifade ettiniz ve önergenizi de açıkladınız. Lüt

fen... Eğer söz atmalara cevap verirseniz, en azından bir saat münakaşa etmeniz gerekir. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Hayır efendim, öyle bir iddiam yok da... 

Kamu görevlilerinin mal beyanında bulunmasıdır, kamu vicdanını tatmin eden. Kamu gö
revlileri kimlerdir? En başta Cumhurbaşkanından başlayarak devletten maaş alan, devlete hiz
met eden, devletin malına, parasına tasarruf edenlerdir; memurlardır, her anlamda memurlar
dır. Bunlar mal beyanında bulunmalıdır, hem de açıkça mal beyanında bulunmalıdır diyoruz. 
"Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda görevli olanlar"dan anladığınız nedir? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sen ne anlıyorsan onu anlıyoruz. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Tamam. O zaman, baronun odacısıyla ne alıp vere

mediğiniz var? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Baronun odacısıyla ne alıp veremediğiniz var? 
BAŞKAN — Sayın Gürseler... Sayın Gürseler... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Biraz önce de söyledim, anlatınca kızıyorsunuz. Ka

muoyunun beklediği, hepimizin mal beyanında bulunmasıdır. 
YAStN BOZKURT (Kars) — Tamam, bulunacağız... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hepimiz bulunduk. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Ama, açıkça bulunmadık. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Önce sen açıkla. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Açıkladım. Hürriyet Gazetesi orada, açın bakın. 
BAŞKAN — Efendim, şahsî münakaşaları bırakın lütfen. 
Sayın milletvekili, evvela teşbihi cebine koy lütfen... Teşbihi cebine koy. (Bağımsızlar sıra

larından alkışlar) 
Sayın Gürseler, Zatı âliniz önergeyi açıkladınız, başında da ifade ettiniz. Şahsî konulara 

da girmeyiniz. Konuşmalarınızı tamamladınız. Lütfen. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Efendim, konuşmamı tamamladım; ama, sayın mil

letvekillerinin ortaya koyduğu bir olay var, anlaşamadığımız nokta odur. 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Karşılıklı konuşulmaz ki... 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim... Lütfen... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Tamam da, efendim, "Karşılıklı konuşulmaz" diye 

diye, ben konuşamıyorum... 
BAŞKAN— İfade ettiniz efendim. Süre 5 dakikadır Sayın Gürseler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Tamam efendim. Şimdi, bu yasanın amacında anlaş

mamız lazım. Bu yasanın amacı, kamu görevlilerinin bu yasa kapsamı içinde olmasıdır. Devlete 
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gelir vergisi beyannamesi vererek kendi kazancını bildiren ve onun üzerinden de vergi ödeyen 
insanlar, sırf meslek kuruluşunda görev aldılar diye mal beyanında bulunmak zorunda bırakı
lamaz. Siz onlardan servet beyannamesini almaktan vazgeçtiniz; ama, bir avukatı, baroya yö
netim kurulu üyesi oldu diye, bir doktoru tabipler odasına yönetim kurulu üyesi oldu diye, 
bir tüccarı, esnafı, kendi odasına yönetim kurulu üyesi oldu diye mal beyanına sokarsanız, kendi 
vergi sisteminizle çelişirsiniz; onu söylüyorum, başka bir şey söylediğim yok. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon bu konuda daha önce söz istemedi; kısaca ifade 

edebilirsiniz muhalefetinizi. 
Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, katılmadığımı söylemiştim, söz istemediğimi söyleyemedim. 

Sayın Başkanım, kanunun amacı, hiçbir şahsı ve hiçbir zümreyi hedef almamış; ne komis
yon raporunun gerekçesinde, ne de kanun teklifinin gerekçesinde böyle bir şey yok; bu bir. 

ikincisi, arkadaşlarım çekinmeseler, hedefledikleri kişinin ismini bile buraya yazdıracak
lar. Amaç üzüm mü yemektir, bağcı mı dövmektir? Komisyonumuzdan geçen şu teklif, odacı
sından Cumhurbaşkanına kadar herkesi kapsıyor. O halde, efendim, ille Cumhurbaşkanını ya
zalım ya da hatta isterseniz Cumhurbaşkanının adını yazalım gibi itirazlar demagojiden öteye 
gitmiyor. 

Sonra, yine kamu meslek kuruluşlarını katmamak gibi bir niyet var. O nedenle, teklifin 
1 inci maddesine bir değişiklik teklin getiriliyor ve "Kamu meslek kuruluşlarındaki odacıyı 
niye hedef alıyoruz?" deniyor. Peki, devlet dairesindeki odacının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki odacının kabahati ne o zaman? Burada önemli olan, kamu meslek kuruluşunun yö
neticisinin ticarî faaliyetinden doğan gelirinin servet beyanı değil Sayın Başkan, kamu meslek 
kuruluşunun faaliyetinden doğan bir beyanı, varsa onu almaktır. 

Teşekkür ederim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Nasıl bir faaliyet Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon, Sayın Gürseler'in önergesine açıklık getirmiştir, öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Mal bildiriminde bulanacaklar 
MADDE 2. — a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan 

Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) 
b) Noterler, 
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel 

merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez 
kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş 
veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri (İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî 
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kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar 
ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle 
kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri, 

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri, 

0 Siyasî parti genel başkanları, vakıfların İdare organlarında görev alanlar, kooperatif
lerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli malî mü
şavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, 

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 
özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hüküm

lerine tabidir. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun, sorunuzu tevcih edin efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, art niyetle değil, zabıtlara geçmesi yö

nünden soruyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah, zaten art niyetle olsa, sordurmam efendim. 
Buyurun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — 2 nci maddenin (a) fıkrasında, "Her tür seçimle 
işbaşına gelen kamu görevlileri..." tabirine, Cumhurbaşkanı dahil midir? Eğer Cumhurbaşka
nı dahilse, Cumhurbaşkanı mal bildirimini nereye yapacaktır? Çünkü, 8 inci maddede bu ko
nuda bir açıklık yok. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLlVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, birinci sorunun cevabı şöyle : Cumhurbaşkanı dahildir; çünkü, Cumhurbaşkanı da bir 
kamu görevlisidir. 

ikinci soruya cevap da şöyle: 8 inci maddede açıklık vardır. 8 inci madde, de "mal bildiri
mi verecek son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci..." 
denmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun teklifinin 2 nci maddesinin 
(e) bendinin madde metninden çıkarılmasını öneririz. 
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Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ekin Dikmen 
tçel 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kâzım özev 
Tokat 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci maddesine aşağıdaki (g) bendinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, 

Bülent Çaparoğlu 
Malatya 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 

Ercan Vuralhan 
Ankara 

Kadir Demir 
Konya 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Kâzım Çağlayan 
Kırşehir 

Adil Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 
Cahit Gündüz 

İzmir 
Yasin Bozkurt 

Kars 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Şakir Şeker 
Sivas 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Kudbettin Hamidi 
Siirt 

Hasan Çakır 
Antalya 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Kâzım Ok say 
Bolu 

Nizamettin özdoğan 
Elazığ 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

— 35 — 



T.B.M.M. B : 104 18 . 4 . 1990 O : 1 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

İbrahim özel 
Burdur 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Raşit Daldal 
Niğde 

Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Menmet Ali Bilici 
Adana 

Ledin Bari as 
Adana 

Ersin Koçak 
Adana 

Hilmi özen 
istanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Rifaı Diker 
Ankara 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Bari as Doğu 
Ankara 

İsmail Üğdül 
Edirne 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

İlker Genlik 
Çanakkale 
Saffet Sert 

Konya 
Kemal Karhan 

İzmir 
Ali Er 

İçel 
İhsan Bedirhanoğlu 

Van 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Ziya Ercan 

Konya 
Ahmet Karaevli 

Tekirdağ 
Hamdi özsoy 

Afyon 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 
Işılay Saygın 

İzmir 
Hikmet Biçentürk 

İçel 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
Mümtaz Güler 

Uşak 
Mehmet Ali Karadeniz 

Giresun 
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Kurtcebe Alptemoçin Aydın Arvasi 
Bursa Van 

Abdulmecil Yağan Onural Şeref Bozkurt 
Kayseri Ankara 

Cezmi Erat Adil Küçük 
Ağrı Konya 

Abdurrahman Bozkır Mustafa Nazikoğlu 
Konya Rize 

Nevzat Durukan Ömer Faruk Macun 
Bolu Zonguldak 

Mehmet Etnin Seydagi! tsmail Şengün 
W tş Denizli 

MusıaU Dinek Ayçan Çakıroğullan 
h.onya Denizli 

Mahmut Orhon Ömer Okan Çağlar 
Yozgat Aydın 

Edip Uğur Mehmet Kahraman 
Balıkesir Erzurum 

Ahmet Günebakan 
Gaziantep 

Gerekçe: Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim M denetim ku
rulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları, fıkra yazarlarının mal bildiriminde bulunmala
rını sağlamak için bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılığına göre işleme koyacağım. 
Aykırılığına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun teklifinin 2 nci maddesinin 
(e) bendinin madde metninden çıkarılmasını öneririz. 

Güneş Gürseler 
(Tekirdağ) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz yok, katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürseler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; amaç madde

sinde istediğimiz değişiklik yapılmadığı için, bu 2 nci maddede (e) bendinin metinden çıkarılması 
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yolundaki önergemizin de Yüce Heyetiniz tarafından, Heyetin de ANAP'h üyeleri tarafından 
kabul edilmeyeceği aşikâr; Ancak, ben, olur da değerli arkadaşlarımızı ikna ederim düşünce
siyle söz aldım. Ben ısrar ediyorum; biraz önce Komisyon Başkanımız açıkladı; dedi ki, "Ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda görev yapan serbest meslek erbabı, gelirleriyle 
ilgili bir artış açısından değil; ama, o sıfatı nedeniyle mal varlığında bir artış olursa, bu, haksız 
mal edinmeye girecek." Yani, bu o kadar sübjektif, değerlendirilmesi o kadar zor bir olay ki... 
Biz meslek odalarını biliyoruz. Bu meslek odalarının birinde yöneticilik yapan bir serbest mes
lek erbabının o odada yönetim kurulu üyeliği yapması nedeniyle ya da başkanlık yapması ne
deniyle mal varlığında haksız bir artış olduğunu nasıl ispatlayacaksınız? ispatladığınızı kabul 
edin; onun Ceza Kanununda suçu var. Ceza Kanununa göre onlar yargılanacaklar. Yani, ger
çek amacı, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması olan bu teklifi bu kadar sulandır
mak, bu kadar, "gelene de, geçene de uyguluyoruz" anlayışına götürmek doğru değildir. 

Ayrıca, şimdi verilen önergeyle basını da bu işin içine dahil etmenin hiç anlamı, hiç anla-
şılırlığı yoktur. Yani, basına, son getirilen kanun hükmünde kararnamede olduğu gibi, yeni 
bir sansür uygulaması mı getirilmeye çalışılıyor? Basına, -fıkra yazarları da dahil olmak üzere-
basının tepesine bir başka Demokles kılıcı daha mı konulmak isteniyor? Yani, bunlar yanlış 
şeylerdir. Bunlar, bir mal bildirimi yasasıyla yapılmak istenenlerin aşılmasıdır. Siz, gelir vergisi 
mükellefi olan, Gelir Vergisi aldığınız insanlardan... 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, kendi önergenize bakın efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Kendi önergem de aynı konuda efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi de, arkadaşlar, çıkarlar, müdafaa ederler... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Gelir vergisi beyannamesi aldığınız, serbest meslek 

kazancı nedeniyle vergiye tabi tuttuğunuz; ama, ona "servet beyanı almıyorum senden, ne ma
lın varsa karışmıyorum; sen bana sadece bu sene hangi geliri elde ettiğini bildir, ben de onu 
vergilendireceğim" dediğiniz insanları ondan sonra, kendi meslek kuruluşlarında görev aldılar 
diye, bir gazetenin yönetiminde oldular ya da bir gazetede fıkra yazarlığı yapıyorlar diye mal 
bildiriminin içine sokamazsınız. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Gürseler, sana hiç yakışmıyor. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Neden efendim?.. Kamu görevlisiyle işi bu kadar ge

nişletmekle -tekrarlıyorum- baronun odacısının, Türk Tabipler Birliğinin sekreterinin, Ticaret 
Odasının çaycısının aynı kategoriye sokulması doğru değildir. Yapılan yanlıştır. Hiçbir şekilde 
polemik yapmıyoruz, biraz düşünürseniz, biraz işi geniş kavrarsanız, yanlışlığı göreceksiniz. 

Biraz önce söylediğim gibi, kamuoyu, hiçbir şekilde, o kadar küçük görevlerde çalışan in
sanları, ayrıca serbest meslek erbabı olup, bizatihi kendi içinde yaşattığı insanları denetleme 
derdinde değil. Yani, küçük bir kasabadaki, küçük bir şehirdeki avukatın gelirini, giderini, onun 
verdiği vergiyi herkes biliyor. Biliyorsunuz, yerel gazeteler her mart ayı sonunda kimin ne ka
dar vergi beyan ettiğini, kimin ne ödediğini, yazıyor. Siz şimdi oraları bu mal beyanı kanunu 
içine sokarak bir yere varamazsınız. Hele böyle, gazetecileri, fıkra yazarlarını bu tür düzenle
melerle korkutup bir sindirme ortamı yaratacağınızı da sanıyorsanız, onda da aldanıyorsunuz. 

Gene de, önergemin kabulünü diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci maddesine aşağıdaki (g) bendinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, 

Mehmet Bülent Çaparoğlu 
(Malatya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Takdiri Yüce Mec

lise bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hediye 
MADDE 3. — Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mü-

camele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple,.yabancı devletlerden, 
milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda ol
mayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net 
asgarî ücret toplamım aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir 
ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, imzalı hatıra fotoğraflarının 
çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca yapılır. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen?.. 
HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanı iza

hatta bulunsunlar; onu rica ediyorum. Burada bir rakam meselesi var. Şöyle arz edeyim : Mad
dede, "on aylık net asgarî ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları 
tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar" deniyor. Aksi?.. 
Demek ki, sekiz aylığı kabul etmiyor; öyle mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, bu konuda söz mü istiyorsunuz? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim bu izahatı versinler ondan sonra söz 

istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyona soru tevcih edersiniz, komisyon cevaplandırır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; buradaki sözleri

min kişisel olduğunu istitraden arz edeyim; çünkü, bazı açıklamalarda bulunacağım. Hiçbir 
kamu kuruluşunu, hiçbir devlet müessesesini itham etmiyorum; olağan olaylardan bahsedeceğim. 

Hatırlarsınız, Lockheed Uçak Şirketi rüşvetleri sebebiyle birçok tatsız olaylar meydana 
gelmişti. Tarihimizde uçak satışları sebebiyle verilen hediyeler ve maalesef, Allah gani gani rahmet 
eylesin, temsil etmekle şeref duyduğum büyük Reisicumhur Celal Bayar'a verilen hediyeler... 
Bu hediyeler meselesi, bize, sekiz ay, Yassıada'da kan kusturdu. Büyük başkan, Reisicumhur 
Celal Bayar'ın, hatırlar mısınız, bir köpek davasında başına neler geldi? Aslında, o köpek ye
tişmiş bir hayvandı. Onu Tarım Bakanlığına verdi ve onun bedeline bir çeşme yapıldı. Siyasî 
tarihimizde bu gibi hediye meselesi sıkıntıdır. Şöyle arz edeyim : Türkiye'de, yani 24 Ocaktan 
sonra mecburen ekonomik olarak uyduğumuz yılbaşında, büyük şirketler ve vatandaşlar tra
fik polislerine hediyeler verirler. Hatta, tarihimizde bazı hediyeler alması sebebiyle büyük si
yasilerin efradı aileleri sıkıntılara girmiştir. 

Şimdi, hediyeyi tayin ederken, Amerika, akıllı; "200 dolar" demiş, ben isterdim ki, Ko
misyonumuzun imkânı olsun... Tabiî daha o imkâna sahip değiliz, yani Parlamento çok mo
dern değil; düğmeye bastığın zaman üç tane uzman yanına gelecek, "Bana kanun tasarısını 
hazırla" diyeceksin. Maalesef o yok. 

Şimdi burada İtalya'dan misal veremiyorum; Amerika'dan misal verebilirim, 200 dolar 
aklımda kaldı; Fransa'dan da misal veremiyorum. Hediye, Allanın bir icadıdır. Bunu göz ardı 
edemezsiniz. Erkekçe konuşmak icap ederse, Türk Milleti hediye verir ve hediye de alır. 

Şimdi, burada asgarî Ücret söz konusu olursa -Sayın Bakan da yanımda idi, sordum-, "Brüt 
225 bin lira, net 140 bin lira, çarpı 10 aylık net" deniliyor; öyle buyuruyorsunuz. Hediye 1 
milyon 400 bin lira olursa, bu suç, oluyor. Aşağı doğru iniliyor, yani 800 bin lirayı suç kabul 
edelim deniliyor. Enflasyonun trentlerine baktığınız zaman, bir müddet sonra 800 bin lira da 
bir şey ifade etmeyecek, bugün, bir Philip -Pathek saat, Paşanın Constantine saati- ama, bun
ları aldığım için söylemiyorum, merakımdan dolayı söylüyorum dünyanın en büyük servetle-
rindendir. Yani, bu hediye verildiği zaman ne olacak? Bu bir servettir; alınmayacak mı? Ama, 
şimdi burada, 1 milyon 400 bin kıstasını koyduğunuz zaman ne olacaktır? Sıkıntılar meydana 
gelecektir. 

Mesela, yılbaşında, birtakım kamu kuruluşlarından sepetler, şunlar, bunlar geliyor. Bunu 
öylesine bir düşünmemiz lazım ki, evvela ahlak geliyor. O milletvekili ahlaklıysa, o vali ahlak
lıysa, o polis müdürü ahlaklıysa, "Yok kardeşim, ben bunu alamam" der; ama, tabiî böyle 
yetişmiş insanları bulmak kolay iş değil. Adam hamuduyla alır götürür, açık çeki alır götürür, 
nitekim birtakım olaylar da vardır. 

Şimdi sizden ricam şudur : Burada ki on aylık net asgarî geçim istisnası ile filan bu iş 
olmaz. Ahlaka, törelere uygun hediye söz konusu olabilir. Bu şekilde düşündüğümüz takdirde 
biraz daha rahat olabiliriz. Onun için, bu hediye maddesi sıkıntı verecektir. Yüksek Heyetiniz-
deki değerli milletvekili arkadaşlarımın imali fikretmesini rica ederim. Yurt dışından gelen 
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hediyeler var, yurt dışına götürdüğümüz hediyeler var... Bu hediye, bir hukuk... O bakımdan, 
yalnız benden sonraki değil, benden sonra beş altı arkadaşın fikirlerini oluşturalım ve bir neti
ceye varalım; çünkü, bu hediye meselesi sıkıntı vermektedir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2/200 sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler özer Gürbüz Fuat Erçetin Mehmet Dönen Erol Ağagil 
Tekirdağ Sinop Edirne Hatay Ankara 

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı 
hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Efendim, 

zaten, madde metninde, birinci paragrafın son cümlesi öyledir; aynı anlama gelmektedir. Do
layısıyla, yeni bir önerge verilmesine gerek olmadığı cihetle, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, tatmin almazsanız, söz istersiniz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

Madde metninde var, o bakımdan... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Say» ı Gürseler, önergeniz üzerinde söz istiyor musunuz? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, "bu önergeyi ihtiva eden hüküm madde metninde 

vardır; bu ilave haşiv olacaktır" diyor. Bu itibarla da, siz önergeniz üzerinde ısrar ediyorsunuz. 
Buyururi. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyon Baş

kanımızın söylediği gibi, metinde var; ancak, son cümle sadece şu şekilde; "Ancak imzalı hatı
ra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir." Yani, imzalı fotoğrafların 
çerçeveleri, aşsa da, hediye olarak kabul edilebilir. 

Şimdi, Locheed örneğini siz verdiniz. O tür yolsuzlukların, o tür suiistimallerin, o tür ulus
lararası ilişkilerin olduğunu bir örnek olarak yaşadık. Şimdi, o çerçevede, o tür bir kuruluş 
bu cümle içinde var; 3 üncü maddenin ilk cümlesinde, "Türk uyruğunda olmayan herhangi 
bir özel veya tüzelkişi veya kuruluş" diyerek, o tür yabancı özel kuruluşlar bu işin içine sokuluyor. 

Şimdi, aşağıda fotoğraf çerçevelerini istisna edersek ve özel kuruluşların verdiğini de istis
na edersek, 10 aylık asgarî ücreti aşacak, birkaç kere aşacak altın çerçevelerin verilmesi müm
kün; yani, geri vermeme yolu öyle açılabilir. 

Onun için, diyoruz ki, bu çerçeveler gene istisna olsun; ama, kimin verdikleri istisna ol
sun? Yabancı devlet adamlarıyla, milletlerarası kuruluşların; özel kuruluşların değil, özel 
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kuruluşların verdiği, gene, 10 aylık asgarî ücreti geçiyorsa, iade edilsin. Yapmak istediğimiz 
odur ve metnin son cümlesini o şekilde düzelttik. Bunu, Komisyon, sanıyorum yeterince de
ğerlendiremedi. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu haliyle katılı
yoruz efendim. 

GÜNEŞ GÖRSELER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi kabul edilen önerge ışığında oylarınıza sunuyorum : Kabu edenler.. Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Haksız mal edinme 
MADDE 4. — Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar 

veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcama
lar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

tKlNCÎ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri 

altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, 
ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödeme
nin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahvil
ler ile altın, mücevher ve diğer ^aşınır mallan, haklan, alacakları ve gelirleriyle bunların kay
naklan, borçlan ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eter. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen0 . Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bildirimin zamanı 
MADDE 6. — Mal Bildirimlerinin; 
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 
b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda 

göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, 
0 Görevin sona ermesi halinde, ayrılına tarihini izleyen bir ay içinde, 
Verilmesi zorunludur. 
(a) bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sorum var Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim de sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Altuğ. 
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YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim burada "önemli bir değişiklik" denmiş, bundan 
ne kastediliyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Efendim, 

cins ve miktar bakımından değişikliği kastediyoruz. Miktar bakımından önemli ölçüde artışı, 
cins bakımından da önemli bir değişikliği kastediyoruz. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — "önemli" diyor... Ne kadar?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, bir insanın bir evi varken, bir ay içerisinde, aniden beş evi olursa, bu önemli bir deği
şikliktir. 

BAŞKAN — Yani, dikkati çekecek derecede olmasını ifade etmek istiyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi, basın mensuplarıyla ilgili olarak biraz önce verilen 

önergede, basınla ilgili mal bildirimi esası getirildi; ama, bunların bildiriminin ne zaman yapı
lacağı konusunda maddede bir açıklama yok. tleriki maddelerde, önerge sahipleri bunu düşü
neceklerdir; fakat, bahsettiğim gibi, bildirimin ne zaman yapılacağı ve bildirimi yapacağı mer
ciler konusunda bir açıklık yok. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığımıza önerge gelmiştir, sırası geldiğinde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, burada soruyorum; bildirim zamanı basın men

supları için, köşe yazarları için ve basın sahipleri için ne zaman olacaktır, bu bildirimi ne za
man yapacaklardır? Bu konuda bir açıklık getirirlerse iyi olur. 

BAŞKAN — Buyursunlar Komisyon ve Hükümet. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, gerek görev anlamında gerekse yönetim ve denetim kurulu üyeliği anlamında, prensip 
olarak 6 ncı madde bir ayı kabul ettiğine göre ve bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
de herkes bir ay içerisinde vermek mecburiyetinde olduğuna göre, bir aydır; zannediyorum o 
konuda bir de önerge olması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda bir önerge vardır, o önerge hadiseye açıklık getirecektir. 
Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte otan kanun teklifinin 6 ncı maddesine aşağıdaki (g) bendinin eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönelim ve denelim kurulu 

üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu görevle
rine başlama tarihini izleyen bir ay içinde. 

Bülent Çaparoğlu Mehmet Sağdıç Şakir Ergin Yılmaz Sanioğlu 
Malatya Ankara Yozgat Ordu 

Ercan Vuralhan Ülkü Güney Yasin Bozkurt Raşit Daldal 
Ankara Gümüşhane Kars Niğde 

Gerekçe ; 2 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak bu önerge verilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, orada, "göreve başlama" 

değil, "göreve başladıkları ya da işe başladıkları" şeklinde olması lazım; yani, patron, 

— 43 — 



T.B.M.M. B : 104 18 . 4 . 1990 O : 1 

gazete kurmak için bir şirket kuruyorsa, işe başladıkları tarihten itibaren olabilir; ama basın 
mensubu göreve başlıyorsa göreve başlama tarihi itibariyle olabilir. O nedenle, göreve başlama 
ile faaliyete geçme, birbirinden ayrı şeylerdir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada bir önerge var ve bu önerge bir aylık müddeti kas
tetmiş. Sayın Genç diyor ki, "burada, göreve başlama değil, işe başlama olması lazım." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hem göreve, hem işe başlama... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — tkisi birden ol

ması lazım efendim; doğrudur. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Genel ola

rak, hepsi, bir ay. 
BAŞKAN — Sayın Çaparoğlu, önergenin bu şekilde oluşuna katılıyor musunuz? 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — O halde, önergeyi bu şekilde düzeltiyoruz. 
Sayın Genc'in ve takabbül eden Sayın Çaparoğlu'nun beyanları istikametinde, önerge met

nini yeniden okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 6 ncı maddesine aşağıdaki (g) bendinin eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu 

üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya 
görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde... 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz yok; katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz. Za

ten bir tanzim gerekiyor, o noksanlığı tamamlıyor önerge. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

Bildirimin yenilenmesi 
MADDE 7. — Bu Kânun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (S) ile biten 

yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci 
tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Bildirimlerin verileceği merciler 
MADDE 8. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır : 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı, 
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge 
raporlarının bulunduğu makam veya merci, 

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim ku
rulu için ilgili Bakanlık, 

d) Yüksek mahkemeler üyeleri için mahkemenin başkanı, 
e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya 

merci, 
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve der

nek genel başkanlığı, 
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için kurum baş

kanlığı, bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için ilgili bulundukları Bakanlıklar, 
i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken ma

kam veya merci, 
j) Siyasî parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 
k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için 

kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar, 
1) Yeminli malî müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan der

neklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için içişleri Bakanlığı, bunların şu
be başkanları için bulundukları ti Valilikleri, 

n) ti Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, 
Belediye Başkanları için içişleri Bakanlığı, 

o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işlen tle ilgili ma
kam veya merci. 

Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler aslî görevlerinden 
dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, maddenin (d) fıkrasında hata var efendim. 

Burada, "Yüksek mahkemeler üyeleri için mahkemenin başkanı" diyor. Halbuki, "Yüksek 
mahkemenin başkan ve üyeleri için mahkeme başkanı" demek lazım. 

BAŞKAN — Komisyon bu redaksiyona katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş-

' kan, ilk anda redaksiyon yerinde gibi gözüküyor; ama, zaten, yüksek mahkeme üyeleri mah
kemenin başkanına verecektir. 

BAŞKAN — O, başkan için ise, son fıkrada hüküm vardır. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLtV\NLI (Ankara) — Başkan için 

ise, 8 inci maddenin sonunda hüküm vardır; Sayın Genç, eğer daire başkanını kastediyor ise 
efendim... 

BAŞKAN — Anlaşıldı... Teşekkür ederim efendim. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 inci maddesine aşağıdaki (p) ve (r) bentlerinin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
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p) Gazete sahibi kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 
sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülkî amirliği, 

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Mehmet Bülent Çaparoğlu Mehmet Sağdıç 
Malatya Ankara 

Ali Şakir Ergin Yılmaz Sanioğlu 
Yozgat Ordu 

Ercan Vuralhan Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt Raşit Daldal 
Kars Niğde 

Gerekçe : 2 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak bu önerge verilmiştir. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor mu? 
Bu önerge, diğer kabul edilen önergeler muvacehesince zorunluluk arz ediyor. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, biraz evvel aceleye getirerek geçtik; ama bir redaksiyon olarak alın lütfen. Sayın Genc'
in itirazı şu anlamda doğru : 8 inci maddenin (d) fıkrasında, "Yüksek mahkemelerin daire 
başkan ve üyeleri için mahekemenin başkanı" denilmesi lazım. Sayın Genç, doğru söylüyor. 
Bir redaksiyon olarak kabul edin lütfen. 

önergeyi de, daha önceki düzenlemelerin gereği olduğu için, takdire sunuyoruz. 
BAŞKAN — Tekrar okuyorum : "Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mah

kemenin başkanı" olarak (d) fıkrasını redakte ediyoruz. 
Hükümet önergeye iştirak ediyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
8inci maddeyi, okuduğumuz (d) fıkrasındaki redaksiyon ve kabul edilen önerge istikame

tinde değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bildirimlerin gizliliği 
MADDE 9. — Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gö

revlinin sicil dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde hükmü dışında 
hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve 
kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir şey sormak istiyordum. 
BAŞKAN — Bir dakika... Sual mi sormak istiyorsunuz, söz mü istiyorsunuz? 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Redaksiyonla ilgili olarak... 

BAŞKAN — O konuya daha sonra geleceğiz efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Gürseler? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şimdi, 
yasa teklifinin 9 uncu maddesine kadar geldik; yeni ilaveler getirdik, mal beyanında bulunma 
zorunluluğu, neredeyse, kapıdan geçene kadar gitti; gözümüze çarpanı da aldık, koyduk bura
ya; ama şu 9 uncu maddeyle, şimdiye kadar yaptıklarımızın hepsinin üstüne bir sünger çektik. 
Siz, bunun içine, istediğiniz kadar, basın mensuplarını sokun, istediğiniz kadar odacıları so
kun, Cumhurbaşkanını sokun, milletvekilleri, sokun; bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla
rı bu yasanın içindedir deyin, bu gizliliği getirdikten sonra, yaptığınız değişiklikler, koyduğu
nuz cezalar hiçbir işe yaramayacaktır. 

Şimdi, ben, kendimi örnek veriyorum : Milletvekiliyim... Kamuoyunun belirli bir bölü
mü, haksız mal iktisap edip etmediğimi takip eder; daha çok seçim bölgem bunun peşindedir 
ve seçim bölgem bunu bilir. Çünkü, mal varlığım büyük ölçüde benim seçim bölgemdedir; ama 
benim beyan ettiğim mal bildirimi eğer gizliyse; şu, biraz önce 4 üncü maddede tarif ettiğimiz 
haksız mal edinme suçunu işlediğimi kim bilecek? Şimdiye kadar, biz, mal beyanında bulunu
yorduk ve hâlâ da bulunuyoruz; ama, gizli olarak. Bütün bu tartışma ise, bu işin gizli olmasın
dan kaynaklanıyordu. Yani, benim mal varlığımdaki artış, yaşantımdan, dar çevremdeki mal 
varlığımın artışından, benim zenginleştiğim görülüyor; ama, bunu ihbar etme hakkına sahip 
olanlar, yani benim mal varlığımdaki artışın haksız olabileceği düşüncesinde olanlar, benim 
mal beyanında bulunup bulunmadığımı, neyi bildirdiğimi neyi bildirmediğimi bilmiyorlar ki... 
Peki, bu gizlilik devam ettiği müddetçe neyi tatmin edeceğiz? tşte biraz önce yasanın tümü 
üzerinde konuşurken söyledim; biz, Sayın Cumhurbaşkanını, milletvekilliği görevi sona erdik
ten sonra, mal beyanında bulunup bulunmadığını bilmediğimiz için ve bulunmadığı iddiasıyla 
savcılığa şikâyet ettik. Neden?.. Mal bildiriminde bulunmak gizli olduğu için. Bunun alenî ha
le getirilmesi gerekir. Eğer mal beyanını açık hale getiremezsek, mal beyanı açıktır diyemez-
sek, yapılanların hiçbir anlamı kalmayacaktır. Eğer, kamu görevlilerini, bırakın kamu görevli
lerini, serbest meslek erbabını, bırakın serbest meslek erbabını, basında fıkra yazanları dahi 
mal beyanı çerçevesine aldıktan sonra mat beyanlarının üstüne bir gizlilik örtüsü örterek hangi 
amaca ulaşacağız? Bu işin amacı olarak, kamuoyunun denetlemesini kabul ediyorsak ve amaç 
maddesinde de bir ölçüde hunları yazdıysak, gizlilikle, kamuoyu denetimini nasıl sağlayaca
ğız? Kamuoyu, benim hangi malları bildirdiğimi bilmeden, benim haksız mal edinip edinme
diğimi nasıl değerlendirecek? 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, bir dava açarsınız... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Ergüder, arzu duyuyorsanız, zatı âlinize de söz veri
rim efendim. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Hayır, üstadım yoruluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yorulmaz efendim. 

Buyurun. 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Sayın Başkanım, üstadımız, çok engin hukuk tecrü
besiyle ve de bilgisiyle bize yol gösteriyorlar, mazur görün; ama, böyle meçhulleri dava konusu 
yapmanın anlamı yoktur. "Olsa olsa" yaklaşımıyla, "mal beyanındaki bu artışı bildirmemiştir" 
anlayışıyla vatandaşı mal beyanında bulunmak zorunda olanları şikâyet etme durumunda bı
rakamayız. Eğer, mal beyanında bulunmayı, rüşvetle, yolsuzlukla mücadelede bir unsur ola
rak kabul ediyorsanız; eğer mal beyanında bulunmayı, kamu görevlilerinin denetlenmesinde 
bir unsur olarak kabul ediyorsanız, mal beyanını da alenî hale getirmek zorundasınız. 

Madde ne diyor : "Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 
görevlinin sicil dosyasında saklanır." Sicil dosyasını kim görecek? Sicil amiri. Onun dışında 
kimse göremez. Madde devam ediyor : "Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde hükmü 
dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez." 20 nci maddedeki açıklama, so
ruşturma halinde yetkili makamın istemesini içeriyor. Madde devam ediyor : "Ayrıca mal bil-
dirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunalamaz." istedi
ğiniz kadar cezalandırın, istediğiniz kadar genişletin, kimin, ne mal beyanında bulunduğunu 
bilmedikten sonra, bu yasanın hiçbir anlamı kalmamıştır. 

Bu yasa teklifini arkadaşımız gündeme getirdikten sonra, aslında, basında da, sanki bu
gün bu konuda yürürlükte bir yasa yokmuşçasına hemen bu işin peşine düşüldü. Bütün yol
suzluklar bütün rüşvetler ortaya çıkacakmış sanıldı. Halbuki, bugün yürürlükte olan bir yasa 
var, o yasaya göre mal beyanında bulunuyoruz; ama o yasa işlemiyor. Neden işlemiyor? Gizli
lik unsuru olduğu için işlemiyor. Bugün, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmasına 
ilişkin bir yasa olduğu halde bu noktaya geldik. Neden?.. Gizlilik unsuru olduğu için. Demek 
ki, gizlilik, kamuoyunu tatmin etmiyor, kamuoyunun denetim görevini yapmasını sağlamıyor. 
Bugün yürürlükte bulunan yasadaki sadece gizlilik hükmünü kaldırıp, alenilik hükmünü koy
saydı k, bu, diğer değişiklikler olmasaydı bile, bu yasa, Türkiye'de istenilen denetimi sağlardı; 
ama, gizlilik devam ettiği müddetçe, beklenen yarar sağlanamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, o nedenle, bir önergemiz var; o önergenin kabul edilmesi halinde, 
mal bildirimlerinin aleniliğini sağlarsak, belirttiğimiz kaygıları ortadan kaldırırız ve bu yasa 
da, adından beklenilen yararı sağlar. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Genç, bir sorunuz mu vardı efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 

Şöyle : Burada "mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gö
revlinin sicil dosyasında saklanır" deniliyor. Görevli demek, kamu görevlisi anlamında veya
hut herhangi bir kamu teşekkülündeki görevli anlamını taşır. Sicil dosyası da bunlar için tutu
lur." İlgili için tutulan bir dosyada saklanır" dense, bence daha yerinde olur. Sicil dosyası ka
mu görevlileri için tutulur, bunlar için tutulacak özel dosyada saklanır. 

BAŞKAN — Tabiî, gazeteciler vesaire de eklendiğine göre, onların sicil dosyası nerede 
olacak? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O bakımdan, bir düzeltme yapılması lazım. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Onların adlî sicildeki dosyaları?!.. 

BAŞKAN — Evet. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Genç, 
bugün çok olumlu katkılarda bulunuyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bunun için bir önerge hazırlıyorlar mı arkadaşlarınız? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım önergeye gerek yok, redaksiyon olarak düzeltilir bu. 

BAŞKAN — Nasıl ifade edeceğiz peki? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — "Görevli
nin ilgili dosyasında saklanır." "Sicil" yerine, "İlgili dosyasında saklanır" diyelim efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — "İlgilinin" diye
lim; çünkü "görevli" de diyemeyiz buna... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Beyanda bulunanın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — "İlgili için tutulacak özel bir dosyada saklanır." 

BAŞKAN — "özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanla
rın dosyasında saklanır." 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — "Özel dos
yasında saklanır" efendim. 

BAŞKAN — Oylama sırasında, bu ifade ettiğimiz şekilde redaksiyonu aynen oylayacağız. 

Şimdi, önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun teklifinin 9 uncu maddesi
nin ve madde başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Ali Haydar Erdoğan Güneş Gürseler 
İstanbul Tekirdağ 

Ömer Türkçakal Fuat Erçetin 
Kocaeli Edirne 

Ekin Dikmen Kâzım özev 
İçel Tokat 

Yüksel Çengel Neccar Türkcan 
İstanbul İzmir 

Kamer Genç Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli Tunceli 

"Bildirimlerin aleniliği 

Madde 9. — Mal bildirimleri alenîdir. 

Başkalarına ait mal bildirimlerinin içeriği hakkında gerçek dışı açıklama yapmak, bilgi 
vermek veya yayınlamak yasaktır." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu
ğumuz yok, katılamıyoruz efendim. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..; Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, biraz evvel bahsedilen redaksiyon istikmetinde maddenin ilk cümlesini yeniden oku
tuyorum : 

"Madde 9. — Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildi
rimde bulunanın özel dosyasında saklanır." 

BAŞKAN — tik cümle bu şekilde düzeltiliyor. 
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 10. — 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildi
rimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Gerçeğe aykırı açıklama 
MADDE 11. — Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır." 

Bülent Çaparoğlu Mehmet Sağdıç 
Malatya Ankara 

Şakir Ergin Yılmaz Sanioğlu 
Yozgat Ordu 

Ercan Vuralhan Yasin Bozkurt 
Ankara Kars 

Ülkü Güney Raşit Daldal 
Gümüşhane Niğde 
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Gerekçe: Mal bindirimleri muhtevalarının gizliliğinin korunması için bu önerge verilmiştir. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Çoğunlu

ğumuz yoktur, katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Takdire bırakı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yalnız, orada, "yarı** kelimesi geçiyor; "Yüz

de 50 oranında artırılır" demek lazım. Yani, ben bugüne kadar bir kanunda böyle bir ifadeye 
rastlamadım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Kabul edilen önerge istikametinde değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma 
MADDE 12. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bil

dirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme 
MADDE 13. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene 

üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Zoralım 
MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde 

edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile 
zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesi
ne karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklif çok acele hazır

lanmış ve gördüğümüz kadarıyla, Komisyonda da yeteri kadar incelenmemiş. "Haksız edinil
miş olan malların zoralımına hükmolunur" deniyor. 
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Bildiğiniz gibi, mülkiyet hakkı, Anayasada, öncelikle korunan bir haktır. Bu zoralıma kim 
karar verecek ve hangi boyutlardaki haksız iktisaplar zoralım yoluyla geriye alınabilir, bu hu
sus maddede belirtilmemiş. Burada haksız elde edilmiş malların miktarlarının belirlenmesinde 
-Türkiye'deki enflasyonun süratle arttığını biliyorsunuz- fizikî ölçüler mi, yoksa değer itibariy
le görülen artışlar mı göz önüne alınacaktır; bunlar izah edilmemiştir. Her halde bunun vergi
ye tabi olmaması lazım. 

Adam 10 sene önce 20 tane altın beyan etmiş, bugün de elinde 20 tane altın varsa, değer 
itibariyle karşılaştırdığınızda büyük bir artış oluyor; bunun, zoralım konusu olmaması lazım. 
Yani, bunların maddede belirtilmesi lazım. Böyle, iki satırlık bir madde ile vatandaşın mülki
yet hakkına el uzatmak suretiyle devleti görevlendirdiğimize göre, bunun da çok ayrıntılı ola
rak belirtilmesi lazım. Acaba, bu alım ne şekilde yapılacak? İlgiliye ihbarname tebliği suretiyle 
mi istenecek? Burada, zoralıma başvuran yetkili kurum, yani zoralıma kimin yetkili olduğu 
belirtilmemiş. İlgili, farz edelim ki, mahkeme başkanına verdi. 

7 nci maddede, "Sonu beş ve sıfırla biten yıllarda bu mal beyanı yenilenecek" deniyor. 
Yenilenen beyanla da, diğer beyanları karşılaştıracak... 

Madde üzerinde konuşmadık; ama, karşılaştırmayı yapan kişiye de bir görev vermek la
zımdı. Eğer bu karşılaştırma sonucunda, hakikaten, haksız bir mal edinme görülmüşse, karşı
laştırmayı yapan kişinin de -zoralım yoluyla idare tarafından elde edilmesi için- ilgili mercie 
ihbarda bulunma zorunluluğunu getirmemiz lazımdı. Madde, "karşılaştırılır" demiş, orada 
bırakmış; ondan sonra da, -bu suretle mal beyanında bulunanlar da gizli olduğuna göre- bu 
nereden tespit edilecek? Burada belki bir ihbar olacak; ya belli kişiler hakkında siyasî polemik 
yapılacak ya da siyasî yönden yıpratılmak istenen insanlar hakkında bu yollara başvurulacak; 
ama öte taraftan, bu kanunun uygulanmasını sağlayacak bir merci de yok. 

Borçlar Kanununda, Medenî Kanunda bu kanuna tekabül eden hükümlerin olup olmadı
ğını bilmiyorum; ama, böyle, iki satırlık bir madde ile, vatandaşa, gideceksiniz, "sen haksız 
mal edinmişsin, ver bunu" diyeceksiniz... Kim diyecek bunu? Merci belli değil; itiraz yolu var 
mı, yok mu belli değil. Buna karşı kaç gün içerisinde, nereye itiraz edilecek, belli değil. Ondan 
sonra bunu vergi gibi bir alacak mı kabul edeksiniz, yoksa bir haksız iktisap mı kabul edecek
siniz? Buradan çıkan davalara kim bakacak; idare mahkemeleri mi, adliye mahkemeleri mi ba
kacak? Bunlar, çok önemli konulardır. Bunları burada böyle sükût geçmek suretiyle bir yere 
varmak mümkün değil. Uygulamada bu kadar büyük sıkıntılar yaratacak hükümleri buraya 
sevk etmekle, bu kanunu biz bir yere vardıramayız. 

Onun için, bence bu konuyu takip eden -devlet içinde- bir birimin de oluşturulması lazım. 
Yani, bütün mal bildirimlerinde, haksız mal edinildiğinin saptanılması halinde, devlet içinde 
bir kurumun, bunları, mal beyanına tabi olan bütün kişilerin mal bildirimlerinin gerçek olup 
olmadığını, haksız mal edinmelerinin bulunup bulunmadığını takip etmek için özel bir kuru
mun oluşturulması ve bunları o kurumun incelemesi gerekir. Bence, bunun başka çıkar yolu 
yoktur. Onlar kanalıyla takip edilip hakikaten, eğer bu kişilerin haksız mal edinmesi varsa, 
onların da, yine Vergi Usul Kanununda belirtilen prosedür içinde ilgiliye önce bir ihbarname 
gönderilir ve o ihbarnamede, hakikaten haksız mal edinme var mıdır, yok mudur, kişiye de 
ilgiü yerlere itiraz etme hakkını verdikten sonra, buna el koymak daha yerinde olur. 

Bunu belirtmek istedim. 
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Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
Sayın Kamer Genc'in söylediği bir hususu açıklamak istiyorum. Burada "Haksız edinilmiş olan 
malların zoralımına hükmolunur" deniyor. Yani, bu, bir mahkeme kararıdır. Zaten, bir ceza 
davasıdır; mahkûmiyet söz konusudur; o da var. Yani, haksız mal edinmiş kimsenin üç sene
den aşağı olmamak üzere mahkûmiyeti söz konusu ve bu malların da, "hükmolunur" den
mek suretiyle, mahkeme kararıyla müsadere edileceği, zoralımına karar verileceği belirtilmiş 
oluyor. Mahkeme kararı olduğuna göre, diğer hususlar genel hükümler çerçevesindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bugün bu maddelerin müzakeresinin tamamlanma ihtimali zayıf. 

Acaba, maddeyi Komisyon geri almak suretiyle bir redaksiyona tabi tutsa, isabetli olur mu 
diye düşünüyorum... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bir redaksiyon 
düşünmüyoruz Sayın Başkan. Zaten, maddede, açıkça, "hükmolunur" deniyor. O da, var di
yoruz zaten. 

BAŞKAN — Yani, bu 13 üncü maddede ceza hükmü getirildiğine göre, ceza hükmünü 
de mahkeme kararlaştıracağına göre... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Zaten, hüküm 
tabiri, mahkeme kararları içindir. Onu demek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu hizmetlerinden yasaklanma 
MADDE İS. — Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza 

süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanların müebbeten kamu hizmetlerin
den yasaklanma cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı 
MADDE 16. — Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç 

tecil edilemez, şahsî hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü 

Soruşturma 
MADDE 17. — Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçir

me, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak 
etmekten sanık olanlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun Muvakkat Hü
kümleri uygulanmaz. 

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz. 
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanık

larla ilgili kanun hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Gürseler. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu 
yasa teklifinin 17 nci maddesi büyük ötçüde yasa teklifine adını veren bölümdür. Rüşvet ve 
yolsuzluklarla mücadele, bu 17 nci madde anlamında yapılacak. Bundan önceki bütün düzen
lemeler, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmasına ilişkin yasadaki hükümlerin yeni
den düzenlenmesi ve değiştirilmesiydi. Şimdi, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadeleyi hızlandırma 
amacıyla, bu 17 nci madde düzenleniyor. 

Şimdi, önce Türk Ceza Kanununun sistemini bir gözümüzün önüne getirmek durumun
dayız bence. Bunlar, rüşvet, irtikâp, zimmete para geçirmek, kaçakçılık, resmî ihalelere fesat 
karıştırmak, falan, bu yasa teklifiyle icat edilen yeni suçlar değil; bunlar Ceza Kanununda var. 
Bu yasa teklifiyle getirilen tek suç, haksız mal edinme suçu. Tabiî bunu da, biraz önce değerli 
hukukçu arkadaşlarımızın uyarılarıyla da gündeme getirmek lazım. Borçlar Kanunundaki haksız 
mal edinme, sebepsiz zenginleşme falan çok ayrı şeyler, ama, yeni bir kavram getirilmediği için, 
oradaki kavramların aynısıymış gibi bir kavram kargaşası yaratacak; yarın, uygulayıcıların zi
hinlerini bulandıracak bir ibare. Haksız mal edinme Borçlar Kanununda var ve unsurları çok 
farklı. 

Şimdi, bunlar, yeni suçlar değil haksız mal edinme dışında Ceza Kanunu bunları tarif et
miş. Bunları kim işliyor?.. Memurlar işliyor. Ceza Kanununa göre, bunlar, memurların işlediği 
suçlar; ama, kanun koyucu bir şey daha yapmış, demiş ki, "Bunları memurlar işliyor; ama 
memurların soruşturmasını, kovuşturmasını ben ayırıyorum, bir başka usulle yapacağım bu
nu." Şimdi, bu yasa teklifiyle, o usulü bu suçlarda devre dışı bırakıyoruz. Yani, memurun bu 
suçları işlediği ihbar edilirse, hızla soruşturulacak... Lüzumu muhakeme kararı falan yok; ta
mam... Peki, niye ondan sonra, memurları sınıflandırıyoruz, kamu görevlilerini sınıflandırı
yoruz? Kaymakamın, tapucudan, nüfus memurundan, Köy Hizmetlerinde çalışandan niye farkı 
olsun? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne bakımdan? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) - - Soruşturma bakımından. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O ağır bir suç, beyefendi. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — O ağır bir suçsa, o zaman, devletin başlangıçta Me

murin Muhakematı Kanununu koyarken güttüğü amacı korumak lazım. Niye, o kanunu koymuş 
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devlet, kanun koyucu? "Memurum hakkında kolay suç isnadında bulunulabilir" demiş; "Onu 
koruyayım" demiş. Şimdi ise kaldırıyorsunuz. Kaldırın; ama, herkes için kaldırın. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — O kanun eskidi. O kanun şimdi '70 yaşında. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 70 yaşında; ama, herkes için kaldıralım. Kaymakamı, 

valiyi, müsteşarı, kendimizi ayırıp yasa düzenlemeyelim, kaldırıyorsak hep beraber kaldıralım, 
rüşvetle, yolsuzlukla öyle mücadele edelim. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — İleride onu da kaldıracağız. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — İleriye gerek yok. Bu işin şimdisi var. Şimdi bu işi 

düzenlerken, hep beraber kaldıralım, gücünüz varsa. 
Sayın milletvekilleri, bu yasa teklifiyle, halledilmek istenen iş, hep başından beri söyledi

ğimiz gibi, halen yürürlükte bulunan yasaya alenînilk ilkesi getirilseydi, hiç bu kadar tartışma
lara gerek olmadan halledilebilecek bir işti. Alenilik olayını getirmedikten sonra, bu yasanın 
bence hiçbir anlamı yok. Başlangıçta, basında o kadar gündeme çıkarılmasına, çok yeni ve 
çok süper güçleri olan, öyle, dokunduğu yerde bütün yolsuzlukları, rüşveti yok edecek bir yasa /• 
olmadığı ortada; ama, bütün bunları yaptıktan sonra, bir de memurları sınıflandırmak, me
murlara haksızlık etmek, devletin kendi memurları arasında ayırım yapmak, bu rüşvet alırsa 
bunu hızlı soruştururum, bu rüşvet alırsa bunu yavaş soruştururum, bünunkine göz yumabili
rim demenin anlamı yoktur. Bu işi yapıyorsak, düzgününü yapalım, bütün memurları aynı sta
tüye sokalım. Neden, müsteşarı, valiyi, kaymakamı ayırıyoruz? Akılcı bir gerekçe söyleyin... 
Yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, toparlayınız efendim, konu anlaşılmıştır, zaten genelinde ifade 
ettiniz, süremiz de yaklaşıyor. Rica edeyim... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Sağ olun, Yüksek Başkanlığınızda, kısa zamanda çok 
şey ifade etmeyi öğrendim. 

önergemizin kabulünü diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, 1609 sayılı Ka
nunda, rüşvet, irtikâp, ihtilas, zimmet gibi suçları işleyenlerin tabi oldukları bir soruşturma 
usulü var ve orada, cumhuriyet savcılarına belirli yetkiler verilmiş. O kanun varken, buraya 
yeni birtakım kanun metinlerini getirmek bence anlamsız. 

İkincisi, Sayın Gürseler'in de dediği gibi, zaten büyük rüşvet dönüyorsa, müsteşarlardan, 
valilerden, kaymakamlardan dönüyor veyahut da politikacılardan dönüyor. Evvela biz onlar 
için soruşturmayı kolay taş tır alım. Onlar için soruşturmayı kolaylaştırmıyoruz, yetkili , emrin
deki bir memuru beğenmeyecek, "senin mal beyanında bir hata var" deyip savcıya bilderecek 
veya bunu devamlı bir tehdit aracı yapacak ve savcı, derhal, bu vatandaşı, 1609 sayılı Kanun 
hükmüne istinaden, gerekirse tevkif edecek... 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Kalkıyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kalkmıyor... 1609 nerede kalkıyor? Burada, kaldırılan hü

kümler var; onlar arasında var mı? 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Burada kendini savunamayacaklara iftira etmeyin. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, siz de valilik yaptığınızdan hep meslektaşlarınızı 
koruyorsunuz. Vali yapmıyor mu? Şimdiye kadar, valiler, iktidarların uşaklıklarını yaptılar, bir
çoğu, yani hepsi değil tabiî. 

GALİP DEMtREL (Malatya) — îftira atma. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gücü yeten kişiler burada kendilerini korursa, gücü yet
meyen insanların sırtına vurursa; o zaman, niye, kanunları getiriyoruz? Zaten, düzen, kendisi
ni koruyamayan insanlar aleyhine işliyor. Düzen, kendisini koruyan insanlar lehine devamlı 
işlediğine göre, o zaman, kanuna gerek yok. 

GALÎP DEMtREL (Malatya) — Bunlar daha önceki kanunda mevcut. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Demirel, siz, niye bu kadar pireleniyorsunuz onu an

lamıyorum. Bu valileri böyle özel bir koruma altına almakta bir amacınız mı var? 
GALlP DEMtREL (Malatya) — Efendim, daha önceki kanunlarda bunlar mevcut... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Daha önceki kanunlarda varsa, biz, onları kaldıralım di

yoruz, müsteşarları da kaldıralım. Çünkü, bunlar devletin en üst kademesinde, birinci derece
de icra organı olan insanlar. En büyük işler bunların kararları ile sonuca bağlanıyor. O halde, 
onlar için getirelim. 

Biz, buraya, birtakım müsteşarlar hakkında suiistimal iddiaları getirdik. Bu iddialarımız, 
maalesef, tutanaklarda kaldı. O müsteşarların ismini buraya tekrar vermek istemiyorum; ama 
suiistimale karışmış insanların öncelikle, devletin en üst kademelerinde kalmaması lazım. On
ları bir masuniyet altına alıyorsunuz. Kaldı ki, yürürlükteki mevcut hukuk sistemimize göre, 
bunlar hakkında bir soruşturma yapıldığı zaman, Danıştay bu konuda karar veriyor. Diğer 
kamu görevlileri için de il idare kurulları karar veriyor. 

Aslında, bu teklifin işlemesi de çok anormal. Bu teklifte, evvela, yazılı suçlar var. Suç ula
şabilmesi için mahkemenin kesin karar vermesini mi bekleyeceksiniz? Evvela zoralım hükmü
nü uygulayacaksınız, Değil mi? Herhalde öyle olması lazım. Zoralım hükmüne göre, mahke
me, haksız olarak iktisap ettiği mala kesin olarak el koyacağına karar vermesi ve o kararın ke
sinleşmesi lazım bana göre, ondan sonra bu soruşturmanın yapılması lazım. Olay böyle mi 
devam edecek, yoksa bir yandan ilgili memur hakkında zoralım hakkında dava açılacak, öte 
taraftan savcı soruşturma mı açacak?.. Bunların hepsinin burada açık açık konuşulması lazım. 

Aslında, çok temel hak ve özgürlükleri temelinden sarsacak nitelikte yasal bir düzenleme 
getiriyoruz; maalesef, çok kısa cümlelerle ve uygulamada insanlara büyük sıkıntılar yaratabi
lecek şekilde çok kapalı ifadelerle düzenleme yapıyoruz. Mademki, "Hepsi için" diyoruz; "Bu
yurun, Hodri meydan!.." diyoruz; valisi de girsin, politikacısı da girsin, bakanı da girsin, kay
makamı da girsin, müsteşarı da girsin; herkes cumhuriyet savcısı tarafından re'sen takibata alın
sın. Hatta, bir hüküm daha koyalım, milletvekilleri için de olsun ve milletvekilleri de dokunul
mazlık zırhına sığınarak, bu haksız iktisap yolundan yararlanmasın. Bunu getirelim, yani, ar
kası olmayan memurun başına vuruyoruz; ama, imtiyazlı kişilere gelince, birtakım zırhlara bü-
ründürüyoruz... Bu, bizim adalet anlayışımıza, hukuk anlayışımıza ve parti anlayışımıza aykırıdır. 

Bunu belirtmek istedim. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

— 56 — 



T.B.M.M. B : 104 18 .4 .1990 0 : 1 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun Teklifinin 17 nci maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkralarının madde metninden çıkarılmasını öneririz. 

Ali Haydar Erdoğan Güneş GUrseler 
tstanbul Tekirdağ 

Ömer Türkçakal Mehmet Fuat Erçetin 
Kocaeli Edirne 

Neccar Türkcan Kâzım özev 
tzmir Tokat 

Yüksel Çengel Kamer Genç 
tstanbul Tunceli 

Ekin Dikmen Orhan Veli Yıldırım 
tçel Tunceli 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz yoktur, katılamıyoruz efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Suçun ihbarı 

MADDE 18. — Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına yapılır. İhbarın üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muh
bire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bı
rakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. 

Bıı suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare 
elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. 
Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görül
mediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstere
rek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir. 

17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler 
durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde 
bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Mu
vakkat Hükümleri uygulanmaz. 

thbar Konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak 
yasaktır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Ali Eser ve Sayın Kamer. Genç söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Eser. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Gökhan Maraş ve 4 ar

kadaşının verdiği kanun teklifi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, eğer cevap vermesi mümkünse, Sayın Maraş'tan, bu kanun 

teklifini getirdiği esnadaki, o günlerdeki düşüncelerinin, Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metinde hâlâ olup olmadığını, onun cevaplanıp cevaplanmadığını sormak istiyorum. Birinci 
sualim budur. Çünkü, Sayın Maraş'ın, teklifiyle Komisyonun kabul ettiği metni karşılaştırır-
sanız, bence, bu kanun teklifi yasalaştığında, ona canlılık ve işlerlik kazandıracak ana madde
nin ortadan kalktığını görürsünüz. 

Dolayısıyla, tabiri caizse, Hoca'nın kuşuna benzemiş; yani, leyleğin kanadını, ayağını ve-
sairesini kestikten sonra, "yahu uçmuyor" havasına girmiş. Neden? Bakın -4 üncü maddeyi 
geçtik- bu kanun teklifinin 4 üncü maddesini aynen okuyacağım. 

YILMAZ ALTUö (Sivas) — Sayın Başkan, kaçıncı maddeyi görüşüyoruz? 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, bendeniz ifade edeceğim; 18 inci maddeyi müzakere edi

yoruz efendim. 
ALt ESER (Devamla) — Evet efendim, bağlı olduğu için bazı maddeleri burada referans 

vermek istiyorum. 
Efendim, kanun teklifinin, "Haksız mal edinme" başlıklı 4 üncü maddesinde, "Kanuna 

veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı 
bakımından..." 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Rüşvet ve yolsuzluğu müzakere ediyoruz. 
BAŞKAN — Siz sonradan mı geldiniz yoksa?.. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Hayır, başından beri buradayım ve din

liyorum. 
BAŞKAN — O zaman, burada "Suçun ihbarı" başlıklı 18 inci madde müzakere ediliyor. 
ALt ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, tamamen bağlıdır, ben, fikir insicamımı takdir 

edecek derecede kendimi irdeleyebiliyorum. Sayın sözcülerin, dışarıdan söz atanların sözleri
ne, itibar edeceğim kadar ederim. 

Teklifin 4 üncü maddesini aynen okuyorum : "Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak 
sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun ol
duğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanma
sında haksız mal edinme sayılır." Bizim bütün müzakeremiz bu haksız edinilen malların nasıl 
tespiti, nasıl cezalandırılacağı vesaire, vesaire; ama, kim bunu tayin edecek, geliriyle uygun ol
duğu kabul edilemeyecek harcamaları yaptığı zaman kimler nereye gidecek, bunlar hangi kıs
taslara göre tespit edilecek?.. Mümkün değil. Zira, 9 uncu maddeye göre, beyanlar gizli. Bu 
9 uncu maddedeki beyanların gizliliği ancak ve ancak -20 nci maddede göreceğiz- bu soruştur
ma ve kovuşturmayı yapmaya yetkili mercilerce sorulduğu zaman verilebilecek. Üstüne üstlük, 
bu gibi durumlarda, olgularda, bu haksız iktisapların ortaya çıktığı, yaşantıların ortaya çıktığı 
zaman ihbar edecek müessese de yok. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, sadece -beyanlarda var 
zannediyorum- 9 uncu maddede, "Merci iki beyannameyi birbiriyle karşılaştırır" deniyor. 
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thbar müessesesini sureti katiyede bu kanun teklifinin içine sokmak lazımdır. Sayın Maraş'ın 
teklifinin içinde bazı maddeler vardır ve özüdür; ama ihbarcıyı da her türlü koruyamaya al
mak kaydıyla. Mevcut uygulamada, rüşveti alan da veren de aynı usulde, aynı seviyede ceza 
görüyor. Benim bildiğim kadarıyla; her ikisi de suçludur. Bugün, devletin bütünlüğüne, bö
lünmezliğine ve çok kutsal saydığımız hususlara karşı suç işlemiş olanlara dahi, bir Pişmanlık 
Yasası çıkarıp, onları affedebildiğimize göre, madem böyle ciddî bir meselenin üzerine gidiyo
ruz, bence, ihbar müessesesini de bu kanun teklifinin içine sokup, bunlara da, bu teklif yasa
laştığında işlemesi bakımından bir Pişmanlık Yasası mesabesinde af yasası veya muafiyet geti
rip, teklifi kanunlaştığında işler duruma getirmemiz şarttır. 

Bizim vatandaşımızın mahkeme kapısından, karakoldan ne kadar çekindiğini bilmeyeni
niz yoktur. Zaten, böyle meselelerde vatandaş nemelazımcılığın içine de girmiştir. Görsek de, 
"Bana ne? Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın" zihniyetinde olan bir toplumuz maalesef. Bu 
oldukça, bu ihbar müessesesi de çalışmadıkça, bu teklif yasalaştığında işlerlik kazanacağını 
tahmin etmiyoruz. Sadece, kamuoyuna karşı Hükümetin veya Anavatan Partisinin, "tşte, yol
suzluk, rüşvet ayyuka çıkmış; ama biz buna karşı bir kanun da çıkardık" demesinden başka 
bir işe yarayacağını tahmin de etmiyorum. 

Bu duygularla, hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, olayın esası
na inmeden, sathî, yüzeysel bir müzakere ile çok önemli bir kanunu geçirmek durumunda ka
lıyoruz. 

Şimdi, 17 nci maddede geçti; bu madde diyor ki, "Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel 
soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır." Bu
gün, kamuoyunda en fazla gürültü koparan husus, Çankaya'da oturan Sayın Cumhurbaşkanı
nın kendisiyle ailesinin mal edinme hususudur, bu münakaşa konusu edilmektedir. 

Siz, devletin en üst kademesine gelmiş insanların mal varlıkları hakkında kamuoyunda 
yoğun kanaatler belirmişken, onları tahkik etmeyi bu kanun hükmüne nasıl sığdırıyorsunuz, 
söyleyin bana. 17 nci maddede olduğu gibi, "Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma 
ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır" dediğinizde, ne 
parti liderleri, ne milletvekilleri, ne bakanlar, ne de cumhurbaşkanları hakkında bir soruştur
ma yapmanız mümkün değildir; çünkü, dokunulmazlıkları var. Eğer, hakikaten bu kanunun 
amacına ulaşmasını istiyorsanız, bunu, düzenleyelim. 

Şimdi, 18 inci maddede, "Suçun ihbarı" deniliyor. İlgili, gidecek, Cumhuriyet Başsavcısı
na ihbar edecek ve Cumhuriyet Başsavcısı da, bu arada, bir muhakkik veya müfettiş atayacak. 
Peki, sizin kabul ettiğiniz önergeyle, basın mensupları basın patronları hakkında veyahut da 
bir partinin genel başkanı hakkında muhakkik olarak kim gidip tahkikatı yapacak; bunu, bu
rada belirtmemiz lazım. Mesela, bir cumhurbaşkanı hakkında haksız bir mal edinme söz ko
nusu olduğu zaman, bu muhakkik veya müfettiş olacak kimsenin niteliği ne olacak, bunları 
burada belirtmemiz lazım. 
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Yargıtay Başsavcısı Yüce Divanın bir savcısı olduğuna göre, Yargıtay Başsavcısı veya Da
nıştay Başsavcısı Cumhurbaşkanıyla ilgili bir ihbar olduğunda, bana göre, yetkili kılınıp, onun 
gidip bu işi muhakkik olarak tayin etmesi gerekir. Burada bunu belirtelim. 

Gene, bir parti genel başkanı hakkında da, beşinci dereceden bir memuru muhakkik ola
rak tayin edip gönderemezsiniz. O halde, bu muhakkik sıfatına tayin olacak kimselerin nite
liklerini de burada belirtmemiz lazım. Yine, gazete yazarları, köşe yazarları, fıkra yazarları 
ile ilgili incelemeyi yapacak kişilerin de, en azından, vergi hukukunu veyahut da muhasebe sis
temini bilen insanlar olması ve belirli bir kariyere sahip olması lazım. Mesela, bunların, maliye 
müfettişi, hesap uzmanı gibi, inceleme sahasında temayüz etmiş kişiler olması lazım. 

Bunları belirtmiyoruz, çalakalem, maddeyi düzenliyoruz... Soruyorum size : Cumhurbaş
kanı hakkında ihbar yapıldığı zaman, bu araştırmayı kim yapacak? Sayın Hükümet ya da Ko
misyon söylesin. Yani, vatana ihanet suçu dışında Cumhurbaşkanı sorumlu değildir, bir Ana
yasa hükmü; ama devletin birtakım üst kademeleri için böyle bir masuniyet, böyle bir zırh ge
tirdiğiniz takdirde, gidip, fakir bir memurun sırtına bunu vurmanın da anlamı yok. Zaten, o 
alt kademedeki memurların yaptıkları suistimalleri toplarsanız, belki Türkiye'de bu tip me
murların yaptığı suiistimallerin toplamının yanında, yani bir müsteşarın, bir bakanın veyahut 
da bir cumhurbaşkanının yaptıklarının onda birini yapmamış olur. 

O bakımdan, olaya gerekli ciddiyeti ya verelim veyahut da bu ciddiyeti vermiyorsak, böyle 
kendimizi kandırarak, kamuoyunu kandırarak, basını kandırarak, bu tip makyaj kanunlarla 
olayları çözümlüyoruz görüntüsü içine girerek, meseleleri halletmiş gibi görünmeydim. 

Onun için, bence, bu maddenin Komisyon tarafından geri alınarak, burada, "Bir ihbar 
vuku bulması halinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olan ilgilinin sıfatına göre muhak
kik tayin edilir" şeklinde; işte, politikacı, milletvekili, başbakan, bakan olursa, Yargıtay Baş
savcısı, diğer kamu görevlileri olursa gene personel hukuku içinde belirlenen sistemdeki mu
hakkik niteliğindeki kişiler kanalıyla araştırmanın yapılması ve ona göre bir rapor düzenlen
mesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 19 uncu maddeyle ilgili değil mi bu söyledikleriniz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır efendim, 18 inci maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — Ama, işte, soruşturma usulünü 19 uncu maddede getiriyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır, burada muhakkik var efendim, "Muhakkik tayin 
eder ve raporunu verir" diyor ya, yani burada muhakkiklerin kimlerden teşekkül ettiğinin de 
bu maddede açıklanması lazım sıfatına göre... 

BAŞKAN — Ben de, "Soruşturma Usulü" maddesinde ifade edilse daha doğru olmaz 
mı diyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, soruşturma usulü geçti... (ANAP sırala
rından "Orada da konuşursunuz" sesleri) 

Yok, orada da konuştuk, siz takip etmiyorsunuz, o bir önceki madde idi; siz boşuna dinli
yorsunuz, görüşmeleri takip etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — 18 inci maddedeyiz, daha 19'a gelmedik. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, 17'de soruşturma usulü geçti; onu diyorum. 18 
inci maddede, suçların ihbarı ve bunların tahkiki meselesi var. Ben, tahkikatı yapacak muhakkik 
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veya müfettişin sıfatının burada belirtilmesi gerektiğine inanıyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Genel hükümler... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, genel hüküm olmaz. 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Sen Danıştayda üyelik yaptın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Olmaz efendim, olmaz! Burada siz "muhakkik" dediğiniz... 
BAŞKAN — Sayın Genç, karşılıklı konuşmayalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — tşte, ben de hükümetten soruyorum, diyorum ki, Cum

hurbaşkanı hakkında kim tahkikat yapacak? Onu bize söylesin. Burada "Başsavcı" geçiyor, 
mesala "Yargıtay Başsavcısı" geçmiyor. Hükümet üyeleri hakkında, milletvekilleri hakkında, 
aslında Yargıtay Başsavcısının bu araştırmayı yapması lazım, ama, yok. Burada, "Cumhuriyet 
Başsavcılığı" diyor. Ounun için, bunların düzelmesi lazım. Yargıtay Başsavcısı ile Cumhuriyet 
Başsavcılığı ayrı konulardır, onları zatı âlileriniz bilirler. 

Onun için, bu maddenin Komisyonca geri alınarak, ihtiyaca cevap verecek bir biçimde 
düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, Başkanlık, baştan sona kadar müzakereleri takip ediyor. 18 inci madde suçun 

ihbarı, 19 uncu madde soruşturma usulü ile ilgilidir. Bendeniz, zatı âlinizin konuşmasına açık
lık getirmek ve faydalı olabilmek bakımından müdahale ettim; takdir sizindir, ama, Başkanlı
ğı, "Müzakereleri takip etmiyor" diye bir itham altında bırakırsanız... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok, Sayın Başkan, size demedim, oradan arkadaşlar müda
hale ettiler.onlara dedim. Siz gayet güzel takip ediyorsunuz, size sözüm yok. 

BAŞKAN — Lütfen... 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

18 inci maddenin ilk fıkrasının sonuna, "İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapıla
nın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır" ibaresinin ilavesini arz ederiz. 

Yılmaz Altuğ Yasin Bozkurt 
Sivas Kars 

Galip Demirel Leyla Yeniay Köseoğlu 
Malatya İstanbul 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Efendim, 

buna cevap vermeden önce, Sayın Genc'in beyanı üzerinde küçük bir açıklamada bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere bitmiştir. 
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, ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Bitmedi 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genc'in bir önergesi de yok. Bu itibarla, bu önerge üzerinde beyanını
zı rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Çoğunlu
ğumuz yoktur, katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTUN SUNGURLU (Gümüşhane) — Takdire bırakı

yoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından "önerge kabul edildi" sesleri) 

İtiraz edildiğine göre önergeyi yeniden oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Oylamaya biraz vaki olunca, beş kişi ayağa kalkarak itiraz eder, onun üzerine oylama ye
niden yapılır. 

18 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin bitimine çok az bir zaman kalmıştır. 
Bundan sonraki maddelerde önergeler bulunduğu ve müzakerelerin uzayacağı nazarı iti

bara alınarak, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 19 Nisan 1990 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.42 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ilindeki pancar üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklartna ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1228) 

19.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorunun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
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— Kastamonu'da pancar üreticileri, mahsullerini teslim ettikleri halde, par car bedelleri
ni alamamışlardır. 

Pancar üreticilerine ödemeler ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar 17.4.1990 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : BÎK.40.01/4-1-1055 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tLGt : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. MD.) 22.3.1990 gün ve 
7/1228-4579/20449 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müf-
tüoğlu tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorular, konu itibariyle Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının iştigal sahasına girdiği cihetle, Bakanlığımız koordinesinde hazırlanan cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

Kastamonu Şeker Fabrikasının 16.546 milyar lira tutarındaki çiftçiye ödenecek pancar be
delinin tediyesine 15 Ocak 1990 tarihinde başlanılmıştır. T. Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin finans
man durumuna göre tediyeye muntazam bir şekilde devam edilerek Mart 1990 ayı itibariyle 
tamamen bitirilmiştir. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatınmlann Garantisi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansına Verilen Oylann 

Sonucu : 

f 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
ibrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Âbdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
ANTALYA 
Cengiz Tuncer 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 

Kanunlaşmıştır. 

450 
264 
258 

1 
1 
4 

180 
6 

Fenni tslimyeli 
t. önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfun Ün 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuştu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 

Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

hJ&ll L - r H U I d 

İbrahim özel 
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BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertugrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
tlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

ÇORUM 
Ünal Ak kaya 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rızâ Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Al bayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 

Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Faruk İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Ay tekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
M. Hıran Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
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Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 

Gürcan Ersin 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehiriiöğlu 
M. Erdoğan Yetenç 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 

• 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir^ 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

SİİRT 
Kudbettin Hamidi 

— 66 — 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 
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BİNGÖL 
tlhami Binici 

(Reddeden) 
SAMSUN 

Hüseyin Özalp 

(Çdânser) 
BİNGÖL 

Haydar Baylaz 

(Geçersiz Oylar) 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

İSTANBUL 
İsmail Cem 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Hali t Dağlı 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer -Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 

(Oya Katılmayanlar) 

Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Diiek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Serer İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
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GAZİANTEP 
Abdul kadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel . 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Abdullah Baştürk 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 

Mehmet Cavit Kavak 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa. Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
İZMİR 
Veli Ak soy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem (ftaşkaı 
A hm el Ersin 
Fuat Kılcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söytemezoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 

Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Sabri Aras 
KASTAMONU 

Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyâzıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Aras (Bşk. V. 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Mehmet Şimşek 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Münir F. Yazıcı 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
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MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
MUŞ 

' Alaattin Fırat 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Ozkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
Cemal Alişan 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 

Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t. A.) 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
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TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
tbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Faruk Macun 

ANTALYA 

ÇORUM 

: 1 

: 1 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

HATAY : 1 

İSTANBUL 

SİİRT 

: 1 

: 1 
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Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastriiktür Programı Gereğince Türkiye'de 
Yapılacak tnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasansına Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlü 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Ce/.mi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğullan 
Muzaffer Atılgan 

' 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Tuğrul Coşku noğlu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Hatil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ANTALYA 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret BöİUkoğtu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

Kanunlaşmıştır. 

450 
229 
225 

1 
1 
2 

: 215 
6 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
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Hüsamettin Örüş 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
tlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ihman 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
Hüdai Oral 
tsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
tsmail Ügdül 
ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 

Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
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Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 

B : 104 18 . 4 

Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

. 1990 0 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu Tevfik Ertüzün 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Reddeden) 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Çekinser) 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

(Geçersiz Oylar) 

BİNGÖL 
İlhami Binici 

— 72 — 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
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ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dağlı 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 

(Oya Katılmayanlar) 

Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı i , 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemi han Talay 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
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Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
ismail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSER! 
M. trfan Başyazıctoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Mehmet Şimşek 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Münir F. Yazıcı 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz (B) 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ersin Taranoğlu , 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Ârıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbulut 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t.A.) 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erdal tnönü 
Fuat Kılcı 
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TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

B : 104 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

18 . 4 . 1990 O : 1 

Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Barutçu 
Ömer Faruk Macun 

ANTALYA 
ÇORUM 

: 1 
: 1 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 1 

İSTANBUL 
SİİRT 

: 1 
: 1 
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Türkiye Cumhuriyeti İle Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devletin Hava Taşımacı
lık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşıhkh Muafiyet Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 

Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
ismet özarslan 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ANTALYA 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. önder Kırlı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuştu 

Kanunlaşmıştır. 

450 
222 
219 

2 
— 

1 
222 

6 

BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğîu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğl 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bo/kır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ilıman 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Ügdül 
ELÂZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 

Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
M. Istemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan Akyü 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konuknu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
KemaMCarhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
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MANİSA 
Sünier Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 

HATAY 
Ali Uyar 

ADANA 

Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M.Halil Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Sefahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Şadan Tuzcu 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

(Reddedenler) 

(Geçersiz Oy) 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
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ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Barbakan) 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

104 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

18 . 4 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza

lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 2. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Ensrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

4. — 'Cırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 
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X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 7. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesinle Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlan 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonlan raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 10.j — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2,1990) 

11. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

12. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

13. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave* Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366)' 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

14. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (Si Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 
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X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S; Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adli 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

İ 21. — öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
Miskin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22.: — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 23. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

.' 24. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

25. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl-
masına_.Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8J.1990) 
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X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 28. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 29. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

30. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

31. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, îçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 32. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

33. - Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 1943.1990) 

34. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

35. _ Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 39.6) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.^ 
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X 36. • — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

37. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3,1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

38. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

39. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, TürK Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

40. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

42. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

43. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

ı (104 üncü Birleşim) 





Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 354) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ara
sında İmzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/501) 

T.C. 
Başbakanlık 19.10.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt: K. K. Gn. Md. 07/101-
2190/03595 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 19.8.1988 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İm
zalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmaanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Ka
nun Tasarısı" ve gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz .ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomisinin kendi kendine yeterli hale gelebil
mesi için T.C. ile KKTC arasında iki ülke Başbakanlarınca 5.12.1986 tarihinde imzalanan Eko
nomik İşbirliği Protokolü, bir seri ekonomik tedbirler yanında, bu tedbirlere güç katacak bazı 
anlaşmaların da imzalanmasını öngörmüştür. 

Mezkûr protokolün 27 ve 34-a maddelerinde, iki ülke arasında aktedilmesi öngörülen Ya
tırımların Garantisi Anlaşması, ülkemiz adına 30.3.1988 tarihinde Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci tarafından imzalanmıştır. 

Sözkonusu anlaşmada Türkiye'de yerleşik T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile T.C. kanunları
na göre kurulmuş tüzel kişilerce KKTC'nde yapılacak yatırımlarla ilgili ticarî olmayan riskle
rin (transfer kısıtlamaları, devletleştirme, kamulaştırma, savaş durumu, hakların engellenme
si) azaltılması ve KKTC'ne yatırım akışının ve teknoloji transferlerinin hızlandırılması amaç
larıyla anlaşma gereğince yapılacak garanti sözleşmelerinin Türkiye İhracat Kredi Bankası ta
rafından garanti edilmesi öngörülmüştür. 

Adı geçen Yatırımların Garantisi Anlaşması ile, yatırımcının kabul ettiği ve sorumlu oldu
ğu riskler ile kendi eylem ve ihmali sonucu ortaya çıkan riskler ve kur riski hiçbir şekilde ga
ranti edilmeyecektir. 
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Bu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi, Türkiye İhracat Kredi Bankasının çalışmalarına baş
laması ve âkit tarafların kendi mevzuatları uyarınca kanunî işlemleri tamamladıklarını birbir
lerine yazılı olarak bildirmeleri halinde mümkün olabilecektir. Anlaşma süresiz olup, taraflar
ca feshi ihbar edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Feshi ihbar hâlinde ise anlaşma fesih 
ihbarının tebliğinden itibaren altı ay sonra sona erecektir. 

Anlaşmanın amacı, T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile Türk şirketlerinin yanısıra Yabancı 
Sermaye Mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcıların KKTC*ne yatırım 
ve teknoloji transferi akışının hızlandırılmasını sağlamaktır. 

Türkiye'nin bu kabil bir anlaşmaya taraf olması, yabancı yatırımların teşvike mazhar ol
duğu bu dönemde yabancı sermayeye ilave bir güvence ve teşvik sağlayacak, ayrıca Türkiye'
nin yatırımcı olarak düşünülebileceği yakın bir gelecekte yatırım ilişkilerimiz açısından da mem
leketimiz için tecrübe ile sağlanmış bir güvence teşkil edecektir. 

Yine bu Anlaşma ile KKTC'ne özellikle üretim amaçlı özel sektör sermayesi ve teknolojisi 
şeklinde dış yatırım akışının kolaylaştırılması, özendirilmesi ve bu yatırımların ticarî olmayan 
nedenlerden kaynaklanan risklerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
DtSİSleri Komisyonu 30.11.1989 
Esas No. : 1/501 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatırımla
rın Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Ko
misyonumuzun 29.11.1989 tarihli 1-3/5 sayılı Birleşiminde Devlet Bakanı Mehmet Yazar ve mü
şavirlerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kendi ken
dine yeterli hale gelebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara
sında 5.12.1986'da imzalanan Ekonomik İşbirliği Protokolünün, imzalanmasını öngördüğü an
laşmalardan olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türk şirketlerinin, Tür
kiye'de faaliyet gösteren yatırımcıların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yatırım ve teknoloji 
transferi akışının hızlandırılmasını sağlamak amacını taşıyan tasarı Komisyonumuzca da uy
gun görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Kâtip 
Adnan Tutkun Ali Rıfkt Atasever 

Amasya Tekirdağ 

Üye Üye 
Baki Durmaz Onural Şeref Bozkurt 

Afyon Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 354) 
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Üye Üye 
Göksel Kalaycıoğtu Fuat Atalay 

Ankara Diyarbakır 
Üye Üye 

M. Istemihan Talay Cevdet Akçalı 
tçel İstanbul 
Üye Üye 

İsmail Cem Abdulvahap Dizdaroğlu 
İstanbul Mardin 

(İmzada 'Bulunamadı) 
Üye Üye 

Nurettin Yılmaz İrfan Demiralp 
Mardin Samsun 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Milet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.1.1990 

Esas No. : 1/501 
Karar No. : 102 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi gereğince, "Dışişleri Komisyonu"nda 
görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 17.1.1990 tarihinde yaptığı 27 
nci birleşimde hükümeti temsilen Devlet Bakanı Başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
görüşüldü. 

Bilindiği gibi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kendi kendinin yeterli hale 
gelmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başba
kanları arasında 5 Aralık 1986 tarihinde ekonomik işbirliği protokolü imzalanmıştı. Tasarı ve 
gerekçesi incelendiğinde; bu protokolün 27 nci maddesi ile 34 üncü maddesinin "a" fıkrasında 
öngörülen ilkeler çerçevesinde hazırlanan anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek 
kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerce, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde yapılacak yatırımlarla ilgili ticarî olmayan risklerin azaltılması ve Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetine yatırım akışı ile teknoloji transferlerinin hızlandırılması, ayrıca söz 
konusu anlaşmalar gereğince yapılacak garanti sözleşmelerinin Türkiye İhracat Kredi Bankası 
tarafından garanti edilmesini öngördüğü anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik geleceği açısından bü
yük önem arzeden söz konusu anlaşmanın biran önce yürürlüğe girmesinin yerinde olacağı, 
ancak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olsa dahi yabancı yatırımcılara bu 
anlaşma ile herhangi bir imtiyaz verilip verilmediği veya kötüye kullanılıp kullanılmayacağı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 354) 
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şeklindeki görüşlere Hükümet temsilcilerinin gerekli ve açıklayıa bilgiler yermesinden sonra 
anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ve maddelerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Dışişleri Komisyonu tarafından aynen kabul edilen tasarının 1 inci maddesi ile Yürürlük 
ve Yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozhurt Özal 

Malatya 
Üye 

Nihat Turker' 
Afyon 

Üye 
Hilmi Ziya Fostan 

Aydın 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
/. Önder Ktriı 

Balıkesir 
Üye 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arta 

Denizli 
Üye 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Tümüne Muhalifim) 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Abdullah Ayken Doğan 

İsparta 
Üye 

Birgen Keleş 
tzmir 

(Muhalefet Şerhim Ektedir) 
Üye 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sözcü 
Resü Ülker 

istanbul 
Üye 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 
Üye 

Fenni Idvnyeli 
Balıkesir 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Üye 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Üye 
Ismaü Şengûn 

Denizli 
Üye 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Üye 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
Ali Topuz 
istanbul 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 3S4) 
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Üye 
Mustafa Dinde 

Konya 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHl 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 

Üye 
Mahmut Öztürk 

Niğde 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(İmzada Bulunamadı) 

1/501 sayılı Kanun tasarısına aşağıdaki nedenlerle karşı olduğumuzu arz ederiz, 

Abdtdkadir Aks 
Gaziantep 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hami Ziya fbstacı 
Aydın 

Birgen Keleş 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Bu tasan ile Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yatırım yapması 
olası ve yatırım yapmış yabana şirketlerin yatınmlan için de hiç lüzumu yok iken garantiye 
girmektedir. T.Ç. tabiyetindeki gerçek kişiler ile tüzel kişi yatırımcılar için belki düşünülebile
cek böylesi bir garantinin, yabancı yatınmalara da sağlanması ulusal çıkarlanmız için sakın
calıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatınmlann 
Garantisi Anlaşmasımn Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.— 30 Mart 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Garantisi Anlaşması"nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19.8.1988 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralken 

Dışişleri Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve 
M. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal. 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirii 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Turizm Bakanı 
T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 



DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Oe Kuzey Kıbns Türk 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatırımla
rın Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatırımla
rın Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu met
hinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA 

YATIRIMLARIN GARANTİSİ ANLAŞMASI 

BAŞLANGIÇ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti herbiri Âkit Devlet olarak; 
Ekonomik kalkınma için ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olmak üzere, 
Yatırımcıların yatırımlarının kalkınmaya olan olumlu katkılarını kabul ederek ve bu yatı

rımların istikrar içinde adil bir muameleye tabi tutulması esaslarını göz önünde tutarak, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine özellikle üretim amaçlı özel sektör sermayesi ve tekno-
yojisi şeklinde dış yatırım akışının kolaylaştırılması, özendirilmesi ve bu yatırımların ticarî ol
mayan nedenlerden kaynaklanan risklerinin azaltılması amaçlarını benimseyerek, 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

MADDE 1 

Hedefler ve Amaçlar 
Bu anlaşmanın amacı, taraflar arasındaki ekonomik işbirliğini bütünleştirerek Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetine yönelik üretim ve hizmet amaçlı yatırımların akışını hızlandırmak için 
yatırımların garanti edilmesidir. 

Bu amaçla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Yatırımcıların Garanti Sözleşmesi için Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ne başvurusu

na eklenmek üzere "Yatırımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yapılmasını uy
gun bulduğuna dair bir belge"yi düzenlemeye kabul edecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Türkiye'de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılacak yatı
rımlarla ilgili ticarî olmayan riskleri Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. aracılığı ile garanti 
edecektir. 

MADDE 2 

Tanımlar 
İşbu anlaşma kapsamında; 
T.C. : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini-
KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetini 

YATIRIM : Yatınm deyimi, her türlü malvarlığını, özellikle; 
a) Taşınır, taşınmaz malları, ipotek, rehin, intifa gibi ayni hakları, 
b) Patent, lisans, know-how, ihtira beratları gibi sınaî mülkiyet haklarını, 
c) Hisse senetleri, tahviller, para ve ekonomik değeri olan her türlü hakları, 
d) Herhangi bir alacak hakkı ve kanun veya âkit ile elde edilen hakları, 
e) Bu yatırımlardan elde edilen gelirlerin yeniden yatırımını da kapsayacak şekilde her 

türlü yatırımı, 
ifade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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W I R I M C I : Türkiye'de yerleşik T.C. tabiyetindeki gerçek kişiler ile t.C. Kanunlanna 
göre kurulmuş tüzel kişileri ifade eder. 

YATIRIM SÖZLEŞMESİ: KKTC ile yatırımcı arasında yapılan ve yatırıma ilişkin esasla
rı düzenleyen sözleşme veya yatırım için verilen izni, 

GARANTİ SÖZLEŞMESİ: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile yatırımcı arasında ya
pılan ve garanti esaslarım düzenleyen sözleşmeyi ifade eder, 

MADDE 3 

Kapsanacak Riskler 

a) tşbu madde hükümlerine göre Türkiyeİhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından, uygun 
görülen yatırımlar aşağıda belirtilen bir veya daha fazla risk çeşitlerinden doğan kayıplara kar
şı garanti edilir. 

i.) Transferler Kısıtlamaları: 

Transfer kısıtlamaları riski, yatırımcının özkaynak olarak tahsis ettiği para ve yatırımın 
kredi ile yapılmış olması halinde kredi anapara ve faizlerinin, tasfiye, tam veya kısmi satış be
dellerinin, tazminat bedellerinin, temettü ve kâr paylan dahil yatırımdan elde edilen tüm gelir
lerin yatırımcının iradesi dışında transfer edilememesi hallerini kapsar. 

Yatırımcıya yönelik ayrıma bir kur uygulaması sonucunda doğan zararlar da teminat al
tına alınır. 

ii.) Devletleştirme, Kamulaştırma ve benzeri tedbirler : 

Devletleştirme, kamulaştırma veya benzeri tedbirler riski, KKTC'de garanti kapsamına alı
nan yatırımların veya bu yatırımlara bağlı olarak sahip olunan mamelekin KKTC hükümetin
ce ayrıma olmayan, kanuna uygun ve kamu yararına uygun olan nedenler dışında bu nedenle 
devletleştirilmesi, kamulaştırılması, ve/veya benzeri tedbirlere tabi tutulmasıdır. 

iü.) Savaş Hali; 

KKTC'ni etki altına alan bir savaş ve KKTC içinde çıkan isyan, ihtilal gibi rizikolardır. 

iv.) Hakların engellenmesi; 

Akdi ve hukukî hakların engellenmesi halinde ortaya çıkan rizikolardır. 

b) tşbu Garanti Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra yatırımcının kabul ettiği ve 
sorumlu olduğu riskler ile kendi eylem ve ihmali sonucu ortaya çıkan riskler ve kur riski hiçbir 
şekilde bu madde kapsamına alınamaz. 

MADDE 4 

Garanti Sözleşmesinden YaraHandması 

a) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. garantisinden; sadece KKTC topraklan üzerinde 
yatırım yapan yatınmalar yararlandırılır. Ancak, 

b) Yatırımcı gerçek kişinin biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere iki tabiyeti 
varsa, bu yatırımcı, bu garantiden faydalanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 354) 
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MADDE 5 

Garanti Sâde/meşinin Koşulları 
Her bir yatırımcı ile Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş. arasında imzalanacak Garanti 

sözleşmelerinin süresi ve komisyon ücreti, Garanti edilen yatırımla ilgili olarak hangi risklerin 
kapsama alınacağı, kapsanan risklerden kaynaklanan zararların hangi oran ve şartlarda taz
min edileceği de dahil tüm koşulları Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından belirlenir. 

MADDE 6 

Tazminat Talepleri 
Yatırımların tazminat talepleri Garanti sözleşmesinde yer alan hükümlere göre Türkiye 

ihracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından incelenir ve sonuçlandırılır. 

MADDE 7 

Halefiyet 
Hak sahibi yatırımcıya Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından tazminat ödemesi 

yapılması halinde, Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş. yatırımcı hak sahiplerinin garanti edi
len yatırımları ile ilgili olarak KKTC'ye karşı sahip bulundukları haklarına halef olacaktır. 

MADDE 8 

Anlasmanm Yorumu ve Uygulanması 
Taraflar bu anlaşmanın yorumu ve uygulanması konusunda doğabilecek ihtilafları karşı

lıklı müzakere yoluyla, çözüiemezse tahkim yoluyla çözerler. Tahkime başvurulması halinde 
tahkim usulüne ve ihtilafın esasına T.C. Kanunları uygulanır. 

MADDE 9 

Değişiklikler 
işbu Anlaşma taraflar arasında yazılı bir mutabakat ile tadil edilebilir. Herhangi bir tadi

lat, taraflardan her birinin diğer tarafa tadilatın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili for
maliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girer. 

MADDE 10 

Yürürlük 
Bu anlaşma, Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş. nin bu konudaki Garanti Programlarını 

uygulamaya başlamasından ve Âkit Tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri ta
mamladıklarını birbirlerine yazılı olarak bildirmelerinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. An
laşma süresiz olup, taraflarca feshi ihbar edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Feshi ihbar 
halinde ise anlaşma fesih ihbarının tebliğinden itibaren altı ay sonra sona erecektir. 

Bu anlaşma 30 Mart 1988 tarihinde Ankara'da tarafların tam yetkili temsilcilerince iki 
nüsha olarak aktedilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Abdullah T&nekeci Erdal Onurhan 
Devlet Bakanı Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 354) 
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T. B. M. M, (S. Sayısı: 351) 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrük-
tür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis 
İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ye Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Ko

misyonları Raporlan (1/629) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20.10.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : K.K.GnMd. 07/101-2056/03688 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza anı Bakanlar Kurulunca 7.8.1989 
tarihinde kararlaştırılan * «Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastriiktür Prog
ramı Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesiı İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasana" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut (hal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6095 sayılı Kanunun 3215 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin son fıkrasında, "An
cak, 1 inci maddede belirtilen kaynaklardan ödenek geldiğinde yukarıda a, b, c, d ve e bentle
rinde sayılan kaynaklardan sağlanan avans alındığı fona iade edilir. Ancak iadenin, fonların 
sarf tarihindeki Türk parası karşılığı milletlerarası hesap birimine meydana gelen enflasyon 
nisbetinin de ilavesiyle yapılması şarttır" hükmü yer almıştır. 

Ülke savunması için acilen yapılmasına lüzum görülen savunma alt yapı tesisinin, ileriki 
yıllarda bu tesisi bir NATO tesisi olarak kabul ettirip, başlangıçta milllî bütçeden yapılmış mas
rafın bir kısmım NATO ortak fonundan geri alabilmek için, önce NATO'ya ön finansman be
yanı yapılarak tesis inşa edilmektedir. Bu safhada ülke, finansman bakımından bir riski göze 
almaktadır. Çünkü, bu proje dilim programına hiç girmeyebilir veya 3-4 yıl gecikmeyle dilime 
girebilir. Burada üzerinde durulacak önemli husus, o tesise NATO'nun değil, ülkenin askerî 
savunma gücünü artırması için bir an önce sahip olmasıdır. Bu nedenledir ki, ülke, malî riski 
göze alarak işi Ön finansmanla yaptırmaktadır. 
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ön finansman beyanı yapılan projenin, alt yapı programına girmekle ülkenin malî riski 
ortadan kalkmaktadır. Ancak NATO'nun geri ödemesi NATO anlaşma ve kurallarına göre ol
maktadır. Buna göre işin yapılma tarihi ile NATO'dan harcama yetkisinin alındığı tarih arasın
daki enflasyon hızına göre doğan kaybı ülkenin kabullenmesi gerekmektedir. 

Bu kurala göre ön finansmanla yapılan işlerde kayba uğrayan ülkeler, parası değer kaybe
den ülkeler olmaktadır. Bu nedenle, ön finansmanla yapılan işlerin parasının iadesi kuralının 
değiştirilmesi ilk defa Türkiye'nin müracaatı üzerine NATO'ya intikal ettirilmiş ve NATO Enf-
rastrüktür Komitesi'nde defalarca görüşülmüş olmasına rağmen, NATO'ya üye ülkelerin tü
münü tatmin eden bir çözüme ulaşılamamıştır. 

Ülkelerin ön finansmanla ve kendi paraları ile yaptıkları masraflar kadar bir parayı NA
TO'nun finanse etmesi kuralı karşısında, 6095 sayılı Kanunun yukanda yazılı hükmünü yerine 
getirmek mümkün olamayacağından, ön finansmanla yapılan işlere son vermek gerekecektir. 
Halbuki askeri savunma maksatları için ülkece acilen yapılmasına lüzum görülen bir tesis millî 
kaynaklardan finanse edilecek, fakat NATO'ya ön finansman beyanı yapılmadığı için, bu tesis 
ileriki yıllarda NATO'da dilim programlarına alınsa bile, NATO kurallarına göre yapılmış olan 
tesis "mevcut tesis" olarak kabul edileceğinden, NATO herhangi bir geri ödeme yapmayacak, 
böylece ülkemiz yaptığı bu tesis için harcadığı paranın bir kısmını geri almak imkânından mah
rum olacaktır. Bu nedenle, 6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasındaki, "ancak 
iadenin, fonların sarf tarihindeki Türk parası karşılığı milletlerarası hesap birimine meydana 
gelen enflasyon nispetinin de ilavesiyle yapılması şarttır" şeklindeki hükmün metinden çıka
rılması suretiyle gerektiğinde ön finansmanla iş yapmaya imkân sağlanmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde ile, genel gerekçede ayrıntılı olarak açıklanan sebeplerle, 6095 sayılı 
Kanunun 3215 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve 
(e) bentlerinde sayılan kaynaklardan sağlanan avansların geri ödenmesinde uygulanacak esas 
değiştirilmekte ve anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan "iadenin, fonların sarf tarihin
deki Türk parası karşılığı milletlerarası hesap birimine meydana gelen enflasyon nispetinin de 
ilavesiyle yapılacağına" ilişkin hüküm madde metninden çıkarılmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Mült Savunma Komisyonu 23.11.1989 

Esas No. : 1/629 
Karar No. : 4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı ^..eğince Türki
ye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine tlişkir. 
Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 22.11.1989 tarihli 3 üncü Birleşiminde ilgili Millî Savunma 
Bakanı Sayın t. Safa Giray ile Bakanlık ve NATO ENP yetkilileri ile Maliye ve Gümrük, Dışiş
leri Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 351) 
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Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususları ve gerekse Sayın Bakanın verdiği ta
mamlayıcı bilgileri uygun ve yerinde gören Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak 
kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının başlığı Kanun tekniğine uygun olarak adı geçen konunun tarih ve numarası da 
yazılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

ö n finansmanla ve millî kaynaklarımızla finanse ederek acilen yapılmasına lüzum gördü
ğümüz boru hattı, askerî hava meydanı, deniz üsleri gibi savunma alt yapı tesislerine ödediği
miz paraların bir kısmını NATO'dan alabilmemiz için 6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
son fıkrasındaki "ancak iadenin, fonların sarf tarihindeki Türk parası karşılığı milletlerarası 
hesap birimine meydana gelen enflasyon nisbetinin de ilavesiyle yapılması şarttır." şeklindeki 
hükmü Kanun metninden çıkarılması gerekmektedir. Bunu öngören tasarımn 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri, olan 2 nci ve 3 üncü maddeler de Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

tşbu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 
Sözcü 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
ErolAğagü 

Ankara 
Üye 

Rıfat Diker 
Ankara 

Üye 
Kozun Oksay 

Bolu 
Üye 

Gürbüz Şakranlt 
Manisa 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 
Üye 

Pertev Aşçtoğlu 
Zonguldak 

Başkanvekili 
İsmet Tavgaç 

Bursa 
Üye 

Kâztm Ulusoy 
Amasya 

Üye 
Muzaffer Atılgan 

Ankara 
Üye 

ismail Dayı 
Balıkesir 

Üye 
Ramiz Sevinç 

İzmir 
Üye 

Hasan Zengin 
Manisa 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 351) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/629 18.1.1990 
Karar No. : 100 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 20.10.1989 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Savunma Komis
yonunda görüşülerek Komisyonumuza havale edilen "Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müş
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis tşlerine Dair Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 17.1.1990 
tarihli 27 nci birleşiminde hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Başkanlığında Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkililerinin 
katılmasıyla görüşüldü. 

NATO'nun savunma görevini yerine getirebilmesi için, üye ülkelerde çeşitli yatırımların 
yapılacağı bilinmektedir. Bu yatırımları iki şekilde izah etmek mümkündür. 

Bunlardan birincisi: Yapılacak yatırımlar NATO toplantılarında karara bağlanır, NATO'nun 
dilim programına alınan bu yatırımlar, NATO tarafından finanse edilir. 

Diğeri ise, üye ülkelerin kendi kararlarıyla ön finansman beyanı yapılarak yapılan yatı
rımlardır. Ancak, bu yatırımlarda her zaman bir risk faktörü bulunmaktadır. NATO bu yatı
rımları programına almayabilir. Bu nedenle de herhangi bir ödeme yapmayabilir. 

NATO tarafından kabul edilen yatırımlarla ilgili ödemeler yapılırken milletlerarası para 
biriminde meydana gelen değişiklik ve enflasyon nispetinin % 6'lık eksiği dikkate alınmakta 
ve bunun tabii sonucu olarak da Millî Savunma Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
arasında bir fark ortaya çıkmaktadır. Bu farkın yukarıda izah edildiği gibi milletlerarası para 
biriminde meydana gelen değişiklik ve enflasyon nispetinin ancak % 6'lık eksiği ile ödenme
sinden doğmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bilgilerin ışığında tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; NATO'ya maK kat
kımızın ne kadar olduğu, Enfrastrüktür yatırımları için ne kadar yardım alındığı, Konsolide 
Bütçe ödeneği dışında ne kadar Savunma yatırımı yapıldığı gibi konularda Hükümete sorular 
tevcih edilmiş, Hükümet temsilcilerinin gerek sorulan sorular ve gerekse konu hakkında ayrın
tılı bilgi vermesinden sonra; tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millî Savun
ma Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

2.7.1953 tarihli ve 6095 sayılı Kanunun 5.6.1985 tarihli ve 3215 sayılı Kanunla değişik 2 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesini öngören çerçeve 1 inci madde ile Yürürlük ve 
Yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığı saygı ile arz olunur, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 351) 
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Başkan 
Yusuf Başkurt Özal 

Malatya 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

/. Önder Kıriı 
Balıkesir 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Ana 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Zeytinoğhı 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Birgen Keleş 
İzmir 

* Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Sözcü 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Idimydi 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ismaü Şengün 
Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulhadir Ateş 
Gaziantep 
Ali Topuz 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 351) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTlĞt METİN 

Kuzey Atlantik Andlaşraası Teşkilatı Müşterek EnfrastrUktttr Programı Gereğince Türkiye'de 
Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2.7.1953 tarihli ve 6095 sayılı Kanunun 5,6.1985 tarihli ve 3215 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, 1 inci maddede belirtilen kaynaklardan ödenek geldiğinde; (a), (b), (c), (d) ve 
(e) bentleri uyarınca sağlanan avanslar, bu bentlerde yazılı fon veya kuruluşlara iade edilir." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
I. ÇeUbi 

Devlet Bakanı 
/. Özarskn 

Devlet Bakanı 
E, Konukman 
Adalet Bakanı 

M. Oltan Sungurlu 
İçişleri Bakam 

A, Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemidi 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Alttnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tunctr 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

I. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M, Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Afkm 

Millî Savunma Bakam 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/, Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 351) 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Kuzey Atlantik Ahdlasman Teşkilatı Müşte
rek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türki
ye'de Yapılacak İnşa ye Tesis İşlerine. Dair 
2.7.1953 Tarihli ve 6095 Sayılı Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METNİ 

Kuzey Atlantik Ahdlaşmaa Teşkilatı Müşte
rek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türki
ye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair 
2.7.1953 Tarihli ve 6095 Sayılı Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Diskin Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo

nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 351) 
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Dönem : 18 Yasama Yıb : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 352) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında 
İki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyet
leri Dolayısıyla Alman Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/582) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlat Genel Müdürlüğü 8.6.1989 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2276/02991 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.6.1989 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit 
Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı 
Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ve gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Suudi Arabistan hiçbir ülkeyle geniş kapsamlı bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 
yapma eğiliminde ölmadından, sadece iki ülkenin millî havayolu şirketlerince yapılan hava ta
şımacılığını kapsamına alan dar kapsamlı bir Anlaşmanın yapılması yoluna gidilmiştir. 

Bu Anlaşma, Türk Havayolları A. O. nın Suudi Arabistan'da elde ettiği kazançlar dolayı
sıyla Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Havayolları Kurumunun da Türkiye'de elde ettiği 
kazançlar Dolayısıyla Türkiye'de vergiden muaf tutulmasını öngörmektedir. Bu bakımdan An
laşma, her iki ülkenin millî havayolu şirketleri dışındaki hava taşımacılık teşebbüslerini kapsa
mamaktadır. 

Bu Anlaşmanın iki ülke arasındaki hava taşımacılığını ve ilişkileri olumlu yi : etkileye
ceği tahmin edilmektedir. 

İki Hükümet arasında 11 Ocak 1989 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 tarih ve 
244 sayılı Kanun uyarınca, bir Kanun Tasarısı halinde Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bu
lunmaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ue Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devletin Hava Taşımacı
lık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Madde Gerekçeleri 

MADDE 1. — Madde hükmü ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Ara
sında tki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Ver
gilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmaktadır. 

MADDE 2. — Yürürlük maddesidir. Kanunun, 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini amirdir. 

MADDE 3. — Yürütme maddesidir. Kanun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecektir. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında iki Âkit Devletin Hava Taşı
macılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaş
ması 7 maddeden oluşmaktadır. 

MADDE 1. — KAVRANAN VERGİLER 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin etmek 

amacını gütmektedir, 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Dev

letlerden herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden 
alınan vergilere uygulanacığını belirtmektedir. 

2 nci fıkrada, gelirden alınan vergilerin kapsamı çizilmektedir. 
3 üncü fıkra ise Anlaşmanın, Devletlerdeki hali hazır vergilerden hangilerine uygulanaca

ğını belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren hali hazır vergiler Suudi Arabistan Krallığın
da gelir vergisi, Türkiye Cumhuriyetinde ise gelir vergisi, kurumlar vergisi ile savunma sanayii 
destekleme fonu, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fonu ile çıraklık, meslekî ve tek
nik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonudur. 

4 üncü fıkra, hali hazır vergilere ilaveten veya onların yerine alınmaya başlayan benzeri 
vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

MADDE 2. — GENEL TANIMLAR 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanımlar yer 

almaktadır. 
Maddede sırasıyla "bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet", "bir Âkit Devletin hava ta

şımacılık teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin hava taşımacılık teşebbüsü", "hava taşımacılı
ğa", "uluslararası trafik", "yetkili makam", "bir Âkit Devletin mukimi", "kişi" ve "şirket" 
terimlerinin tanımı yer almaktadır. Bir Âkit Devletin teşebbüsü veya diğer Âkit Devletin teşeb
büsü ifadesinden de, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı veya Suudi Arabistan Havayolları 
Kurumunun anlaşıldığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Devletlerden herbirinin iç mevzuatındaki 
anlamı taşıdığı da belirtilerek Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 352) 
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MADDE 3. — HAVA TAŞIMACILIĞI 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünce (Türk Havayolları Anonim Ortaklığı veya Suudi 

Arabistan Havayolları Kurumu) diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına giren hava 
taşımacılığından sağlanan kazançların bu diğer Devlette vergiden istisna edileceğini öngör
mektedir. 

2 nci fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık ve bağlı işletme için de geçerli ol
duğunu hükme bağlamaktadır. 

3 üncü fıkrada ise uluslararası trafikte hava taşımacılığından elde edilen kazançların kap
samına giren gelirler belirtilmiştir. 

MADDE 4. — KİŞİSEL HİZMETLER KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELER 
Bu madde, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen bir uçakta 

yürütülen hizmetler karşılığında elde edilen ücretlerin, yalnızca bu Devlette vergilendirileceği
ne ilişkindir. 

MADDE 5. — KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
Bu maddede, Âkit Devletlerin, mevcut Anlaşmanın değiştirilmesi, uygulanması veya yo

rumlanması amacıyla her zaman danışma talebinde bulunabilecekleri, bu danışmanın, danış
ma ile ilgili talebin alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde başlayacağı ve kararların karşılıklı 
anlaşma ile alınacağı hükme bağlanmıştır. 

MADDE 6. — YÜRÜRLÜĞE GİRME 
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne zaman vergiler açısından hü

küm ifade edeceği belirtilmiştir. Maddede, Âkit Devletlerin, kendi Devletlerinde anayasal iş
lemlerin tamamlandığını birbirlerine yazılı olarak bildirecekleri, Anlaşmanın bu bildirimler
den sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe gireceği ve 1 Ocak 1987 günü veya daha sonra 
başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacağı belirtilmektedir. 

MADDE 7. — YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulü

nü açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hü
küm ifade edeceğini belirlemektedir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/582 6.11.1989 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devletin Hava Taşı
macılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 1.11.1989 
Tarihli 1-3/2 Sayılı Birleşiminde, Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Ulaştır
ma Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 352) 
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tki ülke arasındaki ilişkileri ve hava taşımacılığını olumlu yönde etkileyeceği düşünülen 
Tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Sözcü 

M, Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
M. Tahir Köse 

Amasya 
Üye 

Bahattin Çaloğlu 
Artvin 

Üye 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Üye 
Cevdet Akçalı 

tstanbul 

Başkanvekili 
Hüsamettin Oruç 

Bursa 
Kâtip 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 
Üye 

Fethi Çelikbaş • 
Burdur 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Abdulvahap Dizdaroğlu 

Mardin 
(tmzada bulunamadı) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.1.1990 

Esas No. : 1/582 
Karar No. : 103 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9.6.1989 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi gereği Dışişleri Komisyonunda görü
şüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Kral
lığı Arasında İki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alı
nan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması" Komisyonumuzun 17.1.1990 tarihinde yaptığı 
27 nci birleşiminde hükümeti temsilen Devlet Bakanı Başkanlığında ve Dışişleri, Maliye ve Güm
rük Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Temsilcilerinin katılmasıyla görü
şülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 352) 
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Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve 
gelirin kaynak devletten yalnızca birinde vergilendirilmesi amaayla anlaşmanın yapıldığı gö
rülmektedir. Ancak, Suudi Arabistanın geniş kapsamlı çifte vergilendirme anlaşmalarından ka
çınması nedeniyle dar kapsamlı ve yalnız iki ülkenin millî hava yolu şirketlerince yapılan hava 
taşımacılığından elde edilen kazançlarda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının yapılması 
yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasan, Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Anlaşma'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1 inci madde ile yürürlük ve yü
rütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Nihat Turker 

Afyon 
Hüm Ziya Postan 

Aydın 
/ Önder Kıdı 

Balıkesir 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Goğûsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Tevfik Ertûzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sözcü 
Resü Ülker 

İstanbul 
Ömer Okan Çağar 

Aydın 
Fenni İdimydi 

Balıkesir 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
ÜnalAkkaya 

Çorum 
Ismai Şengün 

Denizli 
Tbgay Gemalmaz 

Erzurum 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Ali Topuz 
istanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alatttin Kurt 
Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(tmzada bulunamadı) 

(S. Sayısı: 352) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTÎĞÎ METÎN 

Türkiye Cumhurfyeti İle Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devletin Hava Taşımacı
lık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşıbldı Muafiyet Anlaşması

nın Onaylanmasının' Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ocak 1989 tarihinde Antalya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Arasında îki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faali
yetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı Y. 
M, Yazar 

Devlet Bakanı 
7. Çelebi 

Devlet Bakanı 
7. Ozanları 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M, Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve tskan Bakanı 
C. Alttnkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
I. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S Sert 

Devlet Bakanı 
I. Aşkın 

Millî Savunma Bakam 
I. S. Giray 

Dışişleri Bakanı Y. 
7. S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
7. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 352) 



DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Tttrkiye Cumhuriyeti Ue Suudi Arabistan 
KraUı|ı Arasında İki Âkit Devletin Hava Ta
şımacılık Teşebbüslerinin faaliyetleri Dolayı
sıyla Alınan Vergilerde Karşılıkta Muafiyet An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —, Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tttrkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan 
Krallığı Arasında İld Âkit Devletin Hava Ta
şımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayı
sıyla Abnan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet An
latmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 352) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI ARASINDA İKİ ÂKİT 
DEVLETİN HAVA TAŞIMACILIK TEŞEBBÜSLERİNİN FAALİYETLERİ DOLAYISIY

LA ALINAN VERGİLERDE KARŞILIKLI MUAFİYET ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı uluslararası trafikte hava taşımacılığı 
yapan iki Âkit Devletin hava taşımacılık teşebbüslerini karşılıklı olarak vergilerden muaf tutan 
bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : 

Madde 1 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit Devlet na
mına veya onun politik alt bölümleri ile mahallî idareleri namına gelir üzerinden alınan vergi
lere uygulanacaktır. 

2. Menkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile ücretin toplam 
tutarı üzerinden müteşebbislerce ödenen vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin 
unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda mevcut olan vergiler özellikle : 
a) Türkiye'de : 
(i) Gelir vergisi; 
(ii) Kurumlar vergisi; 
(iü) Savunma sanayii destekleme fonu; 
(iv) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu; 
(v) Çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonu 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir); 
b) Suudi Arabistan Krallığı'nda : 
Gelir vergisi 
(Bundan böyle "Suudi vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Bu Anlaşma ayın zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave 

olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli 
ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Her yılın sonunda, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 2 
TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmada, metin aksini öngörmedikçe : 
a) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" deyimleri, metnin gereğine göre, Türkiye 

Cumhuriyeti veya Suudi Arabistan Krallığı anlamına gelir; 
b) "Bir Âkit Devletin hava taşımacılık teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin hava taşıma

cılık teşebbüsü" deyimleri sırasıyla, bir Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve 
diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen taşebbüs anlamına gelir. Bu Anlaşmanın amaçları 
bakımından, yalnızca Türk Hava Yolları A. O. ve Suudi Arabistan Hava Yollan Kurumu bu 
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Anlaşmanın hükümlerinden yararlanacak hava taşımacılık teşebbüsleri olarak kabul edilecek
tir. Bununla beraber, eğer millî bayrak taşıyıcısı teşebbüsler ileride değiştirilirse, bu durumda, 
Âkit Devletlerin yetkili makamları yeni hava taşımacılık teşebbüslerini birbirlerine bildirecek
lerdir; 

c) "Hava taşımacılığı" deyimi, bir Âkit Devlet hava taşımacılık teşebbüsünün, insan, 
hayvan, mal ve postayı hava yoluyla taşımak suretiyle icra ettiği işletmecilik faaliyeti anlamına 
gelir. Taşımacılık amacıyla kullanılan bilet ve benzeri belgelerin satışı da bu deyimin kapsa
mındadır; 

d) "Uluslararası trafik" deyimi, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından sahip olunan veya 
kiralanan uçakların işletilmesi suretiyle yapılan taşımacılığı ifade eder, Şu kadar ki, yalnızca 
diğer Âkit Devletin sınırları içinde yapılan taşımacılık bu kapsama dahil değildir; 

e) "Yetkili makam" deyimi : 
(i) Türkiye Cumhuriyeti yönünden, Maliye ve Gümrük Bakanlığını; 
(ii) Suudi Arabistan Krallığı yönünden, Maliye ve Millî Ekonomi Bakanlığını 
ifade eder; 

f) "Bir Âkit Devletin mukimi" deyimi, o Devletin mevzuatı gereğince yerleşme, ikamet
gâh, iş merkezi, kanunî merkez veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi 
mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir; 

g) "Kişi" deyimi gerçek kişiyi, şirketi, kurumu veya kişilerin oluşturduğu diğer herhan
gi bir kuruluşu kapsamına alır; 

h) "Şirket" deyimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak mua
mele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir. 

2. Bir Âkit Devletin bu anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, 
Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Dev
letin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

Madde 3 

HAVA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce, uluslararası trafikte hava taşımacılığından elde edilen 
gelir ve kazançlar diğer Âkit Devlette vergiden istisna edilecektir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir Âkit Devletin hava taşımacılık teşebbüsü
nün bir ortaklık veya bir bağlı işletmeye iştirakten elde ettiği gelir ve kazançlara da uygulanacaktır. 

3. Bu maddenin amaçları bakımından, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası tra
fikte hava taşımacılık faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar aynı zamanda : 

a) Uçak kiralanmasından veya bakımından; 
b) Uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin (çekiciler, mavnalar ve konteyner taşı

macılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) kullanım, bakım veya kiralanmasından; 

c) Bir Âkit Devletin hava taşımacılık teşebbüsünün diğer Âkit Devletin hava taşımacılık 
teşebbüsüne verdiği eğitim, yönetim ve diğer hizmetler karşılığında 

elde ettiği gelirleri de kapsar. 
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Madde- 4 
KİŞİSEL HİZMETLER KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELER 

Bir hizmet akdi dolayısıyla, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işle
tilen bir uçakta yürütülen hizmetler karşılığında elde edilen ücretler, yalnızca bu Devlette ver-
gilendirilebilecektir. 

Madde 5 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

Herbir Âkit Devlet, mevcut Anlaşmanın değiştirilmesi, uygulanması veya yorumlanması 
amacıyla her zaman danışma talebinde bulunulabilir. Böyle bir danışma, danışma ile ilgili ta
lebin alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde başlayacak ve kararlar karşılıklı anlaşma ile alına
caktır. 

Madde 6 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Âkit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında ön
görülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonun
cusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bununla beraber Anlaşma, 1987 yılının Ocak 
ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uy
gulanacaktır. 

Madde 7 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Ancak, Âkit Devletlerden her biri An
laşmayı, herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce fesih ihbarnamesi vermek 
suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının so
na ermesinden sonra başlayan dönemler için hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar. 
örnekler halinde Antalya'da 11 Ocak 1989 tarihinde, her üç metin aynı derece geçerli ol

mak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık 
olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 
ADINA ADINA 

Yusuf Bozkurt ÖZAL Mohammed Abalkhail 
Devlet Bakanı Maliye ve Millî Ekonomi 

(Ekonomik işlerden) Bakanı 
Sorumlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 352) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 356) 

Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ye 4 Arkadaşının, Rüş
vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu (2/200) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 01-89/72 

16.6J989 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu başlıklı teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımızla, 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Yılmaz Sanioglu 
Ordu 

"fesin Bozkurt 
Kars 

GENEL GEREKÇE 

Rüşvet ve yolsuzluk fiilleri Devleti zafiyete uğratan sosyal yaradır. Bunlarla mücadele için 
getirilen kanunlar cümlesinden olarak 9.8.1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili 
Mal Bildirimi Kanunu uygulamada istenen sonucu sağlayamamıştır. Ayrıca zimmet, ihtilasen 
zimmet, irtikâp, rüşvet alıp verme, resmen vukubulan müzayede ve münakaşalara ve alım satı
ma fesat karıştırma, Devlet Hâriciyesine ait mahrem evrakı veya şifreleri ifşa ve ifşasına sebe
biyet verme, gerek doğrudan doğruya, gerek memuriyet vazifesini suiistimal suretiyle kaçakçı
lık ve cürümlere iştirakten dolayı yapılacak takibatlarla Memurun Muhakematı Hakkında Ka
nunu Muvakkat hükümlerinin uygulanmasını kaldıran 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cü
rümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun, 
mezkûr suçların failleri hakkında Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan takibata geçilmesi imkâ
nı getirmekle beraber, takibatı memurun atama merciinden izin alınması koşuluna bağlayan 
hükmü muvacehesinde, bu iznin verilmemesi halinde takibat yapılamaması sebebiyle, Kanu
nun etkinliği ve istisnai özelliği kalmamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmaları işlemlerine ve bununla ilgi
li müeyyidelere işlerlik kazandırmak, 1609 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırarak, Cumhuriyet 
savcısına izin almadan takibat yetkisi vermek, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele olaylarının ay
dınlatılmasına yardımcı olanlara ikramiye vermek ve bu suretle rüşvet ve yolsuzluklarla daha 
etkin mücadele edebilmek için bu Kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Amaç maddesi olup, rüşvet ve yolsuzluklarla etkin şekilde mücadeleyi sağla
yacak usul esasları düzenlemenin Kanunun amacı olduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. — Maddede, mal bildiriminde bulunmak mecburiyetinde olanlar gösterilmektedir. 

Madde 3. — Maddede, haksız mal edinmenin tanımı yazılmaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede, mal bildirimine konu teşkil eden hususlar belirtilmektedir. 

Madde S. — Bu maddede, mal bildiriminde bulunma zorunluğunda olan kişilerin, bu bil
dirimleri ne zaman yapacakları hususu düzenlenmektedir. 

Madde 6. — Maddede, bildirimlerin yenileceği zaman gösterilmektedir. Buna göre mal 
bildirimlerin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar yenilenmeleri ge
rekmektedir. 

Madde 7. — Maddede, mal bildirimlerinin verileceği merciler gösterilmektedir. 

Madde 8. — Maddede, mal bildirimlerinin gizliliği esası getirilerek, ancak bildirimlerin 
muhtevası hakkında soruşturma ve yargılama yapacak mercilere bilgi verilebileceği bildiril
mektedir. 

Madde 9. — Maddede, süresinde mal bildiriminde bulunmama fiillerinin müeyyedileri dü
zenlenmektedir. 

Madde 10. — Madde, mal bildirimlerini Kanundaki istisnalar dışında açıklayanlara veya 
bilgi verenlere cezaî müeyyide uygulanmasını düzenlemektedir. 

Madde 11. — Maddede, gerçeğe aykırı beyanda bulunacaklara uygulanacak müeyyide ge
tirilmektedir. 

Madde 12; — Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme fiillerinin cezaları düzenlen
miştir. 

Madde 13. — Maddede, haksız edinilmiş malların zoralımına ilişkin hükümler düzenlen
mektedir. 

Madde 14. — Maddeye göre, Kanunun 3 üncü bölümünde düzenlenmiş olan suçları işle- ' 
yen suç faillerine ayrıca kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası da hükmolunacaktır. 

Madde 15. — Madde ile Kanunun 3 üncü bölümünde yazılı suçları işleyenlerin cezaları
nın tecil edilmemesi ve şahsî hürriyeti bağlayıcı nitelikte olanların paraya veya tedbire çevril-
memesi, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin bu suçlarda uygulanamaması esası geti
rilmektedir. 

Madde 16. — Maddede, bu Kanunun üçüncü bölümünde yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet 
alıp verme, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanma
sına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında Me
murun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerinin uygulanmaması esası getiril
mekte, bu hükmün istisnaları gösterilmektedir. 

Madde 17. — Maddede, vatandaşlar tarafından yapılacak ihbarlarla müfettiş ve muhak
kikler tarafından yapılacak suç duyurulan ile ilgili hükümler yer almaktadır. 

Madde 18. — Maddede, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen suçların soruşturulması 
usulü düzenlenmektedir. 
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Madde 19. — Maddenin birinci fıkrasıyla, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararla 
atanmış memurlar bakımından mezkûr suçlardan dolayı soruşturma ve yargılama yetkisinin 
en yakın bir il merkezindeki adlî mercie ait bulunduğu belirtilmektedir. Bu memurların görev
lerinin özelliği dikkate alınarak ve bulundukları mahal adlî merciince yargılanmalan halinde 
memuriyet nüfuz ve otoritelerine nakise gelmesi veya bunlann tahkikatın veya davamn seyrine 
etkili olmaları ihtimaline binaen ayrı esasa bağlanmışlardır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçların soruşturma veya kovuşturmalarının yer veya za
man kaydına bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçlann Muhakeme Usulü Kanununa göre ya
pılmaları esası getirilmektedir. 

Madde 20. — Maddede, bu Kanuna göre yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda, özel 
ve kamu kuruluşlarının istenen bilgileri eksiksiz vermek zorunda oldukları belirtilmektedir. 

Madde 21. — Askerî şahıslar bakımından askerî savcıların da bu Kanun hükümlerine gö
re soruşturma yapabilmelerini temin amacıyla madde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 22. — Maddeye göre, muhbir ikramiyesi ancak 14 üncü maddede yazılı suçlan Cum
huriyet Başsavcılığına ihbar edenlere ödenecek, Cumhuriyet Başsavcılığı dışındaki mercilere 
yapılacak ihbarlar ikramiyeye hak kazandırmayacaktır. 

Madde 23. — Maddede ikramiyenin kapsamı, hesaplanması ve ödenmesi gösterilmektedir. 

Madde 24. — Yönetmelik maddesidir. 

Madde 25. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar belirtilmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde mal bil
diriminde bulunma zorunluluğu getirilmekte ve bulunmayanlara uygulanacak hükümler belir
tilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanuna göre yeni yönetmelik çıkıncaya kadar, eski yönetmeliğe 
göre hazırlanan beyannamelerin alınmasına devam olunacağı esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunla kapsama 
yeni alınan*suçlardan dolayı, haklarında Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvak
kat hükümlerine göre, kesinleşmiş olan lüzumu muhakeme veya men'i muhakeme kararlan hariç, 
yapılmakta olan tahkikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet savcılıklanna gereği için tevdi oluna
caktır. Kesinleşmiş olan lüzumu muhakeme veya men'i muhakeme kararları hakkında mevcut 
hükümlerine göre işlem yapılacağı tabiidir. 

Madde 26. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 27. — Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Mîllet Midisi 

Adalet Komisyonu 25.1.1990 
Esas No. : 2/200 
Karar No. : 17 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzca Alt Komisyona havale edilmiş olan, Kırşehir Milletvekili Gökhan Ma-
raş ve 4 Arkadaşının; Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi Adalet Bakanlığı tem
silcilerinin ve Teklif sahibinin de katılmalarıyla alt komisyonun hazırlamış olduğu rapor ve metin 
de dikkate alınarak incelenip görüşülmüş ve maddeler üzerinde yapılan kabul, ilave ve değişik
likler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Kanun Teklifi genel olarak mal bildiriminde bulunmayı ve bunun müeyyidelerini dü
zenlemektedir. Ancak, mevcut başkğı itibarı ile her mal bildiriminde bulunan kişinin rüşvet 
ve yolsuzluğa karıştığı gibi bir intiba uyanmaktadır. Bu yanlış anlamayı önlemek ve teklifin 
içeriği ile uygunluğu sağlamak amacıyla teklif başlığı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklin" şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Teklifin 1 inci maddesinde yer alan "kamu görevlilerinin" ibaresi kamu görevlisi ol
mayanları da kapsaması açısından "bu Kanunda sayılanların", "memurlar" kelimesi kapsa
mı genişletmek amacıyla "kamu görevlileri" şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Teklifin 2 nci maddesinin (a) bendinde yer alan ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
leri ile Bakanlar Kurulu Üyeleri" ibaresi genel ve mahallî idareler seçimleri ile birlikte Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kendi içinde yaptığı seçim neticesinde kamu görevine seçilenlerin ta
mamını kapsaması amaçlanarak "her tür seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan 
atanan Bakanlar Kurulu Üyeleri" şeklinde değiştirilmiş ancak, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
bendin kapsamı dışında tutulmuştur. 

Maddenin (d) bendinde redaksiyon yapılmış ve yaptıkları görevin önemi sebebiyle madde 
kapsamına alınması gerekenler için maddeye bir (0 bendi ile özel kanunlarına göre mal bildiri
minde bulunmak zorunda olanları da bu Kanun kapsamına dahil etmek üzere bir fıkra eklen
miştir. 

4. Teklife, Milletlerarası protokol ve nezaket kaideleri gereği yabancı devletlerden kamu 
görevlilerine verilen hediyelere açıklık getiren ve bunlardan hangilerinin hazineye intikal ede
ceğini gösteren "Hediye" başlıklı 3 üncü madde eklenmiştir. 

5. Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
6. Teklifin 4 üncü maddesinde yer alan "usûl ve fürularına, ikinci dereceye kadar (bu 

derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, evlat edinen ile evlatlığına" ibaresi "velayetleri altındaki 
çocuklarına" şeklinde değiştirilmiş ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

7. Teklifin 5 inci maddesi 6 ncı madde, 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

8. Teklifin 2 nci maddesinde yapılan ilavelere paralel olarak teklifin 7 nci maddesinde 
de gerekli düzenlemeler yapılmış ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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9. Teklifin 8 inci maddesi, mal bildirimindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hak
kında yayında bulunulamayacağına ilişkin bir cümle ilave edilerek yeniden düzenlenmiş ve 9 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

10. Teklifin 9 uncu maddesinde mal bildiriminde bulunmayanlara hangi mercice ihtarda 
bulunulacağı ve ihtar üzerine kaç gün içinde mal bildiriminde bulunulacağı konulanna açıklık 
getirilmiş ve ilk fıkradaki hapis cezasının azamî haddi, cezalar arasında uyum sağlamak ama
cıyla altı aydan üç aya indirilmiş, ve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

11. Teklifin 10 uncu maddesinin başlığı diğer maddelerde yapılan değişiklik doğrultu
sunda "Gerçeğe aykırı açıklama" olarak değiştirilmiş ve madde metninde madde numaraları
nın kayması sebebiyle gerekli düzeltme yapılarak 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

12. Teklifin 11 inci maddesi 12 nci, 12 nci maddesi 13 üncü ve 13 üncü maddesi 14 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

13. Teklifin 14 üncü maddesinde madde numaralanılın kayması nedeniyle gerekli düzeltme 
yapılmış, ayrıca 10 uncu madde hükümlerine göre cezalandırılanlar bu madde kapsamı dışın
da bırakılmış ve İS inci madde olarak kabul edilmiştir. 

14. Teklifin 15 inci maddesinde 14 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
10 uncu maddenin birinci fıkrası madde kapsamından çıkarılmış ve 16 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

15. Teklifin dördüncü bölüm başlığında redaksiyon yapılmış ve 16 nci madde 17 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

16. Teklifin 17 nci maddesinin ikinci Arkasındaki "Bakanlıktan" kelimesi "merciden" 
şeklinde düzeltilmiş ve maddeye ihbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bil
gi vermeyi ve yayın yapmayı yasaklayan bir fıkra eklenmiş ve 18 inci madde olarak kabul edil
miştir. 

17. Teklifin 18 ve 19 uncu maddeleri soruşturma usulünü düzenlemeleri sebebiyle tek başlık 
altında birleştirilmiş ve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, ikinci dereceye kadar 
kan ve sihri hısımlar ile gelin ve damatlardan soruşturmaya başlandıktan sonra Cumhuriyet 
Savası tarafından mal bildiriminde bulunmalarının istenmesini sağlamak amacıyla gerekli dü
zenleme yapılmıştır. 

18. Teklifin 20 nci maddesine, istenen bilgileri vermeyen kişilere uygulanacak müeyyide
yi göstermek amacıyla bir cümle eklenmiştir. 

19. Teklifin 21 inci maddesine açıklık getirmek amacıyla madde başlığı ile birlikte yeni
den düzenlenmiştir. 

20. Teklifin "Muhbir ikramiyesi" başlıklı beşinci bölümü muhbire ikramiye ödenmesi
nin doğurabileceği sonuçlar göz önüne alınarak teklif metninden çıkarılmıştır. 

21. Teklifin 24 ve 25 inci maddeleri 22 ve 23 üncü madde olarak, Geçici 1, Geçici 2 ve 
Geçici 3 üncü maddeleri aynen, 26 nci maddesi 24,27 nci maddesi 25 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Çevik 

Ankara 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Pürdeloğhı 

Hatay 
Üye 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

(2-3-9-10-11-17 maddelere muhalifim) 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Mehdin Işık 
Muş 

(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Güneş Gürsekr 

Tekirdağ 
(2-3-9-10-11-17 maddelere karşıyım) 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Hasan Tanrtöver 
Gaziantep 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

içel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

(2-3-9-10-11-17 maddelere muhalifim) 
Üye 

Murat Basesgioğlu 
Kastamonu 

Üye . 
ihsan Miri Töpkaya 

Ordu 
(Mevcut yasa hükümleri muvacehesinde 

yeni yasa çıkarılmasına muhalifim) 
Üye 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

(2-3-9-10-11-17 maddelere muhalifim) 

KARŞI OY YAZISI 

Teklifin 2 nci maddesinin (a) bendinin Milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Cum
hurbaşkanı olarak düzeltilmesi ve yine aym maddenin (e) bendinde yer alan ve gelir vergisi 
mükelleflerinin bu maddeden çıkarılması yönünden, 3 üncü maddede bazı kamu görevlilerine 
dış Ülkelerden verilen hediyeler düzenlendiği halde, Türkiye içerisinde kamu görevlilerine hu
dutları rüşvete varacak şekilde olan hediyelere yer verilmemesine, 

5 inci maddede mal bildireceklerin kapsamının dar tutulmasına ve Yürürlük maddesine, 
yayımı tarihinden değil, 12 Eylül 1980 tarihi olarak değiştirilmesi gerektiğine dair karşı oy ya
zımdır. 22.1.1990 

Hasan Namal 
Antalya 
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KIRŞEHİR MÎLLETVEKtLİ GÖKHAN MARAŞ VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. —- Bu kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden ola

rak; kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edin-
melerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygu
lanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı memurlar ve suç or
taklan hakkında takip ve muhakeme usulünü, haksız mal edinenlerle bazı suç faillerini ihbar 
edenlere ödenecek ikramiye ile ilgili usul ve esaslan düzenlemektir. 

Mal bildiriminde bulunacaklar 

MADDE 2. — a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyeleri, 
b) Noterler, 
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel mer

kez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez ku
rullarında ve genel müdürlük teşkilatında görev alanlar, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş 
veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri ve kuruluş ve alt kuruluşlarında, özel kanun
larla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum 
ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek al
mak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 

e) Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri, 

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden ola

rak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal 
edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde 
uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlile
ri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. 

Mal bildiriminde bulunacaklar 
MADDE 2. — a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan 

Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) 

b) Noterler, 
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel 

merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez 
kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş 
veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri (İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî 
kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar 
ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle 
kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri, 

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yöneti
mi ve denetim kurulu üyeleri, 

f) Siyasî parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatif
lerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli malî mü
şavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, 

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 
özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hüküm

lerine tabidir. 

Hediye 
MADDE 3. — Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mü-

camele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, 
milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda ol
mayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net 
asgarî ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir 
ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. An*cak, imzalı hatıra fotoğraflarının 
çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca yapılır. 
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(Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının Teklifi) 

Haksız mal edinme 

MADDE 3. — Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı, ispat edilmeyen mallar 
veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcama
lar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 

MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine, usul ve firu-
larına, 2 nci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına, evlat edinen ile evlatlığı
na ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan 
görevlilerin ise 1 inci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla 
tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher 
ve diğer taşınır malları, hakları, alacaklıları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve se
bepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. 

Bildirimin zamanı 

MADDE 5. — Mal Bildirimlerinin; 
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 
b) Bakanlar Kurulu Üyeliğine atamalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen 2 ay içinde, 
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 
e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda 

göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde 
f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde 
Verilmesi zorunludur. 
(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 

Bildirimin yenilenmesi 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (S) ile biten 
yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci 
tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. 

Bildirimlerin verileceği merciler 

MADDE 7. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için TBMM Başkanlığı, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge 

raporlarının bulunduğu makam veya merci, 
c) Kurum, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili 

Bakanlık, 
d) Yüksek mahkemeler üyeleri için mahkemenin başkanı, 
e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Haksız mal edinme 
MADDE 4. — Kanuna veya genel ahlâka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar 

veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcama
lar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri 

altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, 
Ödeme yapılmayan görevlilerine ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net öde
menin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve 
tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların 
kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. 

Bildirimin zamanı 

MADDE 6. — Mal Bildirimlerinin; 
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 
b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda 

göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, 
f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, 
Verilmesi zorunludur. 
(a) bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 

Bildirimin yenilenmesi 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten 
yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci 
tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. 

Bildirimlerin verileceği merciler 
MADDE 8. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır : 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve bel

geler raporlarının bulunduğu makam veya merci, 
c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim ku

rulu için ilgili Bakanlık, 
d) Yüksek mahkemeler üyeleri için mahkemenin başkanı, 
e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
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(Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının Teklifi) 
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya 

mercii, 
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek 

genel başkanlığı, 
h) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar kurum başkanlığı, 
i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken ma

kam veya mercii 

Bildirimlerin gizliliği, 

MADDE 8. — Mal bildirimleri, özej kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile gö
revlini tfciM4o$yasında saklanır. Bildirimlerin muhtevası hakkında, soruşturma veya yargıla
rın yapmaya yetkili merciler hariç hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Httkttmleri 

Süresinde mal bildiriminde bulunmama 

.MADDE 9 . - 5 inci maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana ihtarda 
bulunulur. İhtara rağmen bildirimde bulunmayana bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 3 aydan 
1 yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gizliliğe uymama 

MADDE 10. — Mal bildiriminin muhtevası hakkında 8 inci madde hükmü dışında açık
lama yapan veya bilgi yeren 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gerçeğe ayktrı bildirimde bulunma, 

MADDE 11. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildi
rimde bulunana 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya 
mercii, 

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve der
nek genel başkanlığı, 

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için kurum baş- -
kanlığı, bunlann yönetim ve denetim kurulu üyeleri için ilgili bulunduktan Bakanlıklar, 

i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken ma
kam veya merci, 

j) Siyasî parti genel başkanları için \argıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 
k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için 

kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar, 
1) Yeminli malî müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
m) Türk Hava Kurumunun, Türk Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan dernek

lerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunlann şube 
başkanları için bulunduktan ti Valilikleri, 

n) ti Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, 
Belediye Başkanları için tçişleri Bakanlığı, 

o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlannın özlük işleri ile ilgili ma
kam veya merci, 

Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler aslî görevlerinden 
dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar. 

Bildirimlerin gizliliği 

MADDE 9. — Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gö
revlinin sicil dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde hükmü dışında 
hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve 
kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 10. —• 6 nci maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildi
rimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gerçeğe ayktrt açıklama 
MADDE 11. ~. Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma 
MADDE 12. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerekıiım ediği takdirde gerçeğe aykırı bil

dirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme 

MADDE 12. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde haksız mal edinene 
3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve S milyon liradan 10 milyona kadar ağır para cezası verilir. 

Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. 

Zoralım 

MADDE 13. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde 
edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile 
zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesi
ne karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma 

MADDE 14. — Bu Kanunun 9,10,11 inci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza 
süresi kadar; 12 inci madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden 
yasaklanma cezasına hükmolunur. 

Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı 

MADDE 15. — Bu bölümde yazılı olan cezalar tecil edilemez, şahsî hürriyeti bağlayıcı 
olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu mad
desi lıükümleri uygulanamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bu Kanunun Üçüncü Bölümdeki Suçlar ile Bazı Suçlardan 

Dolayı Takip ve Yargılama Usulü 
Suçlar 

MADDE 16; — Bu Kanunun 3 üncü bölümde yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilas ve 
zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verine 
suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında memurun muhakematı 
hakkında kanunu muvakkat hükümleri uygulanmaz. 

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz. 
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabiî olan sanık

larla ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

Suçun ihbarı 

MADDE 17. — Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuri
yet Başsavcılıklarına yapılır, thbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği 
muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya 
bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. 

Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler ve soruşturma neticesinde delil veya emare 
elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. 
Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görül-
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Haksız mal edinme, mal koçuma veya gizleme 
MADDE 13. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene 

üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. 

Zoralım 
MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde 

edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile 
zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesf-
ne karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma 
MADDE 15. — Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza 

süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerin
den yasaklanma cezası hükmolunur. 

Tecil, pataya çevirme ve Sn ödeme yasağı 

MADDE 16. — Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç 
tecil edilemez, şahsî hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bu Kananda Yazılı Suçlar İle Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü 

Soruşturma 
MADDE 17. — Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçir

me, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya 
bu suçlara iştirak etmekten samk olanlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 
Muvakkat Hükümleri uygulanmaz. 

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz. 
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanık

larla ilgili kanun hükümleri saklıdır. 
Suçun ihbarı 
MADDE 18. — Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına yapılır, thbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muh
bire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bı
rakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. 

Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare 
elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. 
Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görül-
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mediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstere
rek evrakı ait olduğu bakanlıktan isteyebilir. 

14 üncü maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhak
kikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri 
takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı memurin muhakematı hakkında ka
nunu muvakkat hükümleri uygulanmaz. 

Soruşturma usulü 

MADDE 18. — Cumhuriyet Savası 14 üncü maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendi
ğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber duru
mu atamaya yetkili amirine veya 7 nci maddede sayılan mercilere bildirir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında sanıktan mal bildiriminde bulunmasını ister. 
Bu istemin sanığa ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiri
minin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması ha
linde müfettiş veya muhakkik de ilgiliden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin ilgili
ye ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilme
si keza zorunludur. 

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare 
elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya ma
lın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir. 

Yetki 

MADDE 19. —Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atanan memurlar hakkın
da Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar hariç yukarıda yazılı suçlardan dolayı 
soruşturma ve kovuşturmalar görevli bulundukları yere en yakın il merkezinde yapılır. 

Yukarıda yazılı suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar yer ve 
zaman kaydına bakılmaksızın 3005 Sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre 
yapılır. 

Bilgi verme zorunluğu 

MADDE 20. — özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile, ilgili kişiler, özel 
veya kamu kuruluşlar bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce 
istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. 

Askerî savcılar 

MADDE 21. — Cumhuriyet savcıları deyimine askerî savcılar da dâhildir. 
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mediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstere
rek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir. 

17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler 
durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde 
bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Mu
vakkat Hükümleri uygulanmaz. 

İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak 
yasaktır. 

Soruşturma usulü 
MADDE 19. — Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğin

de sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu 
atamaya yetkili amirine veya 8 inci maddede sayılan mercilere bildirir. 

Cumhuriyet Savası soruşturmaya başladığında ihban doğrulayan emareler bulduğu tak
dirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde 
sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde 
bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün için
de Cumhuriyet Savasına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. SoruştunÜanın müfettiş veya 
muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayı
lan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgiUfelre ulaştığı tarih
ten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur. 

Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare 
elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya ma
lın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir. 

Bilgi verme zorunhığu 
MADDE 20. — özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel 

veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce 
istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı 
aya kadar hapis cezası yerilir. 

Asker kişilerin sorusturmast 

MADDE 21. — Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi halinde so
ruşturmaları askerî savalar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Muhbir İkramiyesi 

ikramiye 
"MADDE 22. — 14 üncü maddede yazılı suçları Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edenlere 

muhbir ikramiyesi ödenir. 

ikramiyenin kapsamı, hesabı ve ödenmesi 

MADDE 23. — Muhbir ikramiyesi, taban ve tavan sınırları Bakanlar Kurulunca belirle
nen gösterge rakamı ile her yıl Bütçe Kanununda gösterilen ikramiye katsayısının çarpımı so
nucu bulunacak miktar kadar meblağdan ibarettir. 

Gösterge rakamı ihbarın önemi ve kapsamı nazara alınarak tesbit edilir. 
İkramiye, ihbar konusu suça dair mahkûmiyet kararının kesinleşmesini müteakip ödenir. 
Zoralıma karar verilen para veya malların değerinin yarısı kadar para dahi ayrıca muhbire 

ikramiye olarak ödenir. 
Muhbirin ölümü halinde ikramiye kanunî mirasçılarına ödenir. 
Asılsız ve maksatlı ihbarda bulunan muhbire ikramiye ödenmez. 
İkramiyenin yukarıdaki esaslar dahilinde hesap edilerek muhbire ödenmesine, ihbar ko

nusu suça dair mahkumiyet kararını veren mahkemenin bulunduğu yerin en büyük mülkî ami
ri yetkilidir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 24. — Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve 

merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek 
diğer konular, Kanunun yayımını izleyen alu ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik resmî gazetede yayınlanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 25. — 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 Sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildiri
mi Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı kanunlar ve 15.5.1930 tarih ve 1609 Sayılı 
Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde 2 
nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar. 

Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında üçüncü 
bölümdeki ceza hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlar 22 nci maddeye müste
niden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 
Sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunla kapsa
ma yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hüküm
lerine göre, kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tah
kikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için tevdi olunur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 22. — Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve 
merciine nasıl ulaştınlacağı husustan ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek 
diğer konular, Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik resmî gazetede yayınlanır. 

Kaldmlan hükümler 
MADDE 23. — 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildir

me Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldınldıgı Kanunlar ve 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı 
Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne dair 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde 
2 nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar. 

Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykın beyanda bulunanlar hakkında üçüncü 
bölümdeki ceza hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun İnci maddesinde sayılanlardan 22 nci maddeye müs
teniden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 
sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla kapsa
ma yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hüküm
lerine göre, kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tah
kikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için tevdi olunur. 
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Yürürlük 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 
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