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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, maden işkolundaki toplu iş sözleşmesi görüşmele

rine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 
Adana Milletvekili Selahattin Kılıç'ın, GAP ve Şanlıurfa tünellerine ilişkin gündem dışı 

konuşmasına da Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya; 
Cevap verdiler. 

Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt, Karadeniz Bölgesinin nüfus yapısı ve bu konuda 
Hükümet tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Aydın Milletvekili Mehmet Özalp'in vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Japonya ve tran'a gideccek olan Cumhurbaşkanı Turgut ûzal'ın dönüşüne kadar Cum
hurbaşkanlığına, TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 arkadaşının, ülkemizin AET konusundaki görüşmele
rinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından naklen yayınlandığını ka
muoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz konusu programın özetini tele
vizyonda yayınlayan TRT ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/124) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

SHP Grubuna ait olup, açık bulunan 10/72 esas sayılı Meclis Araştırması Komisyonu üye
liğine, Adana Milletvekili Mahmut Keçeli, Grubunca aday gösterilerek, seçildi. 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/26), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul 
edilmediği açıklandı. 

14 Kasım 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.05'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip" Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Mustafa San gül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun, istanbul Sağmalcılar Cezaevi Mümessil Savcı

sı Niyazi Fikret Aygen'in, istanbul'da teröristlerce şehit edilmesine; cezaevi tüzüğüne ve bu tüzüğün uy
gulanmasına ilişkin gündem dışı açıklaması ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Sakarya Mil
letvekili Ahmet Neidim ile Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın Grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, 12.11.1990 günü İstanbul'da terö
ristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Niyazi Fikret Aygen hakkında, İçtüzüğün 60 inci maddesi 
uyarınca, Genel Kurula bilgi sunmak istemektedirler. Kendilerine, bu vesileyle gündem dışı söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, bu kürsüde birçok defa, cezaevleriyle ilgili olarak, gündem dışı 
veya kanunlarla ilgili müzakerelerde veya bütçe müzakerelerinde konuşmalar yaptım. Temelde, 
bu konuşmalarımın hepsi birbirine paralel konuşmalardır. Bu defa da bu konuşmamı bu çer
çeve içinde ifade etmeye çalışacağım ve Yüce Meclise görüşlerimi bildirirken, her "bir üyeden 
ayrı ayrı, ricada ve taleplerde bulunacağım. 

Muhterem milletvekilleri, son olarak, İstanbul'da bir savcımız teröristlerce öldürülmüş
tür. Olayı hepiniz biliyorsunuz. Bu savcımız Anadolu'nun bir şehrinden, 1931 doğumlu bir ar
kadaş ve Anadolu'nun birçok ilçesinde görev yapmış, İstanbul'a gelmiş... Sicilleri fevkalade 
güzel, başarılı, çeşitli siyasî partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızdan, kendisini tanıyanlar 
var; mutedil, dengeli, aklı başında bir insan; bir adliye mensubu. 

Bu arkadaşımız, Sağmalcılar Cezaevinde mümessil savcı. Zaten yeni atanmış. Buradaki 
davranışları da son derece kendisine yakışır, dengeli, dürüst ve hiçbir şikâyeti mucip olmaya
cak bir kimse. Bazı mensuplarımız hakkında, hayatına kastedileceği, suikast yapılacağı iddia

ları olmuş; bunun için böyle bir iddia da yok. Koruması da yok, korunması da yok; kendisinin 
talebi de yok. Sade bir vatandaş. 
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Bu savcı, görevine giderken, arabasının içerisinde -biliyorsunuz- kurşunlandı ve öldürül
dü. Hakkın rahmetine kavuştu. Görevini yaptı; devlete karşı görevini yerine geçirdi ve inançla
rımıza göre, şehitlik mertebesine ulaştı. O, onun kaderi. Bunun ötesinde, onun üzerinde fazla 
durmak istemiyorum; ama, huzurlarınızda üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Kendisine Tan-
rı'dan rahmet diliyorum ve bütün adliye mensuplarına başsağlığı diliyorum; fakat, bu vesiley
le, olayın bundan sonra gelebilecek boyutları üzerinde durmak ve bizim Adalet Bakanlığı ola
rak sıkıntılarımızı ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, insanlar tevkif edilir, mahkûm edilir, tutuklanır ve cezaevlerine 
konur. Bu sistemin kaldırılması yolunda bir düşünceniz varsa; "İnsanlar cezalandırılmasın, 
cezaevleri kaldırılsın" diye bir düşünceniz varsa, Yüce Meclis bu mevzuda yasalar yapabilir... 
Ama, bu tutuklanan, tevkif edilen insanlar, devletimizin nizamı içerisinde cezaevlerine konu
yor ve burada muhafaza ediliyorlar. Bu mevzuda Adalet Bakanlığı olarak, cezaevlerine gelen 
vatandaşların her mevzu ve bilhassa insan şeref ve haysiyetine yaraşır tarzda muhafaza edilme
leri gerektiği ve bu hususta bize düşenin yerine getirilmesi noktasında görevimizin idraki içeri
sindeyiz. insanoğlu hangi suçu işlerse işlesin, muhakemesi, davası görülmüş, yasalar muvace
hesinde cezası tayin edilmiştir. Bu cezanın nasıl infaz edileceği de kanunlarda yazılır. Biz, Ada
let Bakanlığı olarak, cezaevlerinde bunları tekrar yargılayıp yeni cezalar tayin etmek durumunda 
değiliz, bunların işledikleri suçlardan dolayı haklarında hüküm verecek merci değiliz, bunlar 
için, insan haysiyet ve şerefine yakışmayacak bir fiili işlemek durumunda değiliz. 

Cezaevlerinde bu insanlara nasıl davranılacağı hususu, Avrupa cezaevi kurallarıyla, Bir
leşmiş Milletler cezaevi kurallarıyla tespit edilmiştir. Bu cezaevi kuralları, cezaevi tüzüğü yo
luyla bizim sistemimize de gelmiştir ve biz bunu tatbik ediyoruz. Bunda tatbik etmediğimiz 
noktaları bu Meclis kürsüsünden ifade ettim. En bariz nokta, yasak kitap mevzuudur. Yani, 
başka kanunlarımızla yasaklanmış kitapları içeri veremeyiz. Avrupa cezaevi kurallarında "ya
saklanmış kitap" diye bir mefhum olmadığı için, her türlü kitap içeri verilir. Biz de bunun 
dışında her türlü yayını içeri veririz. Genelde, mühim fark budur. 

Biz, Avrupa cezaevi kurallarını tatbik ederken, Avrupa'dan çok daha Iarj, geniş tatbik 
ederiz; ancak, cezaevlerimizdeki hükümlü ve tutklulardan bir kısmı -ben onları kanunların va
sıflandırdığı tipte de vasıflandırmak istemiyorum, devlet güvenlik ve sıkıyönetim mahkemele
rince tutuklanmış veya hüküm altına alınmış insanlar diyorum- bunların büyük bir kısmı, de
vamlı, gündemdeki meseledir. Cezaevlerindeki 46 bin hükümlü ve tutukludan, sayılan 2 000 
- 2 500'ü bulan bu kısım devamlı gündemdedir. Halbuki, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu
ların sayısı 46 bindir. Eğer bunların meseleleriyle meşgul olmamız gerekiyorsa, 46 bininin me
selesiyle uğraşmamız gerekir görüşündeyim. Ama, ne hikmetse, kamuoyumuz, devamlı olarak 
bu 2 000 - 2 S00 kişinin meselesiyle uğraşır. Bir kısmına göre, bunlar fikir suçlusudur, bir kıs
mına göre bunlar düşünce suçlusudur, bir kısmına göre siyasî suçludur. Ama, tetkik ettiğimiz
de, içinde pek azı fikir suçu denebilecek; yani, öyle bir tavsif yapılabilecek, münakaşa konusu 
yapılabilecek husustan mahkûm edilmiştir. Çoğu, büyük kesimi, tamamı diyebileceğim kadar 
bir miktarı; 1; l'den çok insan, devlet görevlisi, asker, polis, vatandaş öldürmekten mahkûm 
edilmişlerdir, ama, başlangıçta da söyledim, biz bu suçluların bize geldikten sonraki durumla
rında, daha önce işledikleri suçtan dolayı yargılamak durumunda da değiliz. 
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Bu suçluların kaldıkları yerleri, bütün cezaevlerini, 1986-1987 yılından beri, Yüce Parla
mentoya açtık, basınımıza açtık ve birçok defalar gezip görme imkânı oldu; bir kusurumuz, 
bir ayıbımız varsa, bu hepimize, müşterek bir ayıptır. Bunu telafi edelim, giderelim dedik. Açık, 
demokratik bir rejimde, cezaevlerini de Parlamentodan ve milletimizden sakınmak diye bir dü
şüncemiz olmadı; ama, bu demek değildir ki, cezaevleri her gün ziyaret edilecek, her gün gezi
lecek bir temaşa yeridir... Böyle bir şey de olamaz, böyle bir şey olması mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, biz cezaevlerini ıslah etmek için, cezaevlerini daha iyi yaşanır 
hale getirmek için büyük gayret sarf ettik ve Avrupa cezaevlerine nazaran, cezaevlerinde hü
kümlü ve tutukluları daha iyi yaşar bir hale getirdik. Bu sebeple de cezaevlerini gezip görme
nizde hiçbir zaman için beis görmedik. Ancak, buna rağmen, belirli zamanlarda cezaevleri bü
yük alaka kaynağı, odak noktalan oldu. Dünyanın hiçbir yerinde, cezaevlerinde açlık grevi varsa, 
o cezaevi gezilmez. Çünkü, bizim, gerek İşkence Sözleşmesi, gerekse buna benzer beynelmilel 
sözleşmelerimizin hepsinde, açlık grevi olan, olay olan cezaeavinin, dünyanın hiçbir yerinden 
gelinip görülemeyeceğine dair hükümler de vardır. Yani, işkence izleme komiteleri gelirler, ce-
zaevlerimizi gezerler. Bu, beynelmilel sözleşmelerimiz gereğidir; ama, açlık grevi olan cezaev
lerine giremezler, girmeleri mümkün değildir. 

Cezaevlerinin, kendisine mahsus bir yönetimi vardır. Bu yönetim, dünyada da, Türkiye'de 
de belirli sistemlere, kalıplara yerleşmiştir ve bundan maksat, cezaevini yönetmektir ve cezae
vinin içindeki insanları korumaktır. Eğer cezaevinin yönetimini siz içeride kontrol altına ala
mazsanız, sizin adınıza başkaları kontrol altına alır ve siz, korumakla görevli olduğunuz in
sanları koruyamazsınız, içeride neler olup bittiğini bilemezsiniz. 

Bakın, Sürt Cezaevinden bir hükümlümüz hastalanmış ve İstanbul'da vefat etmiştir. Ken
disine cezaevinde şu yapıldı, bu yapıldı gibi iddialar vardır. Henüz tahkikat konusu olduğu 
için, her hangi bir açıklama yapmıyorum; ama, bir cezaevinde bir insanın bile başına gelebile
cek bir hadise, bütün kamuoyumuzu rahatsız ediyor. O halde, devletin, cezaevini sevk ve idare 
etmesi lazımdır; devletin, cezaevinin içerisinde hâkim olması lazımdır; devletin, cezaevinin içe
risinde, dört duvarın arasında ne olup bittiğinin haberdar olması lazımdır. Bütün dünya bunu 
böyle biliyor. Ancak, biraz önce söylediğim hükümlü ve tutuklular diyorlar ki, "Biz, harp esi
riyiz, savaş tutsağıyız -merak eden arkadaşlar varsa, Bakanlığa uğrasınlar, bütün müracaatla
rını gösterelim- bize Cenevre Sözleşmesi hükümleri tatbik edilecek. Biz cezaevi mümesilliğini 
kabul etmiyoruz, siyasî temsilcilik istiyoruz..." 

Şimdi, birçok milletvekili, "Canım, adamlar temsilcilik istiyorlar" diyorlar... Ne demek 
temsilcilik? Dertlerini sizinle görüşecek adam istiyorlar; yani elçi tayin ediyorlar. Biz hepsiyle 
görüşüyoruz; koğuş mümessilleri var, icap ederse onlarla görüşüyoruz; ama, bir cezaevinde 
temsilcilik gibi bir müesseseyi, yani bütün hükümlü ve tutuklular adına sizinle konuşacak bir 
kişiyi tayin etmek demenin ne manaya geldiğini ve onun arkasından çıkabilecek olayları düşü
nün. Yani, diyorlar ki, "Burayı devlet kontrol etmesin. Bizim sevk ve idaremizde olsun, bizim 
kontrolümüzde olsun." 

Zaman zaman da başarılı oluyorlar; görevlileri korkutuyorlar, yıldırıyorlar, başarılı olu
yorlar; cezaevinin içerisini tamamen sevk ve idare ediyorlar. Aradan bir zaman geçiyor, bir başka 
göıevli gidiyor, kuralları takbik etmek istiyor, "Efendim, biz, kazanılmış haklarımızın geri ve
rilmesini istiyoruz" diyorlar. Hangi kazanılmış hak?.. Baskı ile şiddet ile yıldırdığımız görevli
lerin yerine getiremediği kamu görevi sebebiyle meydana gelen kanunsuz, hukuksuz durumun 

— 110 — 



T.B.M.M. B : 33 14 . 11 . 1990 O : 1 

geri verilmesini istiyoruz... "Kazanılmış haklarımızın geri verilmesini istiyoruz..." Yani, gayri-
meşru olan bir şeyi müdafaa... Sonra, birçok milletvekili arkadaşlarımız gidiyor, "Pazarlıklar" 
diye bir şeyler yazılıyor. 

Arkadaşlar, bunlar, devlet düzeninde olacak şeyler midir? Olması mümkün olan şeyler 
midir? Kim kiminle pazarlık edecek? 

Her zaman söylüyoruz, cezaevlerimizde bir yanlışlık varsa, düzeltmek bizim görevimiz, 
dinlemek bizim vazifemiz; gerek içeridekileri dinlemek, gerek milletvekillerini dinlemek bizim 
görevimiz. "Canım, biz araya girelim de şu işi uyuşturalım, barıştıralım" diyorlar. Yani, ne 
uyuşturulacak, ne barıştırılacak, hangi orta yol bulunacak? 

Arkadaşlar, bu mesele bir siyasî mücadele sahnesi ve yeri değildir; bunun, kimseye oy ka
zandırması diye bir olay söz konusu değildir, öyle olduğunu düşünsek bile, böyle bir şeye razı 
olmamız mümkün değildir. Milletvekillerimize bu mevzuda gereken tolerans ve anlayışı gös
terdiğimizi arkadaşlar biliyorlar; ama bu mevzuda son derece sıkıntıdayız. Biz, bir milletveki
limize, siz milletin bu görevini yaparken, cezaevlerine ait meseleleri geteremezsiniz demiyoruz; 
ama, getirdikleri meselelerde olayın boyutları budur. Yanlışa birçok defa gidilmektedir. Ola
yın, hiçbir surette, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği açısından; politika açısından 
kimseye bir şey kazandırması mümkün değildir; bir yarış yeri de değildir. Bir siyasî parti lideri
mizin şu mealde şöyle dediğini duydum; tsmini vermek istemiyorum; çünkü, kendisi de bunu 
söyleyebilir. "Bu bir şiddet harekedir, -açlık grevleri için demiş- şiddet hareketi ya size karşı 
şiddeti tevcih eder, size cebir kullanır, bir şey yapmaya zorlar veya kendisine karşı şiddet kulla
nır, sizi bir şey yapmaya zorlar." Bu liderimize, kendi arkadaşları arasında söylediği bu sözler
den dolayı teşekkür ediyorum. Arkasından da, "Bizim siyasî partimizin, bir şiddet hareketinin 
yanında olması mümkün değildir" demiş. Şimdi, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, açlık grev
leriyle, buna benzer şeylerle, uzun zamandan beri, zorlanmak isteniyoruz. Yani, bize gelen mil
letvekili arkadaşlarıma, bilmeden, fark etmeden, kendilerine "Savaş esiri" diyen ve benim yü
züme karşı "Biz Türkiye Cumhuriyetiyle savaş halindeyiz" diyen kimselerin temsilcisi duru
muna düşüyorlar ve biz bu mevzuda -arkadaşlarımız biliyorlar- kendilerine mutedil davranı
yoruz; ama, inansınlar ki, son derece sıkıntıda kalıyoruz, kendimiz açısından da son derece 
zor durumda kalıyoruz. Böyle bir meselede müsamahakâr davranmak diye bir şey olamaz. Sırf, 
milletvekili arkadaşlarımızı kırmamak için elimizden gelen ölçüyü kullanıyoruz; ama, bize ken
dilerinin bu olduğunu söyleyen, bizimle savaş içinde olduğunu söyleyen, Türkiye Cumhuriye
tiyle savaş içinde olduklarını söyleyen ve bunun için, devamlı, elimizde devletin istihbarat teş
kilatlarının ve kendi yazışmalarından elimize geçen bilgiler olan insanların temsilcileri olarak 
geliyorlar. 

Devamlı şunu yapmak istiyorlar; kamuoyunun alakasını çekmek... Milletvekili arkadaş
larımız cezaevine gidince, kendileri son derece memnun; basınımız bunları yazınca kendileri 
son derece memnun... Bu defa, eylemlerini artırıyorlar. Şu anda, Diyarbakır Cezaevinde, 5 ki
şinin, açlık grevi sebebiyle sağlık durumları tehlikeli noktadadır. Şu anda, Amasya Cezaevin
de, 2 kişi, açlık grevi sebebiyle mide kanaması geçirmiştir. Bunlar, saat be saat sağlık kurulla
rınca takip ediliyorlar; ama, şimdi bunlar yapılıyor diye, devletimizin teslim olmasını mı iste
yeceğiz? Ne yapılması isteniyor.? 
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Ben, şunu söylemek istiyorum. Bu insanlar, bize teslim edilmiş, devletin namusuna teslim 
edilmiş; bu mevzuda bütün hâkim ve savcılarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar; ama, ba
sınımız ve Parlamento üyelerimizin bir kısmı, meseleyi bilmeden, biz iyi anlatamadığımız için, 
devamlı, bu işe alaka gösterdikçe, bu işin karşısında muhatap olarak, ancak ve ancak görevli 
birkaç kişi kalıyor; onlar da hedef oluyorlar... Bilmeyerek, cepheyi küçültüyoruz. Halbuki, Tür
kiye Cumhuriyetine dönen bu tetiğin karşısında hepimiz olduğumuz takdirde, cephe büyüye
cektir ve zayiat verme olayı olmayacaktır. Bizim Cumhuriyet savcılarımız, hâkimlerimiz... Ya
rım karar verecek olan görevlilerimiz... Bütün ağırlığı, bütün yükü bu bir avuç insanın üstüne 
bırakıp geri çekildiğimiz takdirde, devleti ayakta tutmak mevzuunda, haklı olarak, sıkıntıları
mız olur; o insanlara haksızlık etmiş oluruz; bilmeyerek, istemeyerek onların hayatıyla oyna
mış oluruz. 

Ben, bütün siyasî partilerimizin, bütün milletvekillerimizin bu mevzuu çok iyi düşünme
lerini diliyorum. Elbette ki, Yüce Parlamentomuz, memleketimizin her meselesiyle, insanları
mızın her meselesiyle uğraşacaktır; elbette ki, basınımız demokratik bir nizamda, kamuoyunu 
alakadar eden her meseleyi yazacaktır; ama, bizim kullanılmak istendiğimiz ve açık kendi be
yanlarıyla sabit olan bir olayda, ülkemizin menfaati açısından buna alet olmamak için azamî 
gayret ve hassasiyeti göstermek görevimizdir diyorum. Hâkimlerimizi, savcılarımızı ve polis 
memurlarımızı yalnız bırakmamak için, cepheyi daraltmamak için, bu devlete karşı suç işleyen 
organize şebekelerin karşısında birkaç kişiyi bırakmamak için, bu işin karşısında hepimizin bir
likte olduğumuzu göstermek, yalnız söz demek değildir; yalnız sözle bu işin olmadığını görü
yoruz. Bizi bu mevzuda hiçbir surette istismar edemeyeceklerini bilmelidirler. Türkiye'nin bü
tün organlarının, Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, bu mevzuda kamu görevlilerinin 
yanında olduğunu bilmeleri lazım. 

Başlangıçtan beri de söylüyorum, bu kürsüden birçok defalar söyledim; bunun en iyi yo
lu, bunlarla devletin görevlilerinin meşgul olduğunu ve iyi niyetle meşgul olduğunu bilmek ve 
inanmaktır; bunlara kapıları kapamaktır; görüşmemektir; bir tereddüt varsa, kamuoyuna yan
sımadan, basına yansımadan bizimle görüşüp bilgi almaktır. Açlık grevi ve olay olmayan ceza
evleri, her gün için, her zaman için Yüce Parlamentonuza açıktır. Siyasî partilerimizden de 
bu noktalarda gelecek talepleri bugüne kadar karşıladık, bundan sonra da karşılarız; ama, tam 
olaylar oluyor, tam hadiseler başlıyor, kesin surette gidelmesi yasak ve son derece hayatî tehli
keyi mucip bir durumda cezaevlerine gidilmek isteniyor... Merhamet duygularının sömürüldü-
ğü bu ortamda, merhamet ettiğimiz bu insanların ülkemize kastettiklerini, merhamet ettiğimiz 
bu insanların görevlilere kastettiklerini bilelim. Arkadaşlar, bir ata sözümüz var; "Merhamet
ten maraz doğar" Biz, adil olmak zorundayız; biz hükümet olmak zorundayız; biz bu insanla
ra, başlangıçta söylediğim standartları tatbik etmek zorundayız. Bunları tatbik ediyoruz, bun
ları tatbik etmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. 

Bu itibarla, sözlerimin başında söylediğim gibi, Parlamentonun bütün üyelerini, bu mev
zuda bize yardım etmeye ve kapılarını bu kanunsuz insanlara kapamaya çağırıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, gruplara, 10'ar dakika söz vereceğim. 
SHP Grubu adına, Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun efendim. (SHP sıralarından al

kışlar) 
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SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Cumhuriyet Savcısı Niyazi Fikret Aygen'in bir saldırı sonucu öldürülmesi nedeniy
le Sayın Adalet Bakanının -bana göre son derece içten- konuşmasını dinledik. 

Kuşkusuz, ateş düştüğü yeri yakar. Çok değerli bir adalet insanını, bir savcıyı kaybetmek, 
sadece Adalet Bakanlığı için değil, bütün Türk Ulusu için bir büyük acıdır. Kendisine Tanrı'-
dan rahmet diliyorum; bütün Türk Ulusuna ve adalet camiasına da başsağlığı diliyorum Gru
bum adına. 

Sayın Bakan, olayı, biraz da görevi nedeniyle olmalı, cezaevi konusu halinde, o çerçeve 
içinde sundu. Kuşkusuz, olayın cezaevleriyle ilgili boyutu vardır; ama, olayın bir diğer boyutu 
vardır ki, o da, terör boyutudur. O boyutunu göz ardı ederek incelememiz, maalesef mümkün 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, 1990 yılının başından itibaren, ülkemizde ciddî terör olaylarına ta
nık olmaktayız. 1990'ın başlarında, Emekli Albay Rıfat Uğurtan, ocak ayı sonunda Prof. Mu
ammer Aksoy, 7 Martta Çetin Emeç ve Sinan Ercan, 31 Ocakta Polis Memuru Mehmet Kâzım 
Çakmakçı, 8 Haziranda Adem Demirci, 13 Haziranda Albay Durmuş Akşen, 15 Haziranda 
Polis Memuru Muhsin Bodur, 27 Temmuzda Polis Memuru İsmail Kılıç, 25 Ağustosta Nazım 
Kavak, Nihat Deniz, \&şar Kangal, 29 Ağustosta eski tç Güvenlik Müdürü Emekli Binbaşı Adnan 
özbay, 4 Eylülde gazeteci-yazar Turan Dursun, 5 Eylülde Emekli Başkomiser ibrahim Çağlar, 
26 Eylülde eski M ÎT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas, daha sonra değerli arkadaşlarımız, 
Eski Senatörümüz Bahriye Üçok ve Niyazi Fikret Aygen... Şunlar, 1990 yılının başından beri 
terörün alıp götürdüğü insanlar; bilim adamları, gazeteciler, emekli kamu görevlileri, kamu 
görevlileri... Terör bunları aldı götürdü. 

Cezaevi boyutunun yanı sıra, bu çok değişik kesimlerden terörün saldırılarına muhatap 
olmuş insanlara bakmak ve teröre ilişkin görüşümüzü gözden geçirmek zorundayız. 

Bu konuların muhatabı, kuşkusuz, Hükümettir; anayasal muhatabı Sayın Başbakandır. 
Bu konularda, hepimizin şikâyete hakkı vardır, Hükümetin yoktur. Hükümet, şikâyet mercii 
değildir; Hükümet, çare merciidir, çözüm merciidir, önlem merciidir. 

Şimdiye kadar bu tür olaylar oldukça şöyle sözler duyardık : "Devletimizin istikrarım boz
mak isteyen dış destekli örgütler bunları planlıyorlar ve uyguluyorlar. Kökünün kazınması ya
kındır..." vesaire... Değerli arkadaşlar; ama, görüyoruz ki, kökü kazınmıyor ve daha acısı, da
ha tedirginlik verici olanı, artarak geliyor, terör olayları yükseliyor. 

önemli olan şudur: Terör kontrol altında mı, değil mi? Devletin güçleri terörü kontrol 
edebiliyor mu, edemiyor mu? Bu konuda çok deneyimli arkadaşlarımız var. ölçü şudur : Te
rör, istediği zaman, istediği yerde, istediği kişiye karşı eylem koyabiliyorsa, kontrol altında de
ğildir ve korkarım ki, bugün karşı karşıya olduğumuz tablo budur. Terör, istediği zaman, iste
diği hedefe karşı -kişidir, kurumdur- eylem koyabilmektedir. Eğer buysa, yanılmış olmayı çok 
isterim. Durumu ciddî olarak ele almak gerekir. 

Bunun arkasından gelecek olan, daha büyük çatışmalardır, tç örgütler birbirlerine muka
bele edecek hale gelirlerse, daha büyük çatışmalara; sonra, kitlesel çatışmalara gideriz; iç ayak
lanmaları davet eder, daha elim olayları davet eder. 

Bütün bunlarla şunu söylemek istiyorum : Ciddî ve büyük bir tehdit altındayız. Terör, 
Türkiye için sürekli bir tehdittir. Grubumuz adına bu konuda konuşan bütün arkadaşlarım, 
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konuşma görevi bana verildiği zamanlarda ben, hep bunu, bu açıklıkla söylemeye çalıştım; Tür
kiye sürekli terör tehdidi altındadır. Bu, bizim ülkemiz, bizim ulusumuz için sürekli bir tehdit
tir. öyleyse, buna karşı ulusal bir önlem, politika geliştirmek gerekir, çare bulmak gerekir. De
mokrasimizin geleceği, sağlıklı işleyişi buna bağlıdır; insan haklarının kurulması, işlemesi bu
na bağlıdır. Hep bunları söylemeye çalıştık, bu konuda diyalog çağrılarında bulunduk; "Bera
ber konuşalım, çözüm üretelim" dedik. Bunu yaptık. 

Hatırlarsınız, bu konuda, Çetin Emeç'in öldürülmesinden hemen sonra, Sayın Meclis Baş
kanımızın Başkanlığında, Liderlerin bir toplansı oldu. O toplantıda da, Muhalefet Liderleri, 
Hükümet Başkanına, bu konunun ciddiyetini vurgulayıp, "katkıda bulunmaya hazır oldukla
rını; teröre karşı bir ortak politika geliştirmek gerektiğini; insan haklarını zedelemeden, de
mokratik kurallar içinde buna çözüm bulunabileceğini; bunun ulusal uzlaşmayla 
sağlanabileceğini" söylediler. O girişim, maalesef, olumlu sonuçlanmadı, devam da edemedi. 
Hatta, Sayın Başbakan, o günkü konuşmada, "Bu bizim görevimizdir, sizden bir şey istemiyo
ruz; biz bunu çözeriz" mealinde beyanda bulundu. Ben de o toplantıda diğer grupbaşkanveki-
li arkadaşlanmla beraber bulunduğum için biliyorum, birinci ağızdan söylüyorum; bu mealde 
beyanda bulundu. Hatta, neredeyse, o toplantının, çok da gerekli olmadığını hissettirdi. Bu, 
yanlış bir yaklaşımdır. Şimdi, yine, biz sorumluluk duygusu içinde, Hükümete, iktidar Partisi
ne, diyalog çağrısında bulunuyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Terörü birlikte göğüsleyebili-
riz; teröre karşı birlikte dikilebiliriz, önünü birlikte kesebiliriz. Yarın öbürgün, başka Niyazi 
Fikret Aygen'lerin, başka Bahriye Üçok'ların arkasından ağlamak istemiyorsak, burada elem
li konuşmalar yapmak istemiyorsak, birlikte çözüm aramak ve bulmak zorundayız. 

Bu, tek bir kişinin, tek bir kurumun, tek bir görevlinin boyunu aşar. Bu diyalog çağrımızı 
tekrarlıyoruz ve bunun ciddiye alınmasını da diliyoruz. Yoksa, başka çözüm yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bir hükümet, güvenlik görevlisini -eylemli ya da eski- koruyamu-
yorsa; bir hükümet, cumhuriyetin savcısını koruyamıyorsa; bir iktidar, bilim adamlarını koru-
yamıyorsa, siyaset adamlarını koruyamıyorsa, basın mensuplarını koruyamıyorsa, o, çok acı
masızca eleştirilir, onun üzerinde büyük siyasî konuşmalar yapılabilir, eleştiriler getirilebilir. 
Onu yapmıyoruz. Onu, bunu hak etmediği için yapmıyor değiliz; sorumluluk duygusu içinde 
yapmıyoruz ve bu diyalogu tekrarlıyoruz. Aksini hiçbirimiz iddia edemeyiz; Hükümet bu ko
nularda başarı sağlayamamıştır, başarısızdır. Başarısızlığın birinci nedeni, kendisinden başka 
kimseye danışmak istememesidir. Bugüne kadar, hiçbir sorumlu, Muhalefet Liderlerine, bu ko
nuda yardımı olabilecek insanlara -kuşkusuz, terörle sorumluları kastediyorum- gelip bilgi ver
memiştir, olayın vehametini anlatmamıştır ve bizden katkı istememiştir. Muhalefet Partileri; 
Anamuhalefet Partisi, bu devletin resmî, aslî ve önemli bir unsurudur. Bu devlette ondan gizli 
olmaz, olmaması gerekir; ne biliyorsanız ona söyleyeceksiniz; ulusal konularda, genel konu
larda, devletimizi ilgilendiren mühim konularda ona durumu anlatacaksınız, bilgi vereceksi
niz, katkı isteyeceksiniz... Bunu yapan sayın bakanlar oldu; ama, onlar, bakanlığından oldu; 
yerine gelenler bunu devam ettirmediler. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bunu bir kere daha hatırlatıyorum : Terör konusunda, 
Hükümet, başarısız olduğunu bilmeli. Hiçbir gerekçe, mazur gösteremez. Başarı yolunu aç
manın imkânlarını aramalı. Biz öneriyoruz ki, bunun yollarından birisi ulusal uzlaşmadır ve 
buna hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bu görevi yapmış, bu sıkıntıyı çekmiş, bu eziyet altında 
ezilmiş çok az hükümete böyle bir çağrı nasip olmuştur. Muhalefetler, çok az zamanda, ender 
tarihlerde bu sorumluluğu göstermişlerdir; onu gösteriyoruz. Gelin bu konuları çözmenin 
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yollarını hep birlikte bulalım. "Hayır, bizim, size ihtiyacımız yok; bu bizim görevimizdir, biz 
bunu kendimiz yaparız" diyorsanız, -yapamıyorsunuz, bu ortada- bu kredi de ilanihaye devam 
etmez, bir başka olayda, inşallah böyle bir olay olup da burada konuşmak zorunnda kalmayız; 
ama kalırsak, çıkıp, "artık istifa edin" diyenler çıkabilir. 

Terörün aramızdan alıp götürdüklerine tekrar rahmet diliyor ve terör konusunda çağrımı
zı yeniliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Neidim; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDÎM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun, Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Fikret Ay-
gen'in cinayeti ile ilgili yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya, Doğru Yol Partisi adına görüş
lerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Bir menfur cinayet neticesi ebediyete intikal eden Cumhuriyet Savcısı Merhum Niyazi Fikret 
Aygen'i huzurunuzda rahmetle anıyor, ailesine, Türk hukuk camiasına ve yüce milletimize Al
lah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Ülkemizde, arka arkaya meydana gelen ve en son Türk yargısına senelerce hizmet etmiş, 
görevini yapmış olmaktan başka bir kusuru olmayan bir hukuk adamının öldürülmesi, bizleri 
son derece üzmüştür. 

Olaylara baktığımızda, bugüne kadar olanların tümünde, profesyonel bir elin bulundu
ğunu tespit etmek hemen mümkündür. Sayın Adalet Bakanımız, terörden ziyade, cezaevleriyle 
ilgili meseleleri anlattı, cezaevlerinin durumunu söyledi, "devletin, cezaevlerini sevk ve idare 
etmesi kontrol etmesi lazımdır" dedi; doğrudur, biz de katılıyoruz. "Bugün, devletimizin dü
zeninde olmayan cezaevlerinde, bazı pazarlıklar, bazı parlamenter arkadaşlarımız vasıtasıyla 
yapılmaktadır" dedi. Bu, bizleri son derece üzdü. Eğer böyle parlamenter arkadaşlarımız var
sa, bizim, Sayın Bakanımızdan ricamız, onların buralara sokulmaması için tedbir alınması. 
Çünkü, devlet yücedir, devlet bütündür, devletin önemi, o parlamenter arkadaşlarımızın şah
siyetinden önemlidir ve biz bunu mazeret olarak saymıyoruz. 

Cezaevlerinde insan gibi yaşama şartları hazırlanılmalı, insanların insan gibi yaşaması sağ
lanmalı, orada suç işleyenlere de gereken tedbir, devletin bütünlüğü içinde alınmalıdır. 

Tabiî, esas mesele, Türkiye'de, terörizmdir. Terörizm çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu, 
bütün siyasî partileri ilgilendirmektedir. Terörün bir tarafı bilinmiyor; ama, karşı tarafı bilini
yor. Karşı tarafta, herkes kurşuna, herkes bu çeşit cinayetlere muhataptır. Yani, siyasî düşünce
si ne olursa olsun, hangi meslekten olursa olsun ve sosyal hayatın hangi kesimine ait olursa 
olsun, kim olursa olsun, kurşuna muhataptır veya cinayete muhataptır. Terörün sadece bir hınç 
alma veya sadece bir kin dolayısıyla hareket ettiğini farz edemeyiz; onun hedefi, daha ziyade, 
korku vermektir. Bunun için, maksadına hizmet edebileceğini hesapladığı herkese yönelebile
cektir. Onun için de herkesi alakadar eder. İşte bundan dolayıdır ki, devletin yapmakla mükel
lef olduğu en önemli görev can güvenliğidir. 

Bir devlet, can güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Can güvenliğini sağlayamayan devlet, 
en önemli fonksiyonunu yapamıyor demektir. Devletin bu görevi yapıp yapmadığı da, olaylar
la ölçülür. Eğer olaylar devam ediyorsa, devlet, can güvenliğini sağlayamıyor demektir. 
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Aradığımız, devletin kusurunu ortaya çıkarmak değildir. Aranan, devletin gerekli tedbir
leri alarak, bu cinayetler zincirini ktrmasıdır. Şayet, bu olaylar eleştirilirse güvenlik kuvvetleri
nin moralini çökertirsiniz gibi düşünürseniz, bu doğru değildir; çünkü, meclislere muhatap olan, 
güvenlik kuvvetleri değildir, meclislere muhatap olan hükümettir. Bizim sözlerimiz de hükü
metleredir. Onun içindir ki, bizim buraya gelip isteyeceğimiz şey, gayet tabiî, her defasında ta
ziye görevimizi yaptıktan sonra, ülkenin hükümetinden bu cinayetlerin faillerinin bulunmasını 
ve cezalandırılmasını istemek olacaktır. 

Üzüntü ile söylemeliyim ki, bugüne kadar meydana gelen cinayetlerin pek çoğunun faili 
meçhuldür. Bu cinayetler arka arkaya devam ettiği sürece, ne kadar, "Biz demokrasiyi koru
maya kararlıyız, bunları önlemeye kararlıyız, dökülen kan yerde kalmayacaktır, bunların sonu 
hüsrandır" dersenizde, bunlar ülkede morali ayakta tutmaya yetmez. 

Kimdir bu cinayetleri işleyenler; bulacaksınız, çıkaracaksınız; bu da yetmez, cezalanmış 
olmaları da lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, örgütler mutlaka önemlidir; ama hangi örgüt olursa olsun, ruh aynı
dır. Bu cinayetleri işleyenler ve sebep olanlar, demokrasi cellatlarıdır. Bunlar demokrasimizi 
katletmek istemektedirler. İnsanımızı, yavaş yavaş alıştırmaya başladığımız demokrasi sevgi
sinden uzaklaştırmak istemektedirler. Hiç kimse, böyle, kurşuna veya bombalı saldırıya muha
tap olduğundan dolayı demokratik cumhuriyetten vazgeçemeyecektir. Telaşımız, sadece demok
ratik cumhuriyetin böyle bir avuç adam tarafından ortadan kaldırılabileceği korkusundan de
ğil; telaşımız, vatandaşlarımızın teker teker can güvenliğinin ihlal edilmiş olmasındandır. Dev-
letsek, yarına değil, bugüne güvenle bakmanın yollarını bulacağız ve bu çok önemlidir, yarın 
çok geçtir. Eşkallerini değil aranan katilleri, silahlarını değil kendilerini, bunları yapanlar ka
dar bunları yaptıran beyinleri bulup çökertmedikçe, onları tesirsiz hale getirmedikçe bu işi hal
letmemiz mümkün değildir. Çünkü, beyinler önemlidir, piyonlar her zaman bulunabilir. 

Tabiî, bütün bu konular, istihbarat meselesidir. Anlaşılıyor ki, devletin istihbaratı hâlâ nok
sandır. "Değil" diyorsanız, bunları bileceksiniz. Biliyor da yakalamıyorsanız, bu ayıptır. Bil
miyorsanız, bu da ayıptır. Yakaladığınızı kaçırıyorsanız, bu, hiçbir mazereti kabul götürmez, 
bu daha ayıptır, öyleyse, bu ayıpların altından kurtulmanın yollarını Hükümet olarak bulup 
çıkarmak görevinizdir. Bu konuda milletin manevî desteği vardır, yardımı vardır. Bizim, Doğ
ru Yol Partisi olarak, hem güvenlik kuvvetlerine hem de devlete her türlü desteği her zaman 
verdiğimizi biliyorsunuz. 

Hükümetlerin gayesi, halkın huzurunu, rahatını sağlamaktır. Bunu sağlamak mecburiye
tindesiniz ve sorumluluğunuz vardır. Bu mesuliyetinizi müdrik olarak, bu cinayetleri işleyenle
ri, bu demokrasi cellatlarını, bu vatan hainlerini bulup cezalandırın. Eğer bunu yapamıyorsa
nız, o zaman, hükümet görevinizi de yapamıyorsunuz demektir ki, daha fazla olayların karan
lıkta kalmaması için, bir an önce istifa edin. tstifa edin ki, memleketi düze çıkaracak huzur 
ve güven ortamı sağlayacak kadrolar işbaşına gelsin. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Gökhan Maraş; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, hepinize saygılarımı sunarım. 12 Kasım sabahı görevine giderken -istanbul'da da gö
revine yeni atanmış- merhum Cumhuriyet Savcımız Niyazi Fikret Aygen, teröristlerin acı bir 
saldırısı sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur; kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. 
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Şunu bilmek gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik, sosyal ve demokratik bir hu
kuk devletidir. Terörist hadiselerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin .bu yapısını değiş
tirmek, bu yapısını akamete uğratmak, Türk Milletini, anarşi içerisinde kıvranan insanlar ha
line getirebilmektir. 

Bütün bu hadiselerin, öldürmelerin aslî amacı, cumhuriyet savcılarını, hâkimleri ve diğer 
kamu görevlilerini görev yapamaz, hüküm veremez, kendisine tevdi edilen işi de yürütemez in
sanlar haline getirerek, ülkede anarşiyi, kaosu ve boşluğu hâkim kılmaktır. 

Değerli milletvekilleri, terörün ilericisi gericisi; sağcısı solcusu olmaz. Terörün amacı, ma
alesef, içinde bulunduğumuz çatıyı çökertmek, devleti çökertmek, hepimizi yok ederek, bu işin 
neticesinde, geriye, teröristleri maşa olarak kullanmak isteyen odakların ya da başka güçlerin 
amacı neyse o doğrultuda, bir ülke bırakabilmektir. 

Terör konusunda, hükümetlerin ve siyasî partilerimizin, öncelikle ciddî teşhiste bulunma
sı, bu konuda birlikte düşünmesi ve mutabakat temin etmesi gerekmektedir. 

Olaylara bakacak olursak, bu zamana kadar, bir bakıyorsunuz belli bir görevde bulunan 
bir insan, bir bakıyorsunuz gene belli bir görevde bulunan diğer bir insan öldürülüyor... San
ki, öylesine bir güç var ki, bir oradan bir buradan; bir oradan bir buradan... Sanki, belli bir 
odaktan yönetiliyormuş havası, maalesef, bizde hâkim olmaya başlamıştır ki, Türkiye Cum
huriyetindeki bütün anayasal kuruluşların, bütün demokratik kuruluşların bu konuda müşte
rek tavır alması, müşterek karar vermesi ve hadiselerin üzerine birlikte gitmesi, devletimizin 
ve milletimizin saadeti için, geleceği için faydalı olur kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, belli bir kanaate sahip olmuş ve ölümünden hepimizin üzüntü du
yacağı bir kişi öldüğü zaman, bu hadiseleri bahane ederek sokaklara dökülüp, sanki yeni bir 
terörün kaynağı halinde, onun ölümünü telin etmek ve bir başka ölüm hadisesi olduğu zaman 
da, bunu sanki yok saymak, bana göre, teröre ciddî teşhis koymamak demektir. Bu öldürme 
olayından, kendi fikrî kanaati doğrultusunda, elden gelebildiğince istismar ya da faydalanılı
yor havaisi, maalesef toplumumuzda hâkim olacaktır ki, bunu, teröre yeni bir prim, yeni bir 
ödün vermek olarak tarif etmek mümkündür. Konuyu somutlaştırmak istemiyorum; bana gö
re, son günlerde yapılan bazı yürüyüşler ve bazı gösteriler, maalesef, teröre yardımcı olmakta, 
terörün bu ülkede her gün biraz daha yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. 

Az önce de söylemiştim; terör konusunda, kendi fikirlerinin dışında insanlar öldürülmüş 
olsa bile, terör başladığı zaman, bir gün, sıranın herkese geleceğini; bütün anayasal kurumları
mızdan; siyasî partilerimizden basınımıza, basınımızdan yüksek yargı organlarımıza, yüksek 
yargı organlarımızdan işçi temsilciliklerimize ve sendikalarımıza kadar bu çatının altında müş
terek yaşadığımız düşüncesiyle, ortak tavır almasını istiyoruz. 

içişleri Bakanlığı yetkililerinin, sivil istihbarat teşkilatlarını ve güvenlik güçlerini, yeterli 
uzmanlarla, çağın icaplarına uyan uzmanlaşma ile takviye ederek, hadisenin üstüne daha cid
dî ve daha güvenilir bir biçimde gitmesini istiyoruz, tçişleri Bakanlığı yetkililerinin ve diğerle
rinin -bizler de bu işin içerisindeyiz- artık, sadece öldürülenlerin kanlarının yerde kalmayaca
ğını söylemesini istemiyoruz. Bu konunun üzerine, uzmanlaşılarak, daha ciddî bir şekilde gi
dilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, merhum Niyazi Fikret Aygen ve teröristlerce öldürülen ve şehit edilen 
bütün vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyor, geçmiş olsun diyor, saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
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2. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğününün tatbikatıyla 
ilgili gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın irfan Demiralp, Köy Hizmetlerinin tatbikatıyla 
ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demiralp. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köylünün içinde bu

lunduğu sıkıntılar ve buna ilave olarak, Köy Hizmetlerinin yapmış olduğu bazı uygulamalarla 
ilgili, çok kısa açıklama yapmak üzere söz aldım. Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Aslında, ben, bu konulan, milletvekili olduğum günden beri bu kürsüde defalarca dile 
getirdim; ancak, 1987 yılından bugüne kadar geçen zaman içerisinde görüyorum ki, bizim üze
rinde durduğumuz, konularda, vatandaşın dertleri ve şikayetleriyle ilgili olarak burada açıkla
dığımız konularda bu Hükümetin yapmış olduğu, iyileştirmiş olduğu, hemen hemen hiçbir şey 
yoktur. Geçen üç yıl içerisinde, Türk köylüsü, "Tarımla uğraşan kesim" dediğimiz Türk köy
lüsü, artık, bırakın kendini yenilemeyi, mevcut durumunu dahi muhafaza etmekten aciz hale 
gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet acizdir. Hükümetin aczi, az önce açıklanan konuda da or
taya konulmuştur. Bugün şurada görülen manzara da, Hükümetin ve dolayısıyla Parlamento
nun aczini ifade etmeye başlamıştır. 

Çarşamba, Bafra, Terme ve Alaçam'da, köylü, çeltik mahsulünü çıkarmış, ambarına koy
muş; ancak, o günden bugüne, çeltik mahsulünü satacak yer bulamamaktadır. Toprak Mah
sulleri Ofisi, köylünün elindeki çeltiği alması, depolaması ve Türkiye düzeyinde, ülke düzeyin
de satması gerekirken, henüz, bir kilogram dahi çeltik satın almamıştır. Bu mahsulü elde et
mek için, gerek gübreye, gerek mazota, gerek ilaca ve gerekse Ziraat Bankasına çeşitli fasıllar
dan borçlanmış olan köylü, şimdi, bu mahsulü yok pahasına satabilmenin çarelerini aramaktadır. 

800 liraya, yani geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin ilan etmiş olduğu... 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, bir dakikanızı rica edeyim... 
Çeltik konusunda yarın gündem dışı söz vereceğim bir arkadaşımız var. Zatıâliniz, "Çel

tik konusunda da konuşacağım" deseydiniz, o arkadaşa söz vermezdim. Zatıâliniz, "Havza 
İlçesine bağlı Balaban Köyünün yarım kalan..." 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — "...ve köylü sorunları" dedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu konuyu biraz kısa keserseniz memnun olurum; çünkü, yarın için bir ar-

kadışıma söz verdim; tekrar olmasın. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Kısa keseceğim Sayın Başkan. Ne kadar uzatsak, bu

rada sadece vatandaşın derdini dile getirmekle yetiniyoruz; bu Hükümetin buna çare bulacağı
na zaten inanmıyoruz; çare bulsalardı, üç yıldır bulurlardı... 

Çeltik üreticisi, bu yılın mahsulünü getiriyor ve geçen yılki 800 liralık fiyattan satamıyor... 
Bu bölgede, bu mahsulün üreticilerinin içine düştüğü sıkıntıları sizlerin takdirine bırakıyor ve 
Hükümetin buna bir an önce çare bulmaya çalışmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir başka konuyu dile getireceğim : Belli bir yerden, Sayın 
Bakandan veyahut da başka bir kaynaktan verilen talimatla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün yapmış olduğu uygulamalarda, geniş ölçüde partizanlık yapıldığı konusunda kamuo
yunda bir kanı doğmuştur. Belki bu doğru değildir; ama, şüyuu vukuundan da beterdir. 
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Havza'nın Belalan Köyünün yol yapım işi geçen yıl programa alındı. Çok uzak bir köy olması 
nedeniyle bu yıl defalarca ikaz ettik ve onbeş gün kadar önce yolun yapımına başladılar. He
nüz 1 kilometresi dahi bitmeden, bu yol yapımındaki makineleri buradan çekip, Köprübaşı 
bölgesindeki bir özel taş ocağının yolunu açmak için kullandılar ve bu yolda bu makineler beş 
gün çalıştı; devletin makineleri, özel bir şahsın taş ocağının yollarını açtı. Bunu, burada, mil
letin önünde, bu kürsüde şikâyet ediyor ve yetkililerin bu konuyu araştırmasını rica ediyorum. 

Söylenen şudur : Bir genel müdür yardımcısının bu konuda emir verdiği ve bu emre uyul-
duğu... Bunun da doğru olduğuna inanmıyorum, inanmak istemiyorum; devlet ciddiyetiyle bağ-
daştıramadığım için inanmak istemiyorum. Bu konuyu Sayın Hükümetin mutlaka araştırma
sını rica ediyorum. 

Bu, tek bir konu değildir; bu, tek bir Belalan konusu değildir. Belki, bu Belalan konusu 
araştırıldığında, bu türden olan pekçok hadisenin önüne geçilmiş olacaktır. 

Teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — istanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in, isçi sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Kenan Sönmez, tşçi sorunlarıyla ilgili gündem 
dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yanılmıyor
sam, Genel Kurulumuzu üçüncü kez işgal eden bir konuyla karşı karşıyayız. Dün, SHP sözcü
sünün bu konuyu özellikle bir kere daha gündeme getirmesi, ayrıca, Sayın Bakanın, Doğru 
Yol Partisi Zonguldak Milletvekili Sayın Müftüoğlu'na verdiği yanıtlardan, bugüne kadar, ge
rek basın aracılığıyla, gerekse,, milletvekillerinin ve siyasî parti sözcülerinin burada ifade ettik
leri gibi, Sayın Bakanın, meselenin can alıcı noktalarına değinmekten ziyade, konuyu geçiştir
mekle yetindiğini gördüm. Bu nedenle, bu kürsüden birtakım sorunları da ifade etmek için, 
bir kez daha söz almış bulunmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özellikle 1980-1983 yılları arasında acımasızca sürdü
rülen militarist yönetim, çalışanlar ve emeğiyle geçinenler üzerinde, ekonomik ve siyasî anlam
da baskısını sürdürmüş ve 1983 yılından sonra da, bunu, sivil yönetime, yani ANAP İktidarı
na devretmiştir. 

Geçen on yıllık süre içinde, iktidarlar, işçilerin, memurların, emeklilerin; giderek, esnafın 
ekonomik yaşamlarını iyileştirememiş; işçimizi, memurumuzu, esnafımızı ve emeklimizi yaşa
yamaz hale getirmiştir. 

1990 yılına geldiğimizde, bu yılın ikinci yarısında yenilenmesi gereken toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde Hükümetin yanlış politikaları nedeniyle, taraflar uzlaşamamıştır. Kâğıt, ma
dencilik ve metal işkollarında çalışan onbinlerce işçi, sıkıntı ve stres içinde, görüşmeleri izle
mektedir. 

Uyuşmazlıkla sonuçlanan toplusözleşme görüşmelerinde maden işçileri ne istemiştir? Maden 
işçilerinin, diğer işkollarındaki işçilerimiz gibi, istedikleri, insanca yaşayacağı bir ücret ve sos
yal haklar olmuştur. 
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1940 yılından bu yana, tüm maden işkolunda olduğu gibi, Zonguldak havzasında çalışan 
işçilerin, hayatları pahasına toprak altından çıkardıkları ve uzunca bir dönem "kara elmas" 
denilen taşkömüründen, işçilerin kendilerine düşen pay, özellikle 1980 sonrasındaki iktidarlar
ca, verilmemiştir. 

Şu anda, yer altında çalışan maden işçilerimizin ortalama ücreti S10 bin Türk Lirasıdır. 
-Sayın Bakan da biliyor- Yer üstünde çalışan maden işçilerinin aldıkları ortalama ücret ise 380 
bin Türk Lirasıdır. Bu toplusözleşme görüşmeleri başladığında, Kamu İşveren Sendikaları, yer 
altında çalışan maden işçileri için ortalama 820, yer üstünde çalışan maden işçileri için de or
talama 670 bin liralık bir ücreti layık görmüştür. 

Şimdi şu denilebilir : "380 bin liradan 670 bin liraya; 510 bin liradan 820 bin liraya çıkarı
yoruz; nerede ise, yüzde 100'e varan rakamlar." Sayın Bakanımın burada bir konuşmacıyı ya
nıtlarken söylediği bir ifadeyi tutanaklardan aynen okuyorum : "Biz, tabiatıyla, kamu işyerle
rinde çalışan işçilerimizin, Türkiye'nin imkânları ve ücret politikaları içerisinde ve özellikle ça
lıştıkları işyerlerinin de malî gücünü dikkate alarak toplusözleşmeleri bağıtladık." Şimdi, bu 
ifadeyi doğru sayarsak, Kamu tşveren Sendikalarının, Zonguldak havzasında ve Türkiye'deki 
tüm maden işkollarında, sözleşmede ileri sürdüğü fiyatlar, gerçekten büyüktür. Çünkü, yine 
bildiğimiz kadarıyla, "Zonguldak havzasındaki zarar 1 milyar liranın üzerinde" diye ifade 
ediliyor. 

Tabiî, bu zararın nereden kaynaklandığını sormazsanız, bu sorunun yanıtını doğru ver
mezseniz, kamuoyunu da yanıltırsınız, işçileri de yanıltırsınız, işçilerin haklılığına kamuoyun
da gölge düşürmek istersiniz. 

Ben, geçtiğimiz günlerde, üç gün, Zonguldak tündeydim. İşçisiyle, sendikacısıyla, mühen
disiyle, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyla, esnaf dernekleri başkanıyla görüştüm; herkes, Zon
guldak halkı, ortak bir kararda birleşmişler, siyasî parti farkı da gözetmeksizin birleşmişler 
ve diyorlarki, "Zonguldak havzasında çalışan maden işçilerinin, insan onuruna yaraşır düzey
de ve emeğinin gerçek karşılığını alması gerekir ve almalıdır." 

Sayın Bakanın bilgileri vardır, bu bölgedeki demokratik meslekî kitle örgütlerinin... 
BAŞKAN — Sayın Sönmez, zatıâliniz, bu taşkömürü konusunda söz istemiş olsaydınız 

talebinizi geri çevirirdim; ama, siz genel olarak konuşacağınızı ifade ettiniz; ancak konuşmanı
zı sırf dünkü konuşulan konuya inhisar ettirdiniz. 

Toparlayınız efendim. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devamla) — Çok farklı bir üslupla yaklaştım Sayın Başkanım. 
"Efendim, Taşkömürü İşletmelerinin zararlarından işçiler sorumlu değildir" diyor bölge 

halkı; bunu bütün Zonguldak halkı söylüyor. Bunu, Sayın Bakana buradan bir kez daha ifade 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : Bugün, Kamu 
İşveren Sendikaları, işçilere, demin söylediğim rakamlarla zam öneriyor. -Sayın Bakan da dün 
bir ara ifade etti- "Çıplak mı, giyinik mi" diye. Olaya bu tartışmaları yapmadan bakmak zo
rundayız. Çünkü, maden işçilerinin çalışma koşullarını, hepimizden çok, Sayın Bakanın bil
mesi gerektiğine inanıyorum. Bu ücretlere layık görülen işçilerin, bu işkolunda, yılda ortalama 
7 bin iş kazası var. Bu işkolunda, yılda 35 işçi ölümü var. Bu işkolunda, yaşama süresi 57 yıl. 

'Halbuki, ülkemizde bir insanın yaşama süresi 67 yıl. Yani, 10 yılını daha erken yitirmektedir 
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bu işkolundaki işçi. Yine, bu işkolundaki işçi, iş hayatının ilk 10 yılında kömür tozundan aldı
ğı bir meslek hastalığı var; Zonguldak bölgesinde yaşayanlar, bu konuyla ilgilenenler bilirler. 
Yine, bu işçilerin emekli olanlarının, olabilenlerin, o günü görenlerin yüzde 90'ının, ölümleri
ne kadar o meslek hastalığıyla birlikte yaşama zorunlulukları var. 

tşte, bu kadar zor şartlar altında, Güney Afrika'da bile zor şartlarda ve imkânsızlaklarla, 
ülkenin yer altı servetlerini yer üstüne çıkartan işçileri kutlaması gerekirken, cezalandıran bir 
ülke dünyanın hiçbir yerinde, düşünülemez. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, rica ediyorum. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Şöyle bağlamak istiyorum : Kömür politikası Türkiye'de iflas etmiştir demiyorum; iflas 

ettirilmeye doğru yönlendirilmektedir; bilerek yapılmaktadır, isteyerek yapılmaktadır. Bugün, 
Birleşmiş Milletlerin kararları, ambargo, Irak'a karşı uygulanmakta; ama, yine yıllar öncesin
den biliyoruz, Güney Afrika'ya karşı uygulanan bir ambargo vardır; bugün kömür tüketimi
mizin bir bölümünü de Güney Afrika'dan ithal etmek durumundayız. 

Bu bölgede işçi sayısını azaltmak, giderek, o bölgede kömür rezervlerini açığa çıkartma
mak... Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi, -Sayın Başkanım müsaade ederse bir cüm
leyle ifade etmek istiyorum- özellikle 1982'den bu yana uygun görülen, hatta TTK'nın yöneti
cileri tarafından uygun görülen yatırımların yüzde SO'sinin bile yapılamamasıdır, bilerek ya
pılmamıştır, isteyerek yapılmamıştır, ardındaki gerçekleri, arkasında yatan düşünceleri zaman 
nedeniyle açıklayamtyoruz; ama, yakın bir tarihte, bu konuda da, değerli arkadaşlarım bilgi 
vermek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Sönmez'in gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak dün burada bir açıklama yapmıştık; ama, 
sık sık dünkü konuşmaya atıf yapıldığı için, kısaca ifade etmek istiyorum. 

Aslında, Hükümet olarak, toplusözleşmelerin bir an evvel bitirilmesi için tüm gayreti gös
terdiğimizi her vesileyle ifade etmeye çalıştık; ama, kabul etmek lazım ki, bu, iki taraflı bir 
hadisedir, tki tarafın da bu işin bitirilmesi noktasında gayret etmesi lazımdır; fakat, bugüne 
kadar, benim bilebildiğim, toplusözleşme düzenine geçtiğimiz günden beri, daha sözleşme mü
zakerelerinin başlangıcında, hemen hemen hiçbir toplusözleşme de bitmemiş. Evvela 60 gün
lük süre geçiyor, sonra tarafsız arabulucuya gidiliyor, sonra greve tabi işyerlerinden ise grev 
kararı alınıyor... tşin buraya kadar götürülmesinde, belki, kamuoyunun tatmin edilebilmesi ba
kımından da bir fayda mülahaza ediliyor; ama, biz bütün bunların ötesinde, dün de ifade et
meye çalıştım, ilgili sendikalarla ve onların konfederasyonuyla oturduk, mutabık kaldık. 

Vardığımız mutabakat şudur : tdarî ve hukukî maddeler bitsin, ücreti konuşalım. Tabia
tıyla, şu an bu süreç işlemektedir ve biz her zaman müzakereye hazır olduğumuzu, -ister bu 
şekliyle, ister ücretin konuşulması tarzıyla- müzakerelerin bir an evvel bitirilmesinde fayda mü
lahaza ettiğimizi de söyledik. Hatta, bu müzakerelerin sürdürülebilmesi bakımından, cumurtesi-
pazar; gece-gündüz kavramına da itibar edilmemesi gerektiğini, ne zaman istenirse, Kamu İş
veren Sendikaları olarak, biz Hükümet olarak da bu konuda görüşmeye hazır olduğumuzu ifade 
ettik. Meselenin böyle bilinmesinde fayda var. 
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İkincisi, hiçbir zaman, bu toplu iş sözleşmelerinde, müzakerelerde, eğer o işyeri zarar edi
yorsa, o işin sorumlusu olarak işçiyi gören hiçbir beyanatımız da olmamıştır. Zonguldak kö
mür havzasının zarar ettiği doğrudur, bir vakıanın tespiti olarak ifade edilmiştir. Yoksa, orada 
meydana gelen veya başka bir KİT'te meydana gelen zarardan dolayı, "İşçiler sorumludur" 
tarzında, ne benim ne de bir başkasının beyanı söz konusu değildir; dolayısıyla, sadece vakıa
nın tespit edilmesidir. Gönlümüzün arzu etmesine rağmen, çok daha fazla şeylerin verilmeme
sinin sebebi olarak, devletin imkânları gösterilmiştir. 

Kaldı ki, bir şeyi daha tespit etim, Bu müzakerelere başladığımız günlerden beri, iki sene
dir : İktidarda olanlar hep bizim gibi, muhalefette olanlar da hep burada konuşanlar gibi ko
nuşmuş. Yani, değişen bir şey yok. Bu konu gündeme ilk defa gelmiyor; 1980 öncesinde de 
bu konuyla ilgili çok müzakereler yapılmış. Kamu İşveren Sendikaları yeni kurulmuş bir kuru
luş da değil; en az yirmibeş otuz yılllık bir mazisi var. Her defasında, toplu iş sözleşmeleriyle 
ilgili husus gündeme geldiği zaman, muhalefet, "Niye bitirmiyorsunuz? Niye az veriyorsunuz?.. 
Hükümetin tutumu yanlış"; iktidar da, "Devletin imkânları içerisinde..." demiş. Yani, söyle
nende bir yanlışlık yok, ilk defa söylenen bir şey de değildir. 

Burada ifade etmek istediğim bir konu var, belki, bundan sonra yine konuşulacaktır: Hü
kümetin tutumu nerede yanlış; bizim ne yapmamız lazım geliyordu da onu yapmamışız? O 
ifade edilirse, biz de, "Acaba nerede yanlış yaptık?" diye düşünme imkânı buluruz. 

Toplupazarlık sisteminde, her defasında, sendikanın istediğini vermek diye bir şey yok. 
Bugüne kadar hep yüksek ücret istenmiştir; belki daha aşağıdan verilme noktasında olmuş; 
ama, bir yerde uzlaşılmıştır. Yapılan, bugüne kadarki tatbikatın, geleneğin dışına bir hadise 
de değildir. Gerek Taşkömürü Kurumunda, gerekse diğer kurumlardaki toplusözleşmelerle il
gili hususlarda, normal kanunî süreçler işliyor. Biz de, gece-gündüz, bu işler bitirilsin diye uğ
raşıyoruz, gayret ediyoruz. 

Ben, "işçiye daha az verelim" gayreti içerisinde hiçbir toplusözleşmeye yaklaşmadım; ama, 
devletimizin imkânlarını da göz ardı ederek bir toplu sözleşmenin bitirilmesini ne sizin isteme
niz lazım ne de bizim bunu gerçekleştirme imkânımız vardır; çünkü, bunların hepsi, bir yerden 
kesilip, bir yere verilecektir. 

Hatta ve hatta, bir şeyi daha burada ifade ediyorum ; Ben, toplusözleşme müzakerelerin
de, aslında, meselenin yüzdesine bakan bir tutum içerisinde de olmadım. Yani, düşük ücretliye 
çok yüksek yüzdede bir artış da verseniz, o bir mana ifade etmiyor. O, sadece, belki sendikala
rın prestiji açısından, "Yüzde şu kadar, zam aldık" gibi bir prestij açısından ifade edilir. Bana 
göre, mevcut ücret politikaları ve dengeleri içerisinde işçilerimizin eline geçecek para veya gel
diği rakam önemlidir, yüzdesinin hiç ehemmiyeti yoktur. Müzakereleri bu anlamda yürütmeye 
çalışıyoruz. Kamu İşveren Sendikalarına verdiğimiz direktif de böyledir. Bu yaklaşim içerisin
de, ümit ederim ki, bu sözleşmeler de önümüzdeki günler içerisinde tatlıya bağlanmış olur. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, banka getrlerinden muayyen bir kısmının camilere yar

dım yapılacağı lıakkında basında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Canver, basında çıkan, banka gelirlerinin muayyen bir kısmından ca
milere yardım yapılacağı konusuna ilişkin gündem dışı söz istemiştir. 
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Buyurun Sayın Canver. 
Sürenizi aşmamanızı rica edeceğim; çünkü, gündem dışı konuşmalar ve yoklama, şu ana 

kadar, 1,5 saatimizi aldı. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; üç gündür gaze
telerde bir haber; "Bankalardan cami kesintisi..." Çok objektif irdeledim, yasayı aradım bul
dum. Yasa tamamen, eski eserlerin, kurulacak bir fonla restorasyonunu öngörüyor. Tabiî ki, 
eski eser olarak kayıtlı camiler varsa, bunların da restorasyonuyla ilgili olarak, kurulması dü
şünülen bir fonla ilgili. Yani, münhasıran bir caminin yeniden yapılması ya da tarihî eser sayıl
mayan herhangi bi cami ile ilgili değil. Üstelik, sadece Anavatan Partisinin muhafazakâr ka
nadının komisyondan geçirdiği bir yasa da değil, tmzalara baktığımızda, hiçbir muhalefet şer
hinin bulunmadığını, karşı oy yazısının bulunmadığını, SHP, Halkın Emek Partisi ve Doğru 
Yol Partisinin de bu yasayla ilgili bir muhalefet şerhi koymadan imza koyduğunu da öğrenmiş 
bulunuyorum. 

Sayın Cemil Çiçek lütfeder eğer açıklama yaparsa, burada şunu da öğrenmek istiyorum : 
Aslında, bu yasa, daha önce Ocak 1990'da Bakan Sayın Çiçek tarafından aynı şekilde günde
me getirilmiş ve bakanlara sorulmuş; Maliye Bakanı Sayın Kahveci ile Devlet Bakanı Sayın Ta
ner'in, Sayın Bakana, bu işin olmazlığı konusunda cevabî yazıları var, onlar da şu an benim 
elimde. Çeşitli gerekçeler ileri sürüyorlar, "Bir fon kurulmasına gerek yoktur" diyorlar, "Bu, 
eşitlik ilkesine aykırıdır" diyorlar, "Bankaları böyle bir şeye icbar edemeyiz" diyorlar... Di
yorlar... Diyorlar... 

Bana göre, Sayın Bakan, bunu Bakanlar Kurulundan geçiremeyeceğini varsayarak, -
gerekçelerin ikisini de yan yana koydum, gerekçeler tıpatıp aynı. Yasada çok ufak bir değişik
lik söz konusu- bu yasa teklifini Sayın Galip Demirel'e verdirterek, Plan ve Bütçe Komisyo
nundan geçirtip, Meclis gündeminde yerini aldırıyor. 

Milyarlarca liralık ve her yıl katlanacak bir fonun patronu olacak Sayın Çiçek*, Tabiî, ki, 
eski eserlerin onarılması için kullanmak isteyecek. Tabiî ki, eski eserlerin onarılmasına kimse
nin karşı çıkması söz konusu değil. Ancak, belki açıklarlar ki, bu konuda genel bütçeden ayrı
lan payın artırılması yolunda neden arkadaşlarını ikna cihetine gitmemiştir de, âdeta başka 
bir şekilde, bu yasa teklifinin gündeme alınmasına aracı olmuştur? Elbette ki, bunun açıklan
masını istiyorum. 

tstememin sebebi: Bu, milyarlarca liralık bir fon. Bu, korkunç bir gelenek olur. Her ba
kanlığın, üzerinde tek başına, -tabiî ki, Sayıştay denetiminde tabi olacak ama- tasarruf yetkisi
ni haiz olduğu milyarlarca liralık fon, bütçenin birlikteliği esası, tüm bunların kenara itilme
si... Bunların açıklanması gerekir. 

Hele hele, günümüzde, belirli konularda toplumun özellikle hassaslaştırılmaya çalışıldığı 
bu dönemde, bu tür girişimlerin ardında bir art niyet olmadığından açıklanması gereğine daha 
çok inanıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletveeekileri; gerçekten, gazete haberi ile yasa teklifinin hiçbir 
alakası yok. Ama, böyle anlaşılabilmeye de müsait bir konu. Bu, dolaylı olarak bizi, Meclisi 
şöyle de ilgilendiriyor : Son günlerde, çeşitli şekillerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hedef 
kılındığını görüyoruz; her şeyin hedefi. Diyelim ki, birtakım bölücü hareketler oluyor, onun 
da kaynağını burada aramak eğilimi artıyor; tersi oluyor, laikliğe saldırılar oluyor, bunun da 
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kaynağını burada aramak eğilimi artıyor. Bugün, Sayın Melih Âştk'ın köşesinde, bir profesör, 
"Biz, camilerdeki adamın peşine düşmeyelim. Burada esas tehlike, TBMM'deki oy avcılarının 
yaptıklarıdır" diyebiliyor. 

Doğrudur, bizim, birtakım konuları gündeme getirirken hassas olmamız gerekebilir; ama, 
ben, her ne şekilde olursa olsun, politikacıların birer birer yaptıklarından, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kavramının uluorta suçlanmasından sonsuz rahatsızlık duyuyorum ve Meclis Baş
kanımızın da bu konuda çok rahatsız olmasını diliyorum. 

Bunlarla da yetinilmiyor; Parlamento çare olmaktan çıkarılarak, çözüm yeri olmaktan uzak
laştırılarak, birtakım söylentiler yayılıyor. Söylentilere açıklık getirmek için, bugün gazeteler
de okuduğunuz gibi, birtakım başkanlıklar açıklamalar yapmak durumunda kalıyorlar. Mese
lenin boyutu başka yerlere çekilmek isteniyor. Oysa, bu ülke, defalarca darbeleri de yaşamış 
bir ülke. Eğer, "Laikliğe saldırılar salt bu dönemde arttı" derseniz, bu eksik olur. Birçok yö
nüyle doğrudur; ama, darbelerin de laikliğe yönelik getirdiği olumsuz girişimlerden söz edile
bilir. Bir tanesi Sayın Bülent Ecevit'indir. Sayın Bülent Ecevit bir konuşmasında, "12 Eylül 
yönetimi, Süleymancılara, Anayasaya evet dedirtmek için onlarla pazarlık yapmıştır" diyebil
miştir. Buna benzer birçok örnekler ileri sürebiliriz. 

Benim, Sayın Çiçek'ten almayı beklediğim yanıtların dışında, gericiliği, TBMM'de değil, 
birtakım profesörlerin, birtakım bilim adamlarının, birtakım politikacıların, birtakım bürok
ratların, birtakım yazarların da kafasında aramak gerektiğine inanıyorum. 

Şunu hiç kabul etmiyorum : Bu iktidar, şu veya bu şekilde gider, gidecektir; ama, bir ge
nel seçimde gidecektir. Başka bir şey düşünmek, başka şeyler üretmek, üretenlerin de bir gün 
o yöntemlerle hesabının görülmesine neden olmaktan başka hiçbir işe yaramıyor diye düşü
nüyorum. 

Bu ülkede -bir yandan da üzülüyorum- darbeler bile ciddî yapılmıyor, yapılmamış demek 
ki. Sayın Evren'in anılarını okuduğumda "Aslında ben ayın 7'sinde ya da 17'sinde darbe ol
sun isterdim; çünkü, 7 uğurlu rakamımdır" diyebiliyor; "Cuma günü uğurlu gündür" diyebi
liyor. Darbelerin bile ciddî yapılmadığı, uğuruna, uğurlu gününe denk getirildiği bir ülkede, 
artık, bu söylemin tümüyle ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Canver. Zannediyorum meramınızı ifade ettiniz. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım, evet. 
Sayın Bakanım, eski eserleri siz çok seviyorsunuz da, size, karşı oy yazısı veren sayın ba

kanlarımız sevmiyorlar mı ki, siz, kendinize, âdeta onları da atlatarak, bir ayrı fon oluşturma 
yoluna gidiyorsunuz? Bunun açıklanmasını isterim. Doğrudur; eski eserler yaşamakdır, yaşa
tılmalıdır, ama, size Çocuk Esirgeme Kurumu da bağlıdır, onun için de, yaşayan çocuklarımız 
için de özel bir fon oluşturmayı hiç düşünmediniz mi? Eminim ki, düşündünüz. Ben, backro-
und izledim; bundan çok rahatsız olduğunuzu biliyorum. Oraların daha iyi yerler olması için 
çaba sarf etmek gerektiğini söylediğinizi de duydum. Tamam; bunu da burada açıklayın. 

Şimdi, siz ne yaparsanız yanlış anlaşılıyor. Bunun da sebebini ben şöyle saptadım : tyi 
niyetli dahi yapılsa, laikliğe saldırı kabul ediliyor. Bence, bu geleneği de siz başlattınız. Bir mil
letvekili çıkıp, bu kürsüden, özgürce, her fikrini açıklamaya çalıştığında, ona, oturduğunuz 
yerden "Sen bölücüsün" diye bağırdınız; işkenceyi gündeme getirdiğinde "Senin hedefin gü
venlik güçlerini tahkir etmektir"; darbeleri gündeme getirdiğinde, "Senin hedefin, Silahlı Kuv
vetleri tahkir etmektir" diye suçladınız. Şimdi, siz iyi niyetle de yapsanız, başlattığınız bu gele
nek gereği, her hareketiniz laikliğe saldırı olarak yorumlanıyor. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Canver. 
Buyurun Sayın Çiçek. 
DEVLET BAKANI CEMlL ÇtÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa

yın Canver'e teşekkür ediyorum. Hakikaten bir iki gündür bu konu basınımızda yer alıyor. 
Bu vesileyle bu konuda bir açıklama imkânı bulmuş olduk. 

Aslında, tabiatıyla, insanların niyetlerini yorumlayarak birtakım ithamlara kalkışmak söz-
konusu olursa, o zaman, hiç kimse bu cemiyette birbirine itimat edemez. Şu teklif kadar iyini-
yetle hazırlanmış bir başka teklifi müşahede etmek de biraz zor. 

İyiniyeti şuradan belli: Bu teklif komisyona geldiği zaman, bütün partiler, orada, ne yazı
lan şekliyle, ne anlatılması istenen şekliyle bir şüpheye kapılmamışlardır. Hatta, bu konu yal
nız burada da değil, geçen sene Vakıflar bütçesi görüşülürken, orada ifade etmeye çalıştık; o 
seneki zabıtlar açılır bakılırsa bu eserlerin korunması gerektiği noktasında imkânlarımızın ye
terli olmadığını o zaman da ifade etmeye çalıştık. Bizim niyetimiz budur. Aksini düşünen var
sa, kimsenin düşüncesine bu anlamda bir sınır koymak veya beyninin içinden geçenleri oku
mak imkânına da sahip değiliz. 

Evvela üzerinde durulması gereken konu şu : Bu eserlerin korunmasında müttefik miyiz, 
değil miyiz? Bu eserler hakikaten kültürümüzün değerli varlıkları mıdır, değil midir? Bunların 
korunması lazım mıdır, değil midir? Evvela burada bir mutabakata varmış olmamız lazım. İş
te o mutabakata vardığımız içindir ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda, partili bütün arkadaşları
mız, karşroy yazısına gerek olmadan, belki bu teklifin daha da mükemmelleşmesi için gayret 
göstermişlerdir. 

Niyetimiz gayet açık; burada bir şey kaçırmak, kendimize bir fon kurma arzusunu falan 
taşımak da değildir teklifin amacı. Tabiatıyla, bir yasanın hazırlanması Hükümetten de gelir, 
milletvekileri, milletvekili olmanın gereği olarak, hak ve yetkisine sahip olarak kendileri de bu 
noktada teklif hazırlayabilirler. Kaldı ki, hükümetle aynı partinin mensubu olan bir milletve
kilinin, aynı konuda, aynı düşünmesi veya paralel düşünmesi kadar da tabiî bir hadise yoktur. 
Mühim olan, burada, neticedir. 

Mesele nedir : Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 7 600 eser vardır. Bunun içe
risinde köprüler var; çeşmeler var, hastaneler var, kervansaraylar var, hanlar var; netice itiba
riyle camiler de var. Münhasıran da oraya, bu elde edilecek gelirlerin, bu kültür varlıklarının 
korunması noktasında harcanması hususunda da açık, kesin, sınırlayıcı bir ifade konulmuş; 
başka türlü anlamalara, meydan vermemek için, başka türlü maksatların ortaya çıkmasına mey
dan vermemek için. Eski eser olduğunu da biz tespit etmiyoruz; Anıtlar Yüksek Kurulu, eski 
adıyla, Eski Eserler ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bunları kabul etmiş; tescil edilmiş. 
Bunların nasıl restore edileceği, nasıl bu harabelikten kurtarılacağı noktasındaki projeleri tas
dik eden de bu kuruldur. Yani, netice itibariyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu işin aracısıdır. 

Bir başka şey daha var : Daha evvel, denetim dışıdır falan diye fonlara itiraz ediyordunuz; 
şimdi bunda bu hadise de yok. Yani, Vakıfların diğer gelirleri gibi diğer giderleri gibi buradan 
elde edilen gelirler de Sayıştay denetimine tabidir. Dolayısıyla, bundan endişe edilecek herhan
gi bir husus da sözkonusu değildir. Yalnız, hepimizin üzülmesi gereken bir husus var, -her za
man ifade ediyoruz- bu Anadolu, üzerinde yaşadığımız bu toprak, bu vatan, bu anavatan, bir
çok medeniyetlerin beşiğidir. Böyle medeniyetlere sahip olduğumuzdan dolayı da her zaman 
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iftihar ediyoruz. Bu, devletimizin de milletimizin de zenginliğidir. Ama, bir yerde, Milet Hara
belerini bütün haşmetiyle orta yere çıkarıp, Batıya, bütün dünyaya gösterirken, hemen yanı 
başındaki tlyas Bey Külliyesinin harap vaziyette kalması da herhalde vicdanlarımızı sızlatacak 
bir hadisedir. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, nasıl bir millet oluyoruz ki, geçmişimizden 
utanır hale geliyoruz, kültürümüzden utanır hale geliyoruz... Onların ihya edilmesi noktasın
da bir adım atıldığı zaman, hemen, kastı aşan, maksadı aşan bir istikamete doğru çevriliyor, 
o istikamete doğru götürülmek isteniyor, ben bunu anlayamıyorum... 

Şahsen böyle bir niyetimiz olsaydı, komisyonda, bu arkadaşlarımızın hepsinin, bu nokta
da, hiç olmazsa birinin, ikisinin, üçünün, beşinin, "Bundan maksat şudur, bununla şunu yap
mak istiyorsunuz" demeleri gerekirdi. Kaldı ki, böyle bir şey yok. Belki de, bugüne kadar çık
mış, -benim müşahede ettiğim, evvelki durumları bilmiyorum- gündeme gelmiş teklifler içeri
sinde, bütün partilerin mutabakatıyla çıkan, olumlu katkılarıyla çıkan bir ya da ikinci tekliftir. 
Dundan da şahsen memnuniyet duydum; herkes de bu hususta teşvikkâr ifadelerde bulunmuş
lardır. 

Bir başka husus daha var : Bu teklif verildi ikibuçuk ay olmuş. Bunun görüşmeleri kapalı 
kapılar ardında gizli de yapılmadı; komisyonda basın mensupları da vardı, yirmi gün önce, 
TRT, akşam bültenlerinde verdi. Bu mesele ikibuçuk aydır gündemde, ama, bakıyorsunuz, bir 
başka istikamete doğru, başka olaylarla irtibat kurularak, başka şeylerle irtibat kurularak, me
selede bir çıkmaz aranmaya çalışılıyor. Hakikaten, söylendiği gibi, ne yaparsak, bir vehimli 
ortama doğru girmişiz. 

Kusura bakmayın, başkası şöyle düşünecek, böyle düşünecek diye, biz bu kültür varlıkla
rının korunması noktasında hiç de geri adım atmayız, bunu gayet açık söylüyorum. Bu, hepi
mizin malıdır; benim de değil, sizin de değil; hem geçmişimizin hem de gelecek nesillerin ifti
har edeceği eserlerdir; o noktada da alınganlığa gerek yok. 

Kaldı ki, bu millet o kadar müsamahakâr ki, Aspendos'u hep beraber seyrediyoruz, gidi
yoruz, ziyaret ettiriyoruz. Afrodisyasın kapısı daha geçenlerde açıldı; Demre'de, Noel Baba; 
her sene yılbaşı yaklaştığı zaman -oradaki kilise ihya edildi açığa çıkarıldı- orada törenler yapı
lıyor. Eski kültürlere ait bu varlıkların korunması, yaşatılması, fonksiyonel olması noktasında 
bu kadar tolerans gösterilirken, kendi kültür varlıklarımız noktasında, işi bu kadar başka isti
kamete götürmek herhalde doğru bir hadise değildir. Bizim niyetimiz de bu değildir, o komis
yonda bulunan arkadaşlarımızın niyeti de bu değildir, teklifi hazırlayan arkadaşlarımızın da 
niyeti bu değildir. Biz bunları koruyamadığımız takdirde, bu toprakların bize ait olduğunun 
belgesi, bilgisi, tapusu nereden olacaktır? Bunlar, bu memleketin ebedî Türk yurdu oluşunun 
müesseseleridir, belgeleridir ve her Türk vatandaşının bunlara gerekli hassasiyeti göstermesi 
ve her hükümetin de bu konuda gerekli imkânı sağlaması, en azından vatanseverlik gereğidir. 

"Bütçeden olmaz mı?" deniliyor; bugüne kadar olmamış. Bugüne kadar -herkesin kabul 
ettiği bir gerçek var- bütçeden sağlanan imkânlarla bu eski eserlerin korunamadığı ortadadır. 
Gayet açık ve seçiktir, nerede harap bir yapı görürseniz, bakarsınız ki, bunlar Türk eserleridir. 
Bunların her birisi, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, geçmişte, bütün İnsanlara hizmet 
vermiş kurumlardı; bugün harap vaziyettedir. Tabiatıyla, bunların ayağa kaldırılması ve kültür 
unsurları olarak gelecek nesillere aktarılması noktasında millî bir vazifeyle karşı karşıyayız. 

Netice itibariyle, bu teklifi veren, bu teklife orada olumlu katkıları sağlayan bütün partili 
arkadaşlarımız bu düşünceden hareketle, bu noktadan hareketle, böyle bir teklife olumlu oy 
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vermişlerdir. Benim de şahsî kanaatim budur, teklifin verilmesinin maksadı da budur. Kaldı 
ki, bu topraklardan para kazanan herkesin birtakım şeyleri bu toprağa vermeleri gerekmektedir. 

Bir bakıyorsunuz, bir bankanın sayın genel müdürü diyor ki, "Benim 9 aylık kârım 506 
milyar lira." Nereden kazandı? Bu topraktan. 1 milyar lira, şu kültür unsurunun ayağa kalk
ması için verse ne olur... 

Ayrıca, bir başka benzerlik de var : Eğitim kurumları kurduğu zaman, yaptığı zaman, bunu 
vergisinden düşmüyor mu? Bu da kültür unsuru; benzer bi tatbikat da var. Buradan verecek, 
oradan düşecek... Devletin parası, devletin, milletin kültürüne harcanacak. \ani, burada şahsı
mıza terettüp eden, şahsımızın bu noktada yapabileceği herhangi bir şey yok. Kaldı ki, bu yasa
ları kendim için de çıkarmıyorum; bundan sonra kim işbaşına gelirse, herhalde bunlardan istifa
de edecek ve bu kültür unsurlarının korunması noktasında, bu imkânı sağlayacaktır. 

Hepinize teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — 480 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe 
Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarın
ca Hazırlanan Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun Raporu ve bu Rapora Yapılan itiraz ile, Ko
misyonun Görüşünün, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması ve rapor üze
rindeki genel görüşmenin, Genel Kurulun 20.11.1990 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 14.11.1990 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel 

Kurulun onayına sunulması Uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Vekili 

ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grup Başkanvekili 
Koksal Toptan 

öneri: 480 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tas
vibe sunulan 1987 yılı bilanço ve netice hesaplarına ait, 3346 numaralı Kanunun 8 inci madde
si uyarınca hazırlanan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun Raporu ve bu Rapora yapı
lan itiraz ile Komisyonun görüşünün, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında 
yer alması ve rapor üzerindeki genel görüşmenin, Genel Kurulun 20.11.1990 Salı günkü birleşi
minde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve-Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 743 Saydı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirümesine, Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Saydı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 
3095 Saydt Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Saydı 
Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırdmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 398) (1) 

BAŞKAN — tik olarak, 1 inci sıradaki, "743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanu
nunun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine 
ilişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen Birleşimde, tasarının 1 inci maddesinin müzakereleri tamamlanmış, oylama safha

sına gelinmişti. 
Şimdi 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 83. — Nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.. 
Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; 

ancak yapılan ödemeler de geri istenemez." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Madde 86. — Nişan bozulur veya nişanlılardan biri ölür veya gaipliğine karar verilirse 

nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi hareket edenlerin diğer nişanlıya 
vermiş oldukları mutad dışı hediyeler verenler tarafından geri istenebilir. 

Hediye aynen mevcut değil ise, karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre iade edilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 141 inci maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Boşanan Kadının Kişisel Durumu 
Madde 141. — Boşanan kadın evlenme ile kazandığı kişisel durumu korur; ancak; bekâr

lık soyadını yeniden alır. Şayet boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu 

(1) 398 S. Saydı Basmayazı 11.10.1990 farildi 19 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği sabit olursa, talebi üzerine hâkim, kocasının soyadını 
taşımasına izin verir. 

Koca, şartların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE S. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 254 üncü maddesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki 254/a maddesi eklenmiştir. 
II a) Rıza şartının aranmaması 
MADDE 254/a — Kim olduğu veya nerede bulunduğu uzun süreden beri bilinmeyen ya 

da sürekli temyiz kudretinden yoksun bulunan ana veya babanın rızası aranmaz. 
Velayetin kaldırılmasını gerektirecek ölçüde çocuğu ile ilgisiz olan ana veya baba için de 

aynı hüküm uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 255 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 255. — Eşlerden birinin evlat edinmesi veya evlatlık olması diğerinin rızasına bağ

lıdır. Devamlı olarak temyiz kudretinden mahrum eşin rızası aranmaz. Bu halde hâkim temyiz 
kudretinden mahrum eşin kanunî mümessilini dinler, haklı sebeplerin varlığı halinde talebin 
kabulüne karar verir. 

Bir kimsenin iki kişi tarafından beraberce evlatlığa alınabilmesi ancak karı koca için müm
kündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 256 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
B. Şekil 
Madde 256. — Evlat edinme, evlat edinenin oturduğu yer sulh hâkiminin izni üzerine ya

pılacak resmî bir senetle olur ve evlat edinme doğum kütüğüne yazılır. 
Hâkim evlat edinmeye izin vermeden önce, duruma göre gerekli görebileceği her türlü so

ruşturmayı kendiliğinden yapar. 
Tarafların belirttikleri sebebi haklı bulmadıkça hâkim, evlat edinmeye izin vermez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 441 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Miras bırakandan evvel vefat etmiş olan büyükbaba ve büyükana, sağ kalan eş bulunma

dığı takdirde, her tabakada halefiyet yoluyla mirasçı olan fürulan tarafından temsil olunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 443 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 443. — Nesebi sahih olmayan hısımlar, nesebi sahih hısımlar gibi mirasçılık hak

kını haizdir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 743 sayılı Türk Kanunun Medenisinin 444 üncü maddesi başlığı ile birlik

te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
B. Sağ kalan eş 
Madde 444. — Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu mirasçılara göre miras bırakana aşağıda

ki oranlarda mirasçı olur : 
1. Miras bırakanın füruu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 
2. Miras bırakanın ana ve baba veya bunların füruu ile birlikte mirasçı olursa mirasın yansı, 
3. Miras bırakanın büyükbaba veya büyükanalan ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü, 
Bunlar da yoksa mirasın tümü eşe kalır. 
Sağ kalan eşin büyükbaba ve büyükanalarla birlikte mirasçı olması durumunda; baba ve

ya ana tarafından olan büyükbaba veya büyükanadan biri vefat etmiş ise hissesi aynı taraftaki 
büyükbaba veya büyükanaya, bir taraftaki büyükbaba ve büyükananın vefat etmiş olması ha
linde ise bunların hissesi diğer tarafa intikal eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 448 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 448. — Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası Devlete intikal eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 453 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 453. — Mahfuz hisse aşağıdaki miktarlardan ibarettir. 
1. Füru için kanunî miras hakkının dörtte üçü, 
2. Ana ve babadan her biri için kanunî miras hakkının yarısı, 
3. Kardeşlerden herbiri için kanunî miras hakkının dörtte biri, 
4. Sağ kalan eş için, füruu ile birlikte mirasçı olması halinde kanunî miras hakkının tü

mü, diğer hallerde kanunî miras hakkının yarısı. 
Gelirinin yansından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakılarak vakıf 

kurulmasında mahfuz hisse, yukarıda gösterilen hisselerin üçte iki oranındadır. 

— 130 — 



T.B.M.M. B : 33 14 . 11 . 1990 O : 1 

Genel ve katma bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarla, il özel idarelerine, belediyelere, Ka
nunla kurulan fonlara, kamu yararına çalışan derneklere ve gelirinin yarısından fazlasını ka
mu görevi niteliğinde işlere harcayan vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve hibelerde yu
karıdaki fakra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 584 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki 584/a maddesi eklenmiştir. 

iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi 

MADDE 584/a — Mirasçılardan biri terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üze
rindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesini talep ettiği takdirde 
hâkim, diğer mirasçılara tebliğ yaparak tayin edeceği süre içinde onları, itirazları varsa bildir
meye davet eder. 

iştirak halinde mülkiyetin o mal üzerinde devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülme
diği veya mirasçılardan biri, tayin edilen süre içinde taksim davası açmadığı takdirde o mal 
üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesine karar verilir. 

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yu
karıdaki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 626 ncı maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 626/a maddesi eklenmiştir. 

Hissedarlıktan çıkarılma 

MADDE 626/a — Kendi tutum ve davranışları veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da 
fiilerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışları ile diğer hissedarların tümüne veya 
bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır surette ihlâl eden hissedar, bu yüzden onlar için 
müşterek mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmişse mahkeme kararıyla hissedar
lıktan çıkarılabilir. 

Davanın açılması, aksine bir anlaşma yoksa, hissedarların hem hisse hem de sayı bakı
mından çoğunlukla karar vermelerine bağlıdır. 

Hâkim, çıkarma talebini haklı gördüğü takdirde, çıkarılacak hissedarın hissesini karşıla
yacak kısmı maldan ayırmak mümkün ise bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın müşterek mül
kiyetten çıkarılana tahsisine karar verir. 

Aynen ayırımı mümkün bulunmayan maldaki hissenin dava tarihindeki değeri ile kendile
rine devrini isteyen hissedar veya hissedarlar bunu hissedarlıktan çıkarma talebi ile birlikte is
temek zorundadırlar. Hâkim, hükmünden önce re'sen tayin edeceği münasip bir mehil içinde 
hisse değerinin tediye veya tevdiine karar verir. Davanın kabulü halinde hissenin talep eden adına 
tesciline hükmolunur. 
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Hisseyi karşılayacak kısmın maldan aynen ayrılması mümkün olmaz ve bu hisseye talip 
olan hissedar.bulunmazsa hâkim, davalıya hissesini temlik etmesi için bir süre tayin eder ve 
bu süre içinde temlik edilmeyen hissenin açık artırma ile satışına karar verir. Satış kararı cebri 
icra yoluyla paraya çevirmeye dair hükümler uyarınca yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İS inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 15. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 626/a mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 626/b maddesi eklenmiştir. 

Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 
MADDE 626/b — Bir hissedarın çıkarılmasına dair hükümler, kıyas yoluyla intifa veya 

diğer bir aynî hak veya tapuya şerh edilmiş kira gibi şahsî hak sahibine de uygulanır. Şu kadar 
ki, devri caiz olmayan hakkın uygun bir tazminat karşıtığında sona ermesine karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 751 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C. Üst hakkı 
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 
Madde 751 — Malik, üçüncü kişiye, gayrimenkulunun altında veya üstünde yapı yapmak 

veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisini veren bir irtifak hakkı kurabilir. 
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bu hak başkasına devredilebilir ve mirasçılara geçer. 
Üst hakkı, müstakil ve daimî nitelikte ise, üst hakkı sahibinin talebi üzerine tapu kütüğü

ne gayrimenkul olarak kaybedilir. Üst hakkı en az yirmi yıl için tesis edilmişse sürekli nitelikte 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 751 inci maddeden sonra gelmek üze

re aşağıdaki 75 l/a maddesi eklenmiştir. 
II. Kapsamı ve hükümleri 
MADDE 751/a — Üst hakkının tesisine ilişkin resmî senette üst hakkının kapsamı, hü

kümleri, özellikle yapının konumu, şekli, niteliği, boyutları, tahsis amacı ve üzerinde yapı bu
lunmayan alandan faydalanmaya ait hususlar yer alır. Bu sözleşme hükümleri üst hakkını ve 
yüktü gayrimenkulu iktisap eden herkes için bağlayıcıdır. 

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

MADDE 18. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 751/a mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/b maddesi eklenmiştir. 

III. Sürenin sona ermesinin sonuçları 
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi 
MADDE 751/b — Üst hakkının süresi sona erince mevcut yapılar gayrimenkulun mü

temmim n cüzü olur ve malikine kalır. 

Üst hakkı tapu kütüğüne ayrı bir gayrimenkul olarak kaydedilmişse, sürenin sonunda bu 
sahife kapatılır. Ayrı bir gayrimenkul olarak kaydedilen üst hakkı üzerinde mevcut rehin hak
ları, diğer bütün hak, takyit ve yükümlülükler de sahifenin kapatılmasıyla birlikte sona erer. 
75 l/c maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen, 751/b mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/c maddesi eklenmiştir. 

2. Tazminat 
MADDE 75 l/c — Gayrimenkul maliki, aksi kararlaştırılmadıkça, kendisine kalan yapılar 

için üst hakkı sahibine bir tazminat ödemez. Bir tazminat ödenmesi kararlaştırılmışsa, tazmi
natın miktarı ve hesaplanış tarzı belirlenir, ödenmesi kararlaştırılan tazminat üst hakkı kendi
leri için rehnedilmiş alacaklıların kalan alacaklarının teminatını teşkil eder ve rızaları olmaksı
zın üst hakkı sahibine ödenemez. 

Kararlaştırılan tazminat ödenmez veya teminat altına alınmazsa üst hakkı sahibi veya bu 
hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklı, tazminat alacağına teminat olmak üzere, terkin edi
len üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu ipoteğin tescilinin Üst hakkının sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylan niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 751/c mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/d maddesi eklenmiştir. 

3. Diğer hükümler 

MADDE 75l/d — Gayrimenkul malikine kalan yapılar nedeniyle üst hakkı sahibine bir 
tazminat ödenmesi kararlaştırılmış ise, tazminatın miktarına ve hesaplanış tarzına, üst hakkı 
süresinin sonunda gayrimenkulun eski haline getirilmesine ilişkin hükümler resmî senette yer 
alır. Bu hükümler üst hakkını ve yükümlü gayrimenkulu iktisap eden herkes için bağlayıcıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, madde 21, 22, 23, 24 ve 25'Ie "bu Kanun" denileceği yerde "bu Tasan" 
denmiş; "bu Kanun" denilmesi suretiyle düzeltilmesine bir diyeceğiniz var mı efendim? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hayır efen
dim; doğrudur, "Bu Kanun" olacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeleri, bu redaksiyon istikametinde okutuyorum : 
MADDE 21. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu tasarı ile ilave edilen 751/d mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/e maddesi eklenmiştir. 
IV. Süresinden önce devir talebi 
1. Şartları 
MADDE 75l/e — Üst hakkı sahibi bu haktan doğan yetkilerinin sınırını ağır şekilde aşar 

veya sözleşmeden doğan borçlarını önemli ölçüde ihlal ederse, malik, üst hakkının ona bağlı 
bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte süresinden önce kendisine devrini isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu tasarı ile ilave edilen 75l/e mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/f maddesi eklenmiştir. 
2. Hakkın kullanılması 
MADDE 75l/f — Malik üst hakkının devrini kendisine geçecek yapılar için uygun bir 

tazminat ödeme kaydıyla talep edebilir. Üst hakkı sahibinin kusuru tazminatın belirlenmesin
de indirim sebebi olarak gözönüne alınabilir. 

Üst hakkının malike devri, tazminatın ödenmesine veya bu tazminatın teminat altına alınmış 
olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu tasarı ile ilave edilen 75l/f mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/g maddesi eklenmiştir. 
3. Diğer haller 
MADDE 751/g — Devri isteme hakkının kullanılmasına dair hükümler, malikin üst hak

kının vaktinden evvel sona erdirme veya üst hakkı sahibinin borçlarını ihlal etmesi sebebiyle 
devri isteme hakkı saklı tuttuğu hallerde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu tasarı ile ilave edilen 751/g mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/h maddesi eklenmiştir. 
V. Üst hakkı iradının teminatı 
1. İpotek kurulmasını istemek hakkı 
MADDE 75l/h — Malik üst hakkı karşılığı olarak irad tarzında borçlanılan edaların aza

mî üç yıllık miktarının tapu kütüğüne gayrimenkul olarak kayıtlı üst hakkını takyid eden ipo
tekle teminat allına alınmasını halen üst hakkı sahibi olan kimseden talep edebilir. 
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İradın her yıl için eşit olarak belirlenmemesi halinde bu kanunî ipoteğin tescili iradın eşit 
olarak dağıtılmasında Uç yıla düşecek miktarı için yapılabilir. 

BALKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 743 sayılı Türk Kanunun Medenisine bu tasarı ile ilave edilen 751/h mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/i maddesi eklenmiştir. 
2. Tescil 
MADDE 751/i — İpotek, üst hakkının süresi içerisinde her zaman tescil edilebilir ve icra 

yolu ile satışta terkin olunmaz. 
Yapı alacaklıları ipoteğinin kurulmasına dair hükümler kıyasen burada da uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. —• 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 751/i mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 751/j maddesi eklenmiştir. 
Vf. Sürenin üst sınırı 
MADDE 751/j — Üst hakkı, müstakil bir hak olarak yüz yıldan daha fazla bir süre için 

kurulamaz. 
Üst hakkı her zaman kurulması için öngörülen şekle uyularak azamî bir yüz yıl daha uza

tılabilir. Ancak bu konuda önceden verilen her türlü taahhüt geçersizdir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 766 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 
766/a maddesi hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 766 ncı maddeden sonra gelmek üze

re aşağıdaki 766/a maddesi eklenmiştir. 
Yabancı para üzerinden rehin tesisi 
MADDE 766/a — Yabancı para üzerinden gayrimenkul rehni tesisi, vadesi 5 yıl ve daha 

fazla olan dış kaynaklı krediler için mümkündür. Bu halde, her derecenin ifade ettiği miktar, 
rehin konusu alacağın tesbit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak aynı derecede bir
den fazla para türü kullanılarak rehin tesis edilemez. 

Yabancı para ile tesis edilmiş rehne ait bir derecenin boşalması halinde, yerine, tescil edile
ceği tarihdeki karşılığı Türk parası veya yabancı diğer bir para üzerinden rehin tesis edilebilir. 
Türk parası ile tesis edilmiş bir rehne ait derecenin boşalması halinde ise, yerine, tescil edilece
ği tarihdeki karşılığı yabancı para üzerinden rehin tesis edilebilir. 
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Yabancı veya TUrk parası karşılıklarının hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınır. Rehin haklarının hangi yabancı para üzerinden 
tesis edilebileceği Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ilave 

edilmiştir. 
Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiilî 

ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanunun 4 üncü mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/a maddesi eklenmiştir. 
Yabancı para borcunda faiz 
MADDE 4/a — Sözleşmede daha yüksek akdî veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hal

lerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl 
vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırma 
MADDE 31. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 442, 445, 446 ve 540 inci maddeleri 

ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun 29 ve 30 uncu maddesi hükümleri, yürürlük tarihin

den önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı para ve faiz alacakjarına iliş
kin davalar hakkında uygulanmaz. Ancak, alacaklıların Bu Kanuna ve Borçlar Kanununun 
105 inci maddesine göre munzam zarar talep etme hakları saklıdır. „ 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı bu suretle kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

teşekkür etmek ve bir hususu belirtmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; bu tasarının yasalaşması için gösterdiğiniz gayret için teşekkür 
ediyorum. 

Türk Medeni Kanununda büyük değişiklikler yapan bir tasarı idi; hem şahıs haklarında, 
hem miras hukukunda, hem kadının haklarında değişiklik yapan bir kanun olduğu gibi, hu
kukumuza bir müesseseyi -âdeta- getirmiştir. Medenî Kanunumuzda üst hakkı veya inşaat hakkı 
olarak iki maddede zikredilen üst hakkı, burada modern hukuka uygun bir şekilde getirilmiş 
olup, gelişen ve bilhassa turizm yatırımlarının son derece geliştiği ülkemizde, büyük bir açığı 
gideren bu üst hakkı müessesesi hukukumuza girmiş olmaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını dili
yorum ve teşekkür ediyorum. 

Bir hususu da arz etmek istiyorum. Bazı yerlerin okunmasında tereddütler hâsıl olmuş 
olmakla, Başkanlıkça değişiklik yapılmayan hususların, Komisyondan gelen metince aynen kabul 
edildiği yolu eğer tavzih edilmiş olursa, oradaki problem de halledilmiş olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Evet, onu nazarı itibara alıyoruz efendim. 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşmm, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında bulunan, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Mad
desinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarının raporlarım müzakereye geçiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı Ue İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil Alef oğulları ve 62 Arkadaşı
nm, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşınm, Bitlis Milletvekili Faik Tartmcıoğlu'nun, Edirne 
Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşmm, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyo
nu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S Sayısı: 399) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında bulunan, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 

(1) 399 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullan ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan 
ve 16 Arkadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan 
ve 12 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu 
Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yok; dikkate alın

masını istiyorum. 
BAŞKAN — Diğer maddelerde dikkate alırız efendim. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası, hükümlünün, üç aydan üç yıla 
kadar yukarıda gösterilen siyasî haklar, hizmet, memuriyet, sıfat, rütbe ve nişandan ve bunları 
ceza süresi içinde yeniden elde etmek ehliyetinden mahrumiyetidir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Baskanvekili AbdulhaUm Araş 

KÂTİP ÜYELER : AU Sami Akkaş (Balıkesir), Mustafa San gül (İstanbul) 

— • 

BAŞKAN — Türkiye BÛyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — 765 Saytlt Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ile içel Milletvekili M. Istemihan lalay'tn, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 62 Arkadaşı
nın, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşmm, Bitlis Milletvekili Faik Tanmctoğlu'nun, Edirne 
Mületveküi Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşmm, Sakarya Mületvdiüi Ayhan Reyhan Sakaütoğlu 'nun, Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapümasma Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyo
nu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303 (S Sayısı: 399) (Devam) 

BAŞKAN — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesini okutmuş, oylamada karar yetersayısını bulamamıştık. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

İkinci defa da yetersayı bulunmadığından, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini, sıra
sıyla görüşmek için, 15 Kasım 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.32 

— — — — — + 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kütahya Mületveküi Mehmet Korkmaz'tn, Kütahya iline bağlı Seyitömer Kasabasına oto
matik telefon santralı kurulmamasının nedenine üişkirı sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in 
yazüı cevabı (7/1603) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

' 8.10.1990 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
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1. Kütahya tli, merkez ilçeye bağlı Seyitömer Kasabası; il merkezine 30 km. uzaklıkta 
olup, bu kasabamızda 1972 ylında belediye kurulmuş ve şu anda 3 000 civarında nüfusu bulu
nan ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle aktif olan, bu şirin kasabamız çevresinde Seyitö
mer Linyitleri işletmesi (S.L.t.) Müessese Müdürlüğü ve Seyitömer - TEK Termik Santrali gibi 
çok önemli tesisler bulunmaktadır. Ancak; sözü geçen kasabamızda maalesef otomatik tele
fon santrali bulunmamaktadır. Neden? 

2. Seyitömer Kasabası ve etrafındaki köylere hizmet verecek 500 abonelik otomatik tele
fon santrali için altyapısı yapılmış olmasına rağmen, 1986 yılında (Yer altı telefon kablolarının 
dahi çekildiği halde) bugüne kadar gerekli olan telefon santralinin kurulmama sebebi nedir? 

3. Söz konusu kasabada bulunan PTT acentesinin tatil günlerinde ve mesai saatleri dı
şında kapalı oluşu nedeniyle, kasaba ile mevcut olan tek aboneli telefon görüşmesi de yapıla
mamaktadır. Böylelikle, çok acil ve hayatî önemi arz eden konularda bile kasaba halkının dı
şarıyla irtibatının kesilmesine çağ atladık diyebilir misiniz? 

4. Otomatik santrallerin kurulmakta olduğu yerleşim yerleri için siyasî tercihlerin yapıl
makta olduğu iddiaları doğru mudur? Seyitömer Belediyesi DYP'li olduğu için mi bu hizmet 
oraya götürülmemiştir? 

5. Bahsi geçen, Seyitömer Kasabasının ihtiyacı olan 500 abonelik otomatik telefon sant
rali ne zaman kurulabilecektir? 

6. 1990 yılı içerisinde (Bugüne kadar) programda olmadığı halde, nerelere otomatik tele
fon santralleri kurulmuştur? 

7. 1991 yılı yatırım programı için Kütahya tline ne gibi PTT hizmetleri düşünülmektedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 12.11.1990 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-102/1047-35684 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22.10.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1603-5816/26494 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tline bağlı Seyitömer Kasabasına oto

matik telefon santrali kurulmamasının nedenine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi in
celenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1, 2, 3 : Kütahya ili, merkez ilçeye bağlı Seyitömer Kasabası; il merkezine 30 km. 
uzaklıkta olup, bu kasabamızda 1972 yılında belediye kurulmuş ve şu anda 3 000 civarında 
nüfusu bulunan ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle aktif olan, bu şirin kasabamız çevre
sinde Seyitömer Linyitleri İşletmesi (S.L.t.) Müessese Müdürlüğü ve Seyitömer - TEK Termik 
Santrali gibi çok önemli tesisler bulunmaktadır. Ancak; sözü geçen kasabamızda maalesef oto
matik telefon santrali bulunmamaktadır? Neden? 
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Seyitömer Kasabası ve etrafındaki köylere hizmet verecek 500 abonelik otomatik telefon 
santrali için alt yapısı yapılmış olmasına rağmen, 1986 yılında (Yer altı telefon kablolarının 
dahi çekildiği halde) bugüne kadar gerekli olan telefon santralinin kurulmama sebebi nedir? 

Sözkonusu kasabada bulunan PTT acentesinin tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında 
kapalı oluşu nedeniyle, kasaba ile mevcut olan tek aboneli telefon görüşmesi de yapılamamak
tadır. Böylelikle, çok acil ve hayatî önem arz eden konularda bile kasaba halkının dışarıyla 
irtibatının kesilmesine çağ atladık diyebilir misiniz? 

Cevap 1, 2, 3. Otomatik telefon santrali planlaması, potansiyeli (bekleyen otomatik te
lefon istekli sayısı) 200 ve daha fazla olan kasabalarda, şebeke, transmisyon, bina durumu ve 
teknik imkânlar gözetilerek yapılmaktadır. 

1985 yılı sayımına göre 2 819 nüfusu olan Seyitömer Kasabasına 10.10.1967 tarihinde bir 
PTT şubesi açılmıştır. 

Seyitömer şubesinin, 160 hat kapasiteli manuel santralinde, 160 bağlı abonesi bulunmak
ta, 1 dağıtıcı pozisyonuyla normal günler 8 • 19, cumartesi günleri 08.30 -13.00 saatleri arasın
da mesai uygulanmakta, pazar ve resmî tatil günlerinde kapalı bulunmaktadır. 

Söz konusu şubeye 1 memur pozisyonu ilavesi ile mesaisinin her gün 8 - 19 olarak uzatıl
ması cihetine gidilecektir. 

Şubenin kapalı olduğu saatlerde haberleşme hizmetleri, şube irtibatı, mesai sonlarında jan
darmaya irtibatlandırılmak suretiyle ve şube binası önünde mevcut bulunan 1 adet ankesörlü 
telefondan karşılanmaktadır. 

Soru 4. Otomatik santrallerin kurulmakta olduğu yerleşim yerleri için siyasî tercihlerin 
yapılmakta olduğu iddiaları doğru mudur? Seyitömer Belediyesi DYP'Ii olduğu için mi bu hizmet 
oraya götürülmemiştir? 

Cevap 4. Otomatik santarllerin kurulmakta olduğu yerleşim yerleri için siyasî tercih ya
pılması söz konusu olmayıp, potansiyeli (bekleyen otomatik telefon talebi 200 ve daha fazla 
olan), şebekesi, transmisyonu ve binası uygun olan merkezlere mevcut teknik imkânlara göre 
otomatik telefon santrali hizmeti götürülmektedir. 

Soru 5. Bahsi geçen, Seyitömer Kasabasına ihtiyacı olan 500 abonelik otomatik telefon 
santrali ne zaman kurulabilecektir? 

Cevap 5. Seyitömer merkezine 500 I hatlık santral 1990 yılı programında olup, aralık 
ayında sevk edilmesi planlanmaktadır. 

Soru 6. 1990 yılı içerisinde (Bugüne kadar) programda olmadığı halde, nerelere otoma
tik telefon santralleri kurulmuştur? 

Cevap 6. 1990 yılı yatırım planında bulunmayan hiçbir merkeze santral kurulmamıştır. 

Soru 7. 1991 yılı yatırım programı için Kütahya tüne ne gibi PTT hizmetleri düşünül
mektedir? 

Cevap 7. Kütahya İline 1991 yılı yatırım programında; potansiyeli (200 ve daha fazla), 
şebekesi, transmisyonu ve binası uygun merkezlere santral planlanacaktır. 

— 141 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 . 11 . 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 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 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) 

2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine 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) 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
\tesogullan ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'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) 

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

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazhğının 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) 

6. — 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) 

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

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Saydı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

9. — Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

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

11. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.İ990) 

12. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

13. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 



— 3 — 

14. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 15. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

16. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

17. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi ; 15.5.1990) 

18. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

19. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri i!e Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmeyi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi r 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğınm Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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24. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Rapom (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

30. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 31. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları H/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 33. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 2X9.1990) 

34. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 
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35. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı,: 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

36. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

37. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının İadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 44. — Avrupa Yere] Yönetimler Özerklik §artı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 45. — Malatya Milletvekili Galip DemirePin, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
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İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

46. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 47. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kânun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden,, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 

48. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağntına ta
rihi : 8.11.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/60)1) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî işbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukulk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının, Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 399) 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarıları ile tçel Milletvekili M. ts-
temihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil AteşoğuUarı ve 
62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Ar
kadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne 
Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535,1/613, 2/25, 

2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Gemi Müdürlüğü 72.1989 

Sayı : K.K.Gn. Md 07/101-2231/01342 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.2.1989 tari
hinde kararlaştırılan "765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı" ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanununda her suçun cezasının iki sınır arasında belirlenmesi veya bazen sa
dece asgarî haddinin belirtilip azamî haddinin genel hükümlere göre tayin edilmesi esası be
nimsenmiş ve böylece cezanın şahsîîeştirilmesi için hâkime geniş takdir hakkı verilmiş olması
na rağmen, uygulamada görülebilen ve sayıları çok az olan istisnalar dışında genelde daima 
asgarî had üzerinden ceza tayin edilmesinin bu esasa aykırı düştüğü göz önünde bulundurula
rak, temel cezanın takdir ve tayin olunmasındaki bu en önemli esasa işlerlik kazandırmak su
retiyle cezaların müesseriyetini sağlamak; zimmet, irtikap, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarını daha 
sistemli bir şekilde düzenleyerek uygulamaya sadelik ve açıklık getirmek ve bu suçlarla daha 
etkin mücadele edebilmek için cezalarını artırmak; anarşi ve terör suçlarının korku ve 
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panik yaratmak amacıyla halk kitlelerini tehdit etmeleri şeklinde tecelli eden ve bir kısım Batı 
ceza kanunlarında yer alan tipine Ceza Kanunumuzda yer vermek ve ayrıca son zamanlarda 
artan kişileri hedef göstermek suretiyle âmme nizamını rencide eden fiilleri ceza müeyyidesi 
altına almak suretiyle, Ceza Kanunumuzun bu suçlar yönünden eksikliğini gidermek amacıyla 
bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarı ile Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesine bir fıkra eklenmektedir. 
Fıkrada temel cezanın nasıl takdir ve tayin olunacağı gösterilmiştir. Daima aşağı sınırın tercih 
edildiği, oysa Kanunda her suçun cezasının iki sınır arasında belirtildiği, böylece suçun özel
liklerine göre cezasının takdir edilmesinin istendiği, daima aşağı sınır ile yetinilmesinin bu esa
sa aykırı düştüğü gözönünde bulundurulmuş ve takdirin nelere bakılarak yapılacağı açıklan
mıştır. Takdirin sebeplerini tek tek saymanın imkânsızlığı karşısında sadece bir kaç misâl veril
miş ve "gibi" kelimesi ile sınırsızlığa işaret olunmuştur. Bundan böyle cezanın asgari hadden 
tayini halinde dahi hükümde takdirin sebepleri mutlaka gösterilecek ve böylece Yargı tayın tak
dirde hata yapılıp yapılmadığını denetlemesine imkân sağlanmış olacaktır. Yargıtay evvelce ol
duğu gibi sadece asgari haddin üzerinde ceza tayini halinde değil, asgari hadden ceza tayini 
halinde dahi, bu şekildeki takdirin isabetli olup olmadığını mutlaka denetleyecektir. Uygula
mada, daima aşağı sınırdan ceza verilmesine karşı yapılan eleştiriler bu suretle karşılanmış ola
caktır. 

Madde 2. — Madde ile Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesi değiştirilmektedir. Buna 
göre maddede, zimmet fiilinin basit (adi) ve nitelikli şekilleri gösterilmekte ve bu suretle esas 
olarak kişilerin Devlete karşı muhafaza etmeleri zaruri Olan itimat duygusu ve memuriyet gö
revi korunmaktadır. Bu sebeple zimmet bir fonksiyon suçudur; yoksa zimmetin faali, Devletin 
malî menfaatlerini ihlal eylemiş olması sebebiyle cezalandırılmaktadır. Tasarı bu hükmüyle, 
memura halkın güveninin sürekli olmasındaki toplum yararını korumak amacını gütmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası, basit zimmet suçunu cezalandırmakta ikinci fıkra ise yürürlük
teki Kanunda "ihülasen zimmet" olarak tanımlanan suç şeklini cürmün nitelikli bir hali ola
rak tespit eylemiş bulunmaktadır. Böylece uygulamada rastlandığı üzere, paranın bir kısmının 
ihülasen, bir kısmının isa adîyen zimmete geçirilmesi halinde, failin iki suçtan dolayı içtimaen 
cezalandırılması şeklinde beliren adaletsizlik bertaraf edilmiş olacaktır. 

Üçüncü fıkra zimmet dolayısıyla meydana gelen zararın kovuşturmaya başlamadan yani 
fail hakkında kamu davası açılmadan önce giderilmesi halinde cezanın yarıya kadar indirilece
ği, hükümden önce yani esas mahkemesince hüküm verilmeden evvel ödeme halinde ise, ceza
nın üçte birinin indirileceği hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

Dördüncü fıkraya göre, ceza mahkemesi zararın ödenmesine resen yani hiç bir talep ol
masa da karar verecektir. 

Beşinci fıkraya göre, basit ve nitelikli zimmet fiilleri kamu bankaları aleyhine işlenirse fai
le verilecek ceza üçte bir oranında artırılacaktır. 

Ayrıca bu madde ile Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Fasıl başlı
ğı, bu faslın içinde yer alan suçları daha iyi ifade etmesi için "Basit ve Nitelikli Zimmet ile 
Devlet Alım ve Satımlarında menfaat Sağlama" olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 399) 
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Madde 3. — Madde ile Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi değiştirilmektedir. Madde, 
basit (adîyen) zimmette denetim görevinin ihmali sonucu zimmetin oluşmasını veya artmasını 
mümkün kılmayı cezalandırmaktadır. 

Hükmün, zimmetin nitelikli şekline dönüşen hali hakkında uygulanması esasen mümkün 
değildir. Zira bu halde failin başvurduğu hileli, aldatıcı manevralar kontrol görevi yapanların, 
fiili tespit etmelerini imkânsız kılmaktadır. Bu durumda ise ihmalden söz edilemeyeceği için 
maddede yer alan suç teşekkül etmiş olmaz. Ayrıca şu hususa işaret edilmelidir ki, fail ihmalde 
bulunmamış olsa idi bile zimmet işlenmiş olacak idiyse yani zimmetin gerçekleşmesi ile ihmal 
arasında bir illiyet bağı yok ise fiilin gene de suç olduğundan söz edilemeyecektir. 

Maddenin son fıkrasında, meydana gelen zararın ödenmesi bileşik sorumluluk esasına bağ
lanmıştır. 

Madde 4. — Madde ile Türk Ceza Kanununun 209 uncu maddesinde.değişiklik yapılmak
tadır. Tasarının bu hükmü, icbar, ikna ve hatadan istifade suretiyle irtikap olarak tanımlanan 
fiilleri aynı bir madde içinde toplamaktadır. Her üç fiilin de koruduğu hukukî yarar, halkın 
memurlara karşı duyması gerekli olan inanç ve itimattır. Bu sebeple fiilerin aynı bir madde 
içinde düzenlenmesi mantıkî olduğu kadar teknik bakımından da uygun sayılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, irtikâbın icbar suretiyle işlenen şekli yer almış bulunmakta
dır. Fıkrada geçen icbar kelimesinden manevî cebrî anlamak gerekir. Maddî cebir kullanılması 
halinde fiil esasen yağma suçunu oluşturur. Cebir unsuru, manevî tazyik ile gerçekleşecektir. 
Mağdurda meydana getirilen korkunun etkisi altında suçun işlenmesi halinde icbar gerçekleş
miş sayılacaktır. 

Maddî unsurun netice kısmı, failin kendisine veya başkasına haksız olarak para verilmesi 
veya sair menfaatlerin sağlanması halinde tamamlanmış olacağından irtikâp suçuna teşebbüs 
mümkündür. 

Suçun oluşması ayrıca bir hukuka aykırılık unsuruna da tabi kılınmıştır. Maddede geçen 
"haksız olarak" tabiri bu unsuru yansıtmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ikna suretiyle irtikâp cürmü yer almıştır, tkna etmekten mak
sat failin yeteneklerini kullanmak ve hatta aldatıp kandırmak suretiyle mağduru kendisine haksız 
bir menfaat sağlama veya vaat etme gereğine inandırması dır. Suçun bu şeklinin maddî unsuru
na ait netice kısmı bakımından birinci fıkranın gerekçesinde açıklanan hususlar söz konusudur. 

Madde, üçüncü fıkrasında hatadan yararlanma suretiyle irtikâp cürmünü cezalandırmaktadır. 
Doktrinde "selbîrtikâp" olarak da tanımlanan bu halde, mağdurun hatasından yararlanarak, 
memur, almaması gereken bir şeyi almaktadır. 

Yürürlükte bulunan Kanunun 309 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve hâkim, 
Cumhuriyet savcıları veya yardımcılarının irtikâp cürmünü işlemeleri halinde cezayı arUran hük
me, Tasarının bu yeni maddesinde yer verilmemiştir. Bir ülke ceza kanununda hâkim ve savcı
lar hakkında irtikâp ve rüşvet gibi suçlara ilişkin olarak diğer yüksek dereceli memurlar hak
kında herhangi bir hüküm konulmadığı halde, ayrıca özel hükümlere yer verilmesi uygun mü
talaa edilmemiş, bunun yerine 219 uncu maddeye konulan genel hüküm gereği 202 ilâ 218 inci 
maddelerde yazılı suçları emir ve idare yetkisine sahip olanlar ile hâkim ve savcıların işlemeleri 
halinde verilecek cezanın yarısı oranında artırılması uygun mütalaa edilmiştir. 
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Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesinde deği
şiklik yapılmaktadır. Madde, rüşvetin ne olduğunu tarif etmektedir. Tasarının bu maddesi, rüşvet 
suçunun kimlere karşı veya kimler tarafından işlenebileceğini göstermektedir. Kanunun me
mur tanımıyla ilgili 279 uncu maddesi kapsamında bulunan bütün kişilerin aldıkları para, he
diye, her ne nam altında olursa olsun sağladıktan diğer menfaatler ile malların gerçek değeri 
ile fiilî bedeli arasındaki fahiş fark rüşvet teşkil edecektir. Hâkim ve savcıların da, Ceza Kanu
nunun uygulanmasında memur sayıldıkları aşikârdır. 

Avukatlar, dava vekilleri, hakemler, bilirkişiler, mümeyyizler, tercümanlar, sindikler, mu
hamminler, tasfiye memurları, noterler yukarıda işaret olunan tarif çerçevesinde amme hizme
ti görmekle muvazzaf olduklarından Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayıldıkları için, 
bunların aldıkları şeyler de rüşvet sayılacaktır. 

Ayrıca bazı kanunlarda belirli görevleri yerine getirenlerin, bu görevi fiilen yürüttükleri 
süre içinde veya görevle ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayıldıklarına ve Ceza Kanunu
nun uygulanması bakımından, işledikleri suçlarda memur addedildiklerine dair hükümler vardır. 
Söz gelimi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine Ait 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesinde ol
duğu gibi bu kimselerin şartlan mevcut olduğu takdirde, rüşvet suçunu işleyebilecekleri ve bunlara 
menfaat temininin de rüşvet vermek suçunu oluşturacağı tabiidir. İşte herhangi bir tereddüte 
yer kalmamasını sağlamak üzere, maddeye ikinci fıkra bu maksatla eklenmiştir. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılmaktadır. Maddenin, birinci fıkrası, rüşvetin fail tarafından kanuna aykırı olmayan 
işlemleri yerine getirmek üzere alınması şeklini cezalandırmaktadır. İkinci fıkrada ise, yapıl
ması gereken şeyin yapılmaması veya yapılmaması gereken şeyin yapılması için rüşvetin alın
masına ait ceza gösterilmektedir. 

Suçun her iki şeklinde de cürmün tamamlanması için rüşvetin veya vaat veya taahhüdün 
kabul edilmesi yeterlidir. Ayrıca talep edilen hususun gerçekleşmiş bulunması zarureti yoktur. 

Üçüncü fıkrada ise, rüşvet, vaat veya taahhüdün kabulü sonucu yapılmaması veya yapıl
ması gerekli bazı hususların müsbet veya menfi olarak gerçekleşmiş olması bir ağırlatıcı sebep 
sıfatıyla ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Dördüncü fıkrada ise, bu maddeye göre verilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya ilâveten 
rüşvet olarak alınan para ile sağlanan her türlü menfaat veya vaat veya taahhüt olunan her 
türlü yararların miktar veya değerinin beş misli ağır para cezası verileceği belirtilmektedir. 

Madde 7. — Tasarı ile Türk Ceza Kanununun 213 üncü maddesi değiştirilmektedir. Mad
de, rüşvet vermek cürmünü cezalandırmış bulunmaktadır. Birinci fıkrada, kanun ve nizamlara 
aykırı bir sonucun elde edilmesi için rüşvet vermek, ikinci fıkrada ise, haklı bir hususun temini 
için rüşvet vermek fiilleri cezalandırılmıştır. Kânun ve nizama aykırı olmayan bir işin yapılma
sı için rüşvet vermek istenen hususun meşruluğuna rağmen fiili suç olmaktan çıkarmaz. Zira 
failin bu davranışı görevlileri kanun dışı yollara teşvik edici nitelik taşır ve onların vatandaşlar
dan haksız olarak menfaat sağlamaları hususunda itiyat kazanmalarına sebebiyet verebilir. Bu
nunla beraber rüşvetin haklı bir hususun temini için verilmiş olması müeyyidenin hafif tutul
masına sebebiyet vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 399) 



- 5 — 

Madde 8. — Tasarı ile Türk Ceza Kanununun 214 üncü maddesi değiştirilmekte ve rüşvet 
verme suçunda, kendisine rüşvet teklif olunan kişinin vasıfları, bu fiilin cezalandırılmasında 
ağırlatıcı sebep sayılmaktadır. Böylece rüşvet teklif olunan kişinin şahsi özellikleri cezanın ar
tırılmasını gerektirir. 

Maddeye nazaran emir ve idare yetkisine sahip olan memurlara ve yargı görevi yapanlara 
yani hâkim ve savcılara, rüşvet teklif olunması ağırlatıcı bir sebep teşkil etmektedir. Emir ve 
idare yetkisine sahip olanlardan maksat, kanun ve nizamlara göre emir vermek veya idarenin 
gerekli kıldığı tedbirleri almak yetkisini kullananlardır. Resmî dairelerce özel bir vazifeyle gö
revlendirilenler ile noter, avukat veya dava vekillerine rüşvet teklif olunduğu hallerde de ceza 
artırılacaktır. 

Yukarıda belirtilen hallerde teklif olunan rüşvetin, sebebini teşkil eden kanun ve nizama 
aykırılığın derecesini nazara almak suretiyle hâkim, maddede gösterilen oran çerçevesinde ce
zayı belirleyecektir. 

Madde 9. — Tasan ile Türk Ceza Kanununun 215 inci maddesi değiştirilmektedir. Mad
de, rüşvet alma ve verme cürümlerine ortak bir faal pişmanlık halini tespit etmiş bulunmakta
dır. Böylece maddedeki gösterilen şartları yerine getiren kişiye ceza verilmeyecektir. 

Şartları oluştuğu takdirde haksız bir iş için rüşvet veren de cezasızlıktan yararlandığına 
göre, meşru bir iş için rüşvet veren söz konusu pişmanlık sebebinden evleviyetle istifade edebi
lecektir. 

Birinci fıkrada geçen "tahkikata geçilmeden" ibaresi, rüşvet alan memur hakkında, idarî 
de olsa, herhangi bir soruşturmaya girişilmemiş bulunulmasını ifade etmektedir. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesi değiştiril
mektedir. Yürürlükteki Kanuna göre, rüşvete aracılık edenin (raiş) her halde fer'i fail sayılaca
ğı hususundaki düzenleme, bazı olaylarda faaliyeti asıl failler derecesinde vehamet taşıyan kim
selere, fer'i iştirake ait hükümlerin uygulanması suretiyle daha az ceza verilmesi biçiminde ada
letsiz sonuçlar doğurduğundan, madde, rüşvette aracılık eden suçluya, işin niteliğine göre aslî 
iştirake dair hükümlerin de uygulanabilmesi imkanını verecek surette kaleme alınmıştır. 

Madde 11. — Tasarı ile Türk Ceza Kanununun 217 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde ile, rüşvet olarak verilen para veya diğer şeylerin veya bunlarla edinilen mal ve de
ğerlerin müsaderesine hükmolunacağı ifade olunmuştur. 

Rüşvetin, haklı veya haksız bir iş için verilmesi bakımından, müsadere hükmünün tatbiki 
hususunda fark gözetmek gerekmez. Zira rüşvet suçu cezalandırılırken kanunun koruduğu hu
kukî yarar, halkın Devlete karşı taşıması gerekli bulunan itimat duygusudur. Bu sebeple haklı 
bir sonucun elde edilmesi amacıyla da olsa, rüşvet fiili suç teşkil tabii sayılmalıdır. 

Geçen maddelerde faal pişmanlık veya suçtan rücu halinde, rüşvet olarak verilen paranın 
iadesi kabul edildiğinden, müsaderenin kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde söz ko
nusu olacağı hususu maddede ayrıca belirtilmiştir. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 218 inci maddesinde deği
şiklik yapılmaktadır. Buna göre, failin kandırıcı nitelikte vaatte bulunmak suretiyle görevine 
dahil bulunmayan ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili olmadığı yani ifasına muk-
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tedir olmadığı (eski tabiriyle tervici merama muktedir olmadığı) bir işi yapacağı kanaatini uyan
dırarak menfaat sağlaması fiili cezalandırılmaktadır. 

Suçun oluşması için, failin işi bizzat yapmaya muktedir görünmesi ve işi yapacağından 
bahis ile kandırıcı vaatlerle yarar teminine girişmesi gerekmektedir. 

Aslında suç, memurun özel bir dolandırıcılığı suretinde de tavsife müsaittir. 

Madde 13. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 219 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Madde, birinci fıkrasında, rüşvet ve irtikâp suçlarının, emir ve idare yetkisine sahip bulunan
lar veya hâkim ve savcılar tarafından işlenmesini, gerek istenmesindeki kolaylık ve gerekse ka
muoyunda yarattığı olumsuz etkiler bakımından cezayı ağırlaştırıcı sebep olarak kabul eyle
miş bulunmaktadır. 

İkinci fıkra ise mahkemelerle adalet dairelerinde veya diğer resmî dairelerde kendilerine 
kanunî bir görev verilen veya 211 inci maddede gösterilen kişilerin rüşvet fiillerinin kesin yargı 
hükmüne tesir etmiş olması halinde de, birinci fıkradaki ağırlaştırılmış cezanın uygulanacağı 
beyan edilmiştir. Bilirkişi, tercüman, avukat, noter gibi şahısların, şartları varsa, rüşvet fiilleri 
buna örnek gösterilebilir. 

Üçüncü fıkrada, alınan rüşvet veya yararın değerinin hafif elması halinde cezanın yarısı 
oranında indirileceği kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında belirtilen maddelerden mahkûmiyet halinde, faile ayrıca memu
riyetten müebbeten mahrumiyet cezası verilecektir. 

Madde 14. — Bu madde ile Kanuna 312 a maddesi eklenmiştir. Maddenin birinci fıkrası 
ülkenin belirli bir kısmında mesela, bir köyde veya bir bölgede yaşayan halk kitlelerine yönelik 
olarak ağır bir tehlike ihdas edileceği tehdidinin yapılmış bulunmasını suç haline getirmiştir. 
Burada dikkat edilmesi gerekli husus, belirli bir kişinin veya kişilerin barış veya sükûnunun 
veya hürriyetinin değil ve fakat gayrimuayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap ol
muş bulunmalarıdır. 

Suçun oluşması için failde özel kast aranacaktır. Tehdidin halkın sağlığı ve malı bakımın
dan bir korku, endişe veya panik yaratmak amacıyla ve maksadıyla yapılmış olması gereklidir. 
Endişe, korku, panik kelimeleri, halkta meydana gelmesi gerekli telâş halinin değişik derece
lerde olabileceğini ifade maksadıyla kullanılmıştır. 

Suçun tamamlanması için bu hallerin fiilen gerçekleşmiş bulunması şartı yoktur; tehdidin 
böyle bir hale sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. Bu itibarla maddedeki suç, neti
cesi harekete bitişik bir cürümdür. Dolayısıyla, teşebbüs mümkün değildir. 

Yapılacak tehdidin icrasında ne gibi vasıtaların kullanılması gerektiğine dair olmak üzere 
madde metnine bir açıklık getirilmemiştir; suç serbest hareketlidir. 

Ülkemizde uygulamada, bazı kişilerin kasten veya kötü bir niyet taşımaksızın dikkatsizlik 
sonucu, bazı kişilerin örgütler, gruplar veya kişiler tarafından öldürülecekleri veya bunlara karşı 
diğer bir takım suçların işleneceği alenen beyan edilmektedir. Bu nevi eylemler suça hedef ola
cakları öne sürülen kişileri veya onların yakınlarını telaş vç heyecana sevketmekle veya ruhî 
buhranlara sürüklemekle kalmamakta ve fakat toplum katında endişeler uyanmasına ve ka
muoyunda kolluk güçlerinin yetersiz kaldığı hususunda imajların teessüsüne sebebiyet ver-
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mektedir. Bu nevi beyanlar dolayısıyla toplum, içinde yaşayan ruhi bunalım içindeki veya den
gesiz kişilerin hedef gösterilenlere saldırıda bulunmaya teşebbüs etmeleri de çok muhtemeldir. 
Ayrıca aynı amaç etrafından, birbirinden habersiz terörist eylemde bulunanlar bakımından da 
hedef gösterilmiş olmaktadır. Bu nevi fiiller bazen idare ve siyasette yer almış bulunan kişilere 
yönelik olmak üzere öne sürüldüğünde ise, husule gelen zarar daha da ciddiyet arzetmektedir. 
Kişilerin suçlara hedef olacakları hakkında, her ne suretle olursa olsun, bilgi sahibi olanların 
bunları kolluk makamlarına veya ilgililere bildirmeleri bir vatandaşlık görevidir, öyle yapma
yıp da alenen veya yayın yoluyla söz konusu haberlerin çıkartılması toplumu heyecana ver
mekten başka bir maksada atfolunamaz. Bu itibarla Tasarı söz konusu fiillere maddenin ikinci 
fıkrasında ayrıca cezalandırmayı uygun görmüştür. 

Suçun teşekkül edebilmesi için failde ayrıca özel bir kast aranmayacaktır. Fıkranın suç 
saydığı eylemin icrasına yönelik kast yeterlidir. 

Maddenin bir ve ikinci fıkralarındaki fiillerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hali ağırla-
tıcı bir sebep sayılmış ve bu hususa üçüncü fıkrada yer verilmiştir. 

Maddede ayrıca Kanunun İkinci Kitabının Beşinci Babının Birinci Fasıl başlığı, fasla da
hil maddeleri daha iyi şekilde ifade edecek tarzda değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Madde ile Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesinde değişiklik yapıl
maktadır. Basit dolandırıcılığa ilişkin olan bu madde ile, esasta dolandırıcılığın klasikleşmiş 
tarifine sadık kalınmıştır. Ancak suçun teşekkülü için, mağdurun mutlaka saf bir kişi olması 
gerektiği düşüncesini ortaya çıkaran ve yürürlükteki Kanunda bulunan "hulûs ve saffetten 
istifade" ibaresine yeni metinde yer verilmemiş, ayrıca bir kimsenin esasen düşmüş olduğu bir 
yanılgıdan kurtulmaması için hile ve kandırıcı nitelikte hareketlerin yapılmasının da dolandırı
cılık olacağı ikinci fıkrada ayrıca belirtilmiştir. Dolandırıcılığın bu basit şeklinde kullanılan 
hile veya yapılan desiselerle yani oyun, düzen ve entrikalarla, gizli dolaplarla mağdurun hata
ya düşmesi arasında illiyet bağının varlığı aranacaktır. Bu itibarla önce bu gibi hareketlerin 
yapılması, daha sonra mağdurun hataya düşmesi gerekecektir. 

Dolandırıcılık suçunun sadece gerçek kişilere karşı değil ve fakat tüzelkişilere karşı da iş
lenebileceği hususuna açıklık getirmek amacı ile maddede kimse yerine "Kişi" kelimesine yer 
verilmiştir. 

Dolandırıcılığın ikinci fıkrada yer alan şeklinde ise, mağdur, failin fiilinden müstakil bir 
sebeple hataya düşmüş, fail ise hile veya kandırıcı hareketleri bundan sonra ve mağdurun hata
sının farkına varmaması için yapmış olmalıdır. Fail bu gibi hareketler yapmaksızın mağdurun 
düşmüş olduğu hatadan faydalanmışsa, fiil dolandırıcılık teşkil etmez, olsa olsa tesadüfen ele 
geçen maldan yararlanma söz konusu olur. Meselâ bir veznedar yüzbin liranın üstünü verirken 
ve parayı sayarken hataya düştüğü için fazla para verecek olsa ve bunun farkına varan fail sesi
ni çıkarmayıp fazla parayı alsa dolandırıcılık söz konusu olmaz. Buna karşılık fail veznedarın 
hatasını anlamasına engel olucu, onun dikkatini başka tarafa çekici hareketler yapar ve vezne
darın hata ettiğinin farkına varmamasını sağlarsa, dolandırıcılığın bu şekli gerçekleşmiş olur. 

Suç, haksız menfaatin sağlanması ile tamamlanmış olur; bu menfaatin faile veya bir baş
kasına sağlanması mümkündür. Keza bundan mağdurun zarar görmesi şart değildir; mağdur
dan başka bir kişinin zarar görmesi, meselâ mağdurun eşine ait bir mal veya parayı faile ver
mesi halinde de dolandırıcılık vardır. 
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Maddede para cezası nisbî para cezası haline getirilmiştir. Buna göre failin sağladığı hak
sız yarar nazara alınarak bunun beş misli ağır para cezası, hapis, cezasına ilâveten hükmolu-
nacaktır. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesi, Türk Ceza Kanununun 504 üncü maddesini değiştir
mektedir. Nitelikli dolandırıcılık hallerinin yer aldığı bu maddede zararın ağırlığı veya kullanı
lan hile ve desisenin niteliği göz önünde bulundurulmuştur. 

1 inci bent, banka veya diğer kredi müesseselerinden, esasta tahsis edilmemesi gereken bir 
kredinin açılmasının sağlanması için yapılan hile ve desiseleri öngörmektedir. Krediyi alan ki
şinin aldatıcı herhangi bir faaliyeti olmaksızın, sırf banka elemanlarının kendi görevlerini layi-
kiyle yerine getirmemeleri yüzünden bir kredi açılmışsa, ortada bir bankacılık suçu bulunabi
lir, ama dolandırıcılığın varlığından söz edilemez. Uygulamada bu fiil, kredi almak üzere baş
vuran kimsenin sahte kıymet takdiri raporları ile teminat olarak göstermek istediği malları, 
olduğundan daha değerli bir şekilde beyan etmesi veya esasta zarar ettiği veya kâr etse de bu
nun kredinin açılmasına imkân vermeyecek miktarda olması, çok büyük kazanç sağladığını 
gösteren bilanço ve diğer belgeleri tanzim edip banka veya kredi müessesesine ibraz etmesi gibi 
şekillerde işlenmektedir. Kredi müessesesinden "banka" olmamasına rağmen faiz karşılığında 
olsun veya olmasın kanunen borç para vermeye mezun olan kurumlar anlaşılır. Bu itibarla böyle 
bir mezuniyeti haiz olmayan bir kişi veya kuruluşa karşı bu fiilin işlenmesi halinde şartları var
sa, basit dolandırıcılık suçu söz konusu olacaktır. 

2 nci bent, sigorta edenin dolandırılmasına ilişkindir. Failin sigorta edilen veya sigorta be
delini alacak kimse olması şart değildir. Keza sigortanın nevi de önemli değildir. Mal veya ha
yat sigortası hatta malî sorumluluk sigortası olabilir. 

Mer'i hükümde, suçun oluşması için, maddî unsur olarak bir kimsenin kendisine ait malı 
tahrip, imha etmesi veya bozması şartı aranmaktadır. Suçun manevî unsuru da bu fiillerin mu
sibetlere karşı aktedilmiş bir sigorta bedelini almak veya aldırmak veya sair gayrimeşru bir ya
rar elde etmek maksadıyla yapılmış olmasıdır. 

Yeni düzenlemede sigorta bedelini almak maksadıyla yapılacak dolandırıcılık fiilinin ha
reket unsuru, mer'i 504 üncü maddede olduğu gibi mahdut hallere hasredilmemiş aksine her 
türlü kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak sigorta şirketlerinin dolandırılması ha
linde suçun nitelikli tipinin oluşacağı kabul edilmiştir. 

Bir kişinin sigortalı bir malını sigorta bedelini almak için onu tahrip ve imha etmesi veya 
bozması hali de esasen kandırmaya matuf hile ve desiseden başka bir şey değildir. Bu şekilde 
sigorta bedelinin alınması halinde de dolandırıcılık suçu oluşmuş olacaktır. 

3 üncü bent, dolandırıcılık fiilinin Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin haberleşme araç
larıyla veya banka veya bir kredi kurumunun veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun 
vasıta olarak kullanılması suretiyle işlenmesi halinde kandırıcı niteliği daha fazla olacağından, 
bu durumu nitelikli hâl olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

4 üncü bentte yurt dışında iş bulmak vaadiyle yapılan dolandırıcılık öngörülmüştür. Fai
lin böyle bir iş bulmaya yetkili olmaması bendin uygulanması için şarttır. Bu gibi bahanelerin 
bir çok kimseleri zor durumda bıraktığı göz önünde tutularak, bu nitelikli hal maddeye eklen
miş, ayrıca yabancı bir ülkede ikamet izni veya o ülkeye kabul edilebilmek için gerekli vize 
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almak bahanesiyle bir kimsenin dolandırılmasına da yer verilmiştir. Bu itibarla 4 UncU bent 
tş Kanununun konuya ilişkin 85 ve 105 inci maddeler hükümleri ile çakışmayacaktır. Çünkü 
tş Kanununun sözü edilen maddelerinde hile ve desise unsuruna yer verilmemiştir. Hile ve de
sise söz konusu olduğunda şüphesiz bu bent hükmü uygulanacaktır. 

5 inci bent bir kimsenin tehlikeli veya zor durumda bulunduğunu ileri sürerek yapılan do
landırıcılığı cezalandırmaktadır. Bir yakınının hastanede, karakolda veya genellikle zor veya 
tehlikeli bir durumda bulunduğundan bahisle, ona götürülmek üzere para veya eşya alarak mağ
duru dolandıran kimse beşeri ve tabii acıma, yardıma koşma, korku ve telaşa kapılma duygu
larını istismar ettiği için bu halin nitelikli dolandırıcılık sayılması uygun görülmüştür. 

6 ncı bentte askerlikten kurtarmak bahanesiyle yarar sağlanmasını cezalandırmak için dü
zenlenmiştir. Mağdurun askerlikten kurtarılmış olması önemli değildir. Sırf böyle bir bahane 
ileri sürmek suretiyle yarar temin edilmiş olması yeterlidir. Askerlik süresinin kısaltılacağı vaa
diyle yarar sağlanması halinde de suç teşekkül eder. 

7 nci bent dolandırıcılık fiilinin kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalı
şan hayır kurumlarının zararına işlenmesi halini cezalandırmaktadır. Kamu yaranna çalışan 
hayır kurumları tabirine yalnız kamu yararına olan dernekler değil, bu nitelikteki resmî mües
seseler ve kamu müesseseleri de dahildir. 

8 inci bent, dolandırıcılık suçunun meslek ve görevlerini yaptıkları sırada avukatlar, dava 
vekilleri, vekiller veya kurum yöneticileri tarafından işlenmesi halini suçun mevsuf şekli olarak 
kabul ve cezalandırmaktadır. 

Avukatlar ve dava vekilleri tabirleri için 19.3.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 
bakılmalıdır. Vekiller tabirine kayyum ve vasiler de girer. 

Maddede şahsî hürriyeti bağlayıcı cezanın nevi ağır hapis cezası olarak belirlenmiş ve nis
pî para cezası öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında, suçun işlenmesinde sekiz bent halinde yazılı hallerden iki veya 
daha fazlasının birleşmesi halinde ağır hapis cezasının asgarî haddinin üç yıl ağır hapis cezası
nı müstelzim olacağı ifade edilmektedir. 

Geçici Madde — Maddeye göre, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş olup da 
bu Kanunla yeni madde numaraları altında müeyyideye bağlanmış hükümlerini ihlâl etmiş olan
lar bakımından Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesine göre işlem yapılacaktır. 

Buna göre, mahkûmiyet hükmü verilmiş olması veya verilen hükümlerin kesinleşmiş ol
ması halinde failin lehinde olan hüküm infaz olunacaktır. 

Hazırlık tahkikatı veya son tahkikatın devam etmesi halinde, verilecek mahkûmiyet hü
kümlerinde bu Kanunla yapılan değişiklik sonucu belirlenen yeni madde numaraları esas alı
nacak, ancak, suçun işlendiği zamanın hükmü ile sonradan yayımlanan kanun hükümleri bir
birinden farklı ise verilecek mahkûmiyet kararında failin lehine olan hüküm uygulanacaktır. 

Maddenin son fıkrasında ise, özel kanunlarda, Türk Ceza Kanununun, bu Kanun deği
şikliğine konu olan maddelerine yapılmış bulunan atıflar yeni madde numaraları altında belir
lenen hükümlerine yapılmış sayılacaktır. Mesela, 203 üncü madde hükmü 202 nci maddede; 
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204 üncü madde hükmü 203 üncü maddede; 210 uncu madde hükmü 209 uncu maddede;213 
ve 225 inci maddeler hükümleri 212 nci maddede; 220 ve 222 nci maddeler hükümleri 213 üncü 
maddede; 221 inci maddenin birinci fıkrası hükmü 214 üncü maddede; 224 üncü madde hük
mü 215 inci maddede; 226 ncı madde hükmü 216 ncı maddede; 225 inci maddenin ikinci fıkra
sı hükmü 217 nci maddede; 227 nci maddenin birinci fıkrası hükmü 218 inci maddede düzen
lenmiş ve mezkûr madde numaralarını almış olduklarından, atıflar bu yeni maddelere yapıl
mış sayılacaktır. Yeni düzenlemede, sırf hakim ve savcılara ait yürürlükteki Kanunda 214 ila 
217 nci maddelerde yer alan hükümler alınmamış, buna mukabil hakim ve savcıların rüşvet 
fiilleri ile emir ve idare yetkisine sahip olanların rüşvet fiilleri ağır la ti cı sebep kabul edilerek 
219 uncu maddede yerverilmiştir. Rüşvet fiillerinin bu kişiler tarafından işlenmesi halinde veri
lecek ceza yarısı oranında artırılacaktır. 

Madde 17. — Maddede yürürlükten kaldırılan hükümler gösterilmektedir. 
Madde 18. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 19. — Yürütme maddesidir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18.9.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md 07/101-2315/04242 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.9.1989 ta
rihinde kararlaştırılan "765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı" ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, ölüm cezaları, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 70, 82, 125, 126,127, 129, 
131, 132, 133, 136, 137, 138, 141, 146, 147, 149, 152, 156, 217, 285, 286, 290, 403, 406, 407, 
418,439, 450, 499 uncu maddelerinde; 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 54, 55, 56, 59, 60, 
62, 63, 64, 69, 70, 75, 79, 80, 89, 91, 94, 97, 101, 102, 126, 127, 129, 136, 152, 159, 160, Ek-4 
ve Ek-5 inci maddelerinde, 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yer almaktadır. 

Türk Ceza Kanunundaki ölüm cezalarının az sayıda olanı kişilere karşı işlenen suçlar ve 
fakat çoğunluğu vatanın ve milletin bütünlüğü ve millî güvenliğe karşı işlenen suçlar bakımın
dan yer almaktadır. Askerî Ceza Kanununda yer alan ve çoğunluğun savaş halinde uygulanan 
ölüm cezaları ise, vatan savunmasını zafiyete uğratacak vahim fiillere taalluk etmektedir. 2 sa
yılı Hıyateni Vataniye Kanununda yer alan ölüm cezalarının da vatana olan sadakata ve vata
nın bütünlüğüne karşı işlenen suçlar için olduğu izahtan varestedir. 
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Bugün Avrupa Devletlerinin çoğunluğunda ölüm cezasının ya tamamen kaldırıldığı veya 
bir kısmında ise, adî suçlardan kaldırılmakla beraber vatana ihanet, güvenlik görevlilerinin ve
ya Devlet adamı veya diplomatları öldürme suçları ile Devlete karşı şiddet kullanılarak işlenen 
suçlar ve asker! suçlarda muhafaza edildiği görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 70 nci maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır. Buna göre birden ziyade müebbet ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde ve 
içtima hükümlerinin uygulandığı ahvalde, iki müebbet ağır hapis cezasının ölüm cezasına çev
rilmesi şeklindeki mevcut uygulamadan dönülmekte, ikinci müebbet ağır hapis cezasının altı 
aydan az ve iki yıl altı aydan çok olmamak üzere hükmedilecek miktarı hükümlünün geceli 
gündüzlü bir hücrede tecrit edilmesi suretiyle infaz edilmesi esası getirilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası 
değiştirilmekte, müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş olan kişinin cezasının infazın
dan sonra yeniden bir müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmesi halinde, hücreye konul
ma süresinin hâkimin takdirine göre altı ay ile iki yıl altı ay arasında olması esası getirilmekte
dir. Böylece yürürlükteki kanunda bu hal için öngörülen ölüm cezası bertaraf edilmektedir. 
Şüphesiz yeni düzenleme ile hükümlü hakkında hem ikinci defa hüküm giydiği müebbet ağır 
hapis cezası infaz edilecek hem de hücre cezası uygulanacaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 nci maddesinin 2 No: 
lu bendi değiştirilmekte, maddede yer alan müebbet ağır hapis cezasının idam cezasına çevril
mesi esasından vazgeçilmekte, bunun yerine hâkimin maddede belirtilen iki had arasında tak
dir ve tayin edeceği süre kadar geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile 761 sayılı Türk Ceza Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmekte, yürürlükteki metinde yer alan maksada nail olup olmama tefriki kaldı
rılarak failin maksadına nail olup olmadığına bakılmaksızın 499 uncu maddenin birinci fıkra
sında yazılı olan suçun siyasî veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları bir işi yapmaya 
veya yapmamaya icbar için işlenmesi halinde faile müebbet ağır hapis cezası verilmesi esası 
getirilmektedir. 

Madde 5. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 132 nci maddesinin son fıkrasında, 
138 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 141 inci maddesinin 1 nolu bendinin ikinci paragrafı, 
152 nci maddesinde, 217 inci maddesinin birinci fıkrasında, 403 üncü maddesinin 5 nolu ben
dinin üçüncü paragrafı ve 6 nolu bendi ile 7 nolu bendin birinci paragrafı, 407 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında 418 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 439 uncu maddesinde yer alan "ölüm 
cezaları" "müebbet ağır hapis cezası" olarak değiştirilmektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun 438 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli
fim ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasının teminini arz ederim. 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 
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GEREKÇE 

1. Antalya 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dava sebebiyle Türk 
Ceza Kanununun 438 inci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiş, mezkûr mahke
me bu iddiayı ciddî bularak konuyu Anayasa Mahkemesine intikal ettirmiş, Anayasa Mahke
mesi de iddiayı inceleyerek, Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesinin Anayasaya aykırı ol
madığına karar vermiştir, tşbu karar kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmış bulunmaktadır. 

2. öteden beri Ceza Hukukçuları tarafından mütemadiyen tartışılan birkaç maddeden 
biri olan Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından aykırılık 
iddiasının çoğunluk oylarıyla reddedilmesi talihsiz, talihsiz olduğu kadar isabetsiz, çağdaş dü
şünce ve hukuk normlarına aykırı başlıbaşına bir garabettir. 

3. Anılan madde, Türk Ceza Kanununa nasılsa girmiş, geri, antidemokratik birkaç mad
deden birtanesidir. Kadını aşağılayıcı, küçültücü, mal ve meta olarak gören, insana insan de
ğeri vermeyen, insanın insan olması dolayısı ile her Anayasa tarafından titizlikle korunması 
gereken temel hak ve özgürlüklerinin özüne aykırı bir muhtevaya, ilkel ve vahim bir mantığa 
sahiptir. Bu madde kaş yapayım derken göz çıkartmaktadır. Hiçbir şekilde savunulması ve hoş-
görülmesi mümkün değildir. 

4. ' 'Irza geçmek ve kaçırmak fiillerinin fuhuşu kendine meslek edinen bir kadın hakkın
da irtikap olunmasının cezasının üçte ikisine kadar indiriminin" mantıklı, haklı, mümkün bir 
açıklaması olamaz. Bu yolla tecavüz ödüllendirilir. Teşvik edilir. Tecavüze uğrayan her kadının 
fahişe olduğu tartışmaları kamuoyu önünde, mahkemelerde, tüm adlî mercilerde çok haksız, 
yersiz, icapsız bir şekilde yapılır. Buna kimin, ne hakkı olabilir? Bunun ölçüsü nedir? Bundan 
herkes, başta kamu vicdanı rahatsız olur. "Ne yapalım, kadın zaten fahişe idi" mantığı ve ge
rekçesi asla kabul edilemez, insanlığın özünü lekeleyen bu mantığın sanuvulacak yanı yoktur. 
Cezadan kurtulmak, fahiş indirimden yararlanmak isteyen, gözü dönmüş saldırgan yalan ile 
iftira ile her masum kadını lekelemeye kalkarsa, buna kim engel olabilir? Tazminat hukuku
nun layıkı gibi işlemediği, böyle bir kavramın henüz yerleşmediği bir adlî karmaşada, kimin 
şeref ve haysiyeti korunabilir? 

5. Zorla, cebir ve tehditle, silah kullanılarak yapılan tecavüzün bir kadına yapılması ye
terlidir. Ayırımının yapılması Anayasanın 10 ve 12 nci maddesine aykırılığı bir yana, insan haklan 
ile kesinlikle bağdaşamaz. Zikredilen Anayasa Mahkemesi kararı bu bakımdan isabetsizdir. 

6. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine Katılmanın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun ile bu konuda Milletlerarası taahhüde girdiğimiz ve sözleşmeye ka
tıldığımız bir zamanda, bunu tartışmak bije abestir. Adelet Bakanlığı tarafından hazırlanan 
yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısında da bu maddeye yer verilmemesi çok sevindiricidir. Ama, 
Türk Ceza Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinden ne zaman geçeceği bilinmemekte
dir. Olay güncel, üzücü ve yaralayıcıdır. Kamuoyu beklenti içerisindedir. 

7. Fahişeliğe itilen kadınların, kızların vebali toplumun omuzlarındadır. Sosyal, kültü
rel, ekonomik sebeplerin ağırlığının sorumlusu sadece bu bahtsız kadınlar mıdır? Toplum on
lara büsbütün onur kırıcı bir şekilde, tecavüze uğradığında, "başının çaresine bak" der ve ola
ğanüstü bir umursamazlık ile arkasını dönerse, toplumda bütün değerler çiğnenmiş demektir. 
Kanun teklifi bu onursuz haksızlığı gidermek amacına yöneliktir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 16.1.1990 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 119 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 438 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

GEREKÇE 

Musa Gökbd 
Muğla 

Öner Miski 
Hatay 

Uli Aksoy 
tzmir 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesinde; ırza geçmek ve kaçırmak fiilleri 
fuşuhu kendine meslek edinen bir kadın hakkında irtikap olduğu takdirde verilecek cezaların 
üçte ikisine kadar indirilmesi öngörülmüştür. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesi ise; "kanun önünde eşit
liği tarif etmiş olup, herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." demektedir. 

Nitekim, 10 uncu maddenin son fıkrası; devlet organlarının ve idare makamlarının bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etme zorunluluğu getirilmiştir. 
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Irza geçmek gibi insan haklarına ve kişinin özlük haklarına yönelik en ağır fiilin cezası
nın ayırım yapılarak uygulanmast çağ dışıdır. Ve çağdaş hukuk devleti ilkelerine, insan hakla
rına aykırıdır. Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesi; üyesi olmak durumunda olduğumuz 
Avrupa Topluluğu ülkelerinin normlarına ve hukuk anlayışlarına da uymamaktadır. 

Yasanın Anayasaya aykırılığı iddia edilmiş olup, yapılan yargılama sonucunda Anayasa 
Mahkemesince 7/11 oyla reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarına saygımız sonsuzdur. 
Ancak, karar gerekçesi ve nisabı nazara'alındığında bu maddenin tartışmalı olduğu açıktır. 

Irza geçmek ve kaçırma suçlarının fuhuşu kendilerine meslek edinmiş olan bir kadın hak
kında işlenmiş olmasını yasal bir indirim nedeni sayan bu hüküm, insanlık onuru ve yasa önünde 
eşitlik ilkelerini ağır bir biçimde zedeleyeceği gibi kadınları genel kadın, aile kadını diye ayıra
rak, genel kadına tecavüzü özendirecek niteliktedir. Bu ayırım aynı zamanda yargılama aşa
masında kadınların daha öncede bazı erkeklerle birlikte olup, olmadığı tartışmasını gündeme 
getirebilecek kadının tüm yaşamının ve ilişkilerini kamuoyunun gözleri önüne sererek onu toplum 
karşısında küçük düşürecektir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun 349 uncu Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 14.3.1990 

Saygılarımla. 
Ayhan Reyhan Sakalltoğlu 

Sakarya 

GENEL GEREKÇE 

Son zamanlarda hisse senetleriyle tahvillerde sahtecilik fiillerinin geniş ölçüde gerçekleşti
rilmesi ve bu sebeple kamu güveninin çok zarara uğraması sebebi ile hisse senetleri ve her türlü 
tahvillerin Türk Ceza Kanununun 349 uncu maddesinin öngördüğü himayeden yararlanabil
mesini sağlamak için bu Kanun Teklifi verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel Gerekçenin aynıdır. 

Madde 2. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 

Madde 3. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 14.3.1990 
Saygılarımla. 

Ayhan Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 
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GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanununda yer alan ve hak mahrumiyetlerine ilişkin fer'i cezalardan bulunan 
"geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma" cezasının yukarı sınırı günümüz koşulları 
itibariyle fazla olduğundan azaltılması ve buna bağlı olarak da hak mahrumiyetleri cezaları
nın içtima sınırında ve keza süresiz hak mahrumiyeti cezalarında söz konusu olan memnu hak
ların iadesi süresince indirim yapılması amacıyla işbu Kanun teklifi verilmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde değişiklik yapıl
makta ve geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasınjn beş yıl olan yukarı sınırı 
üç yıla indirilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesinin 5 nolu bendinde 
değişiklik yapılmakta hak mahrumiyetine ilişkin fer'i cezaların içtima sınırlarında indirim ya
pılmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 122 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan memnu hakların iadesini isteme sürelerinde indirim yapılmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 

Madde 5. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soşyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 23.2.1988 
Sayı : 5 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun 243 üncü ve 245 inci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, genel gerekçe ve madde gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
M. Istemihan Talay 

îçel 

GENEL GEREKÇE 
İşkencenin ve Gayri însanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın önlenmesi Avrupa 

Sözleşmesinin T. C. Hükümeti tarafından imzalanması, kuşkusuz ki ülkemizin yurt dışındaki 
prestijini çok olumlu bir şekilde etkilemiştir. 

Söz konusu sözleşmenin çok hızlı bir şekilde T. B. M. M .'ne sevk edilerek, 3.2.1988 günü 
Adalet Komisyonunda kabul edilmesi de Hükümetin bu konuya çok ciddî bir şekilde yaklaştı
ğını ifade etmektedir. 

Ancak, yıllarca önce însan Hakları Sözleşmesini de ilk imzalayan ülkelerden biri olması
na karşın, Türkiye'de 1988 yılında bile işkence olayları siyasal gündemin baş köşesinde yer ala
bilmektedir. Dolayısıyla, yasaların ve sözleşmelerin hayata geçirilmesi, onların imzalanmasın
dan daha önemli bir unsur olmaktadır. 

Yönetimlerin bu konuda kamuoyuna kalıcı mesajlar verebilmesi ise ancak uygulamaların 
ciddiyeti ve doğruluğu ile ortaya çıkmaktadır. Ne yazık ki, Türkiye, İnsan Hakları uygulama
larında sürekli başarısız örnekler vermiş ve bu nedenle de Avrupa Konseyi de dahil olmak üze
re, uluslararası forumlarda çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Ülkemizin bu kronik rahatsızlıktan kurtarılması için Ceza Kanunumuzun da caydırıcı bir 
niteliğe kavuşturulması gerekli görülmektedir. Böyle bir değişikilik, hem yurt içinde hem de 
yurt dışında Hükümetin de konuya samimi yaklaşımını ortaya çıkaracak önemli bir gösterge 
olacaktır. 

Bu nedenlerle, Türk Ceza Kanununun Üçüncü Bab Altıncı Faslında "Hükümetin Memurları 
Tarafından Efrada Karşı Yapılacak Suimuameleler" bölümünde yer alan 243 üncü ve 245 inci 
maddelerinin yaptırım gücünün caydırıcı olacak şeklinde ağırlaştırılarak yeniden düzenlenme
si işkence suçunun önlenmesinde büyük rol oynayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Türk Ceza Kanunu'na göre, kişilere karşı işkence ve kötü muamelelerde bulunan kolluk 

gücü mensuplarına, Türk Ceza Kanunu'nun 243 üncü ve 245 inci maddelerindeki cezaî hü
kümler uygulanmaktadır. 243 üncü madde için beş seneye kadar ağır hapis ve kamu görevin
den sürekli veya geçici çıkarma ile fiilden ölüm olması halinde suçun niteliğine göre üçte bir
den yarıya kadar artırmayı öngören müeyyideler uygulanmaktadır. 245 inci madde için ise, üç 
aydan başlayıp üç seneye kadar ulaşan hapis cezaları ile kamu görevinden muvakkaten çıkarıl
mayı öngören müeyyideler uygulanmaktadır. Ayrıca suçun niteliğine göre cezaların üçte bir
den yarıya kadar artırılması da ek bir yaptırım olarak mahkemelerce tatbik edilmektedir. 
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Bilindiği gibi, mahkemeler, ceza takdirlerinde genellikle alt hudutlar uygulamakta ve ay
rıca tecil müessesesini de yasal bir zorunluluk olarak dikkate almaktadırlar. Bu koşullar içeri
sinde ise işkence cezasının gerektiği gibi cezalandırılmadığı gerçeği ortaya çıkmakta ve bu du
rum ise 243 üncü ve 245 inci maddelerin önleyici ve suçu işlemekten caydırıcı niteliğini ortadan 
kaldırmaktadır. 

Ayrıca, takdir edilecektir ki, işkence suçunu işleyen bir görevlinin artık kamu gücünü mu
vakkaten değil fakat müebbeten kullanamayacağının belirtilmesi de 243 üncü ve 245 inci mad
delerdeki eksikliği ortadan kaldıracak ve caydırma özelliğini olumlu yönde etkileyecektir. 

Aynı çerçeve içerisinde işlenen suçun niteliğine göre 243 üncü ve 245 inci maddelerde ön
görülen cezalardaki artma oranlarının yarıdan bir misline şeklinde değiştirilmesi de gerçekçi 
bir yaklaşım olacak ve kanunun suçu önleme gücünü artıracaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlardan da açıkça anlaşılacağı üzere, işkence fiilinin etkili bir şe
kilde cezalandırılacağı inancının toplumda.yerleştirilmesi bakımından 243 üncü ve 245 inci mad
delerdeki hükümlerin ağırlaştırılması artık zorunlu bir duruma gelmiştir. 

İşkencenin ve Gayri insanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın önlenmesi Avrupa 
Sözleşmesinin de etkin bir yaptırım gücüne kavuşturulması da bu değişiklikle mümkün olabi
lecektir. 

ÎÇEL MİLLETVEKİLİ M. ISTEMlHAN TALAY'IN TEKLİFt 

Türk Ceza Kanununun 243 üncü ve 245 İnci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 243. — Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarından ve sair hükümet memurların
dan biri maznun bulunan kimselerin cürümlerini söyletmek için işkence eder yahut zalimane 
veya gayri insanî veya haysiyet kırıcı muamelelere başvurursa beş seneden az olmamak üzere 
ağır hapis ve müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezası ile mahkûm olur. (Ağır Ceza) 

Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse 452 nci sair hallerde 456 ncı maddeye göre tertip olu
nacak ceza yarıdan bir misline kadar artırılır. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 245. — Kuvvei Cebriye imaline memur olanlar ve bilumum zabıta ve ihzar me

murları memuriyetlerini icrada ve mafevkinde bulunan amirinin emrini infazda kanun ve ni
zamın tayin ettiği ahvaldan başka surette bir kimse hakkında suimuamele veya cismen eza ve
recek hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerh eylerse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezaları ile cezalandırılır. Eğer işlediği cürüm bu fiille
rin fevkinde ise o cürümlere terettüp eden ceza yarıdan bir misline kadar artırılır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 6.3.1990 
Sayı : 131 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 440 inci Maddesinin Değiştiril
mesine ve 441 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Tufan Doğu 
Muğla 

Cemal Şahin 
Çorum 

Öner Miski 
Hatay 

Vedat Altun 
Kars 

Hasan Zengin 
Manisa 

Yüksel Çengel 
istanbul 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

GEREKÇE 
Dünya barışının, adaletin, özgürlüğün ve sosyal ilerlemenin temelinde insana, insan onu

runa ve insan haklarına saygı yatar, insanlık ailesinin tüm üyeleri onur yönünden eşit ve devre
dilemez haklara sahiptirler. Çünkü herkes özgür ve eşit doğar, ırk, renk, cins, dil, din, siyasî 
ve diğer herhangi bir inanç, ulusal ve toplumsal köken, servet, doğduğu yer ve herhangi diğer 
bir fark gözetilmeksizin tüm haklardan ve özgürlüklerden faydalanır. Herkes kanun önünde 
eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından' yararlanma hakkına ve her türlü ayırt 
edici muameleye, ayırt edici muamele için yapılacak her türlü uygulama ve kışkırtmaya karşı 
eşit koruma hakkına sahiptir. 

Bu haklar Anayasamızda, 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve 6 Nisan 1949 tarihinde 
ülkemizde kabul edilen insan hakları evrensel beyannamesinde güvence altına alınmış olup, 
kadınlara karşı her türlü ayırımcılığın önlenmesi sözleşmesine katılmanın uygun bulunduğuna 
dair kanun ile pekiştirilmiştir. 

Durum bu iken, T.C.K.'numuzun beşinci faslında 440 ve 441 inci maddelerle düzenlenen 
zina suçu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesine aykırıdır. 10 un
cu madde kanun önünde eşitliği düzenlemiş olup, "herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşün
ce, felsefi inanç, mezhep ve benzerî sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." 
denmekte, Devlet organlarına ve idare makamlarına bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun 
hareket etmeyi emretmektedir. 
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Oysa, T.C.K.'nunun 440 ve 441 inci maddesi halen yürürlükte olup kadını mal olarak gör
mekte, insanlar arasında cinsiyet farkı gözetmekte, bu nedenle çağdışı bir anlayışı sergilemektedir. 

Kadının onurunu kıran, onu aşağılayıp, küçük düşüren T.C.K.'nunun 440 inci maddesi
nin değiştirilmesi 441 inci maddesinin ise kaldırılması gerekmektedir. 

Çünkü kadının zina suçunun oluşması için yabancı bir erkekle bir kez ilişkide bulunması 
kanun koyucu tarafından yeterli görülürken, erkeğin zinası için bir kez ilişki yeterli görülme
miş, ayrıca karı-koca gibi yaşamak şart koşulmuştur. Bu nedenle ilgili maddeler yasa teklifin
de eşitlik ilkesine uygun olarak düzenlenmiştir. 

EDÎRNE MİLLETVEKİLİ ERDAL KALKAN VE 12 ARKADAŞININ TEKLlFt 

1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 440 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
ve 441 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 440 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Zina eden karı veya koca hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası tertip olunur. 
Karının veya kocanın evli olduğunu bilerek bu fiile ortak olan kimse hakkında da aynı 

ceza hükmolunur." 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 441 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 24.2.1988 
Sayı : 6 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

ölüm Cezası öngören Yasaların ilgili Maddelerinden ölüm Cezası veya İdam Sözcükleri
nin Çıkarılarak, ölüm Cezasının Kaldırılmasına ve Yerine ömür Boyu Ağır Hapis Cezası Ko
nulmasına İlişkin Yasa önerimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Kâmil Ateşoğullart Hikmet Çetin 

Ankara Diyarbakır 
Kâzım Ozev Istemihan Talay 

Tokat İçel 
Deniz Baykal Yüksel Çengel 

Antalya istanbul 
Abdulkadir Ateş Cumhur Keskin 

Gaziantep Hakkâri 
Mahmut Almak Abdullah Baştürk 

Kars istanbul 
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Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet Ali Eren 
tstanbul 

Kemal Anadof 
tzmir 

Hasan Fehmi Güneş 
tstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ahmet Türk 
Mardin 

ibrahim Aksoy 
Malatya 

O. MU Yıldırım 
Tunceli 

Adnan Ekmen 
Mardin 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Cevdet Sdvi 
Eskişehir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Rüştü Kurt 

Giresun 
Turhan Hujanoğlu 

Hatay 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Öner Miski 
Hatay 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ekin Dikmen 
tçel 

Y Kenan Sönmez 
tstanbul 

A. Haydar Erdoğan 
tstanbul 

Mdat Altun 
Kars 

ismail Hakkı Önal 
tstanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 
Wi Aksoy 

tzmir 
Fehmi Işıklar 

Bursa 
Tevfik Koçak 

Ankara 
Etern Cankurtaran 

tçel 
A. Sedat Doğan 

Adana 
Hüsnü Okçuoğlu 

tstanbul 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kamer Genç 

Tunceli 
Mahmut Keçeli 

Adana 
Musa Gökbel 

Muğla 
ibrahim Tez 

Ankara 
Fuat Erçetin 

Edirne 
irfan Gürses 

Kırklareli 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Birgen Keleş 

tzmir 
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M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Arif Sağ 
Ankara 

Eşref Erdem . 
Ankara 

Rıza Utman 
Çorum 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
Ali Uyar 

Hatay 
Erdal Kalkan 

Edirne 

GEREKÇE 
12 Eylül 1980 tarihinden hemen sonra, 6.10.1980-3.6.1983 tarihleri arasında Millî Güven

lik Konseyi zamanında 41 dosyada 53 ölüm cezası onaylanmış ve birkaç istisna dışında tümü 
infaz edilmiştir. 3.10.1984 ve 4.10.1984 tarihlerinde de T.B.M.M.'ce 2 ölüm cezası onaylanmış 
ve infaz edilmiştir. Şu anda T.B.M.M.'de onay bekleyen, tadei Muhakeme istemi ile Başbakan
lıkta bulunan dosyalar dışında 123 dosya bulunmaktadır ve bu dosyalardan 187 kişi ölüm ce
zası hükümlüsüdür. Bu sanıklardan 70 kişi adi suçlu, 117 kişi siyasî suçludur. Siyasî suçlular
dan 14 kişi sağ, 99 kişi sol görüşlü, 4 kişi ise Filistinli'dir. 

TCY'ında 35 maddede, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda 1 inci ve 2 nci 
madde olmak üzere 2, 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanununda 2 nci ve 3 üncü maddelerde ol
mak üzere 2, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun 30 uncu maddesin
de, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 23 üncü maddesinde ölüm cezası veya idam cezası bu
lunmaktadır. 

Çağdaş Anayasalar, yasalar ve Uluslarararası Sözleşmeler, yaşama hakkını, insan hakları
nın temeli saymışlardır. 

Zira, Avrupa Konseyi üyeleri, 28 Nisan 1983 tarihinde Strasbourg'da tnsan Haklarını ve 
Temel özgürlükleri Koruma Sözleşmesine ek 6 No.'lu protokolü imzalamışlardır. Bu protoko
lün 1 inci maddesinde : ölüm Cezaları kaldırılmıştır. Hiç kimse bu tür bir cezaya çarptırılıp 
idam edilemez." denilmektedir. 

Bir acı gerçek de şudur : Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin hepsi -Türkiye dışında- ölüm 
cezasını yasalarından çıkarmışlardır. Yine Nato'ya bağlı devletler arasında ölüm cezası yalnız 
ülkemizde vardır. 

Ayrıca, Uluslararası Af örgütünün 10-11 Aralık 1987 tarihinde Stockholm'de toplanan 
ölüm Cezasının Kaldırılması Konferansı'nda Uluslararası Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Hak
lar Sözleşmesine göre yasaklandığı görüş birliğine varılmış olup bu konferansa Türkiye de res
men katılmıştır. 

Çağ atlamadan, uygar bir ülke olmaktan söz edildiği günümüzde uygarlığın ve çağdaşlı
ğın bir gereği de yasalarımızı, üyesi olma yolunda çaba harcadığınız Avrupa Topluluğu ülkele
rinin normlarına uydurmamız, entegrasyonu sağlamamız gerekmektedir. Çünkü Avrupa Top
luluğuna üye olmamız demek, Avrupa Topluluğu organlarının kararlarının iç hukukumuzda 
kendiliğinden hüküm doğuracağıdır. Bu yönden de hazırlıklı olmalıyız. Şayet bir değişiklik ya
pılacaksa, dış etkenlerin uyarısı ve dayatması ile olmamalıdır. 
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Bu bakımdan yasalarımızda, çağdaş gelişmeler, toplumsal gelişmelerde göz önüne alına
rak, gerekli değişiklikler yapmak zorundayız. Çağdaş anlayış yaşama hakkını dokunulamaz, 
vazgeçilemez bir hak olarak kabul etmişse, biz bunun aksini kabullenenleyiz, tnsanın kişiliği
ni, onurunu, beden tamlığını korumayı görev bilen bir hukuk anlayışı insanı yok etmeyi kabul
lenemez. Hukuk, insan haklarına dayanmak zorundadır ve devlet adam öldürmez. Çünkü, 
adam öldürme hukuk devleti kavramı ile bağdaşmaz. Bu nedenle ölüm cezası, çağ dışı bir uy
gulamadır. ölüm cezası, aslında ceza da^değildir. Ceza, yaşayan, yaşadığı süre içinde de vic
dan hesaplaşması yapacak insana verilir. Yaşamına son verilecek insana uygulanan yaptırım 
cezadan başka bir şeydir. 

Suçların kaynağı toplumdur. Suç işlemesine toplum düzenindeki bozukluklar, haksızlık
lar, eşitsizlikler ve çelişkiler neden olmaktadır. Devletin asıl görevi ceza vermek değil, toplum
sal bozuklukları ortadan kaldırmak, suçun kaynağını kurutmaktır. Oysa ölüm cezası, suçu de
ğil, suçu yaratan ortamı değil, suçluyu ortadan kaldırmaktır. Suçluyu ıslah ederek, topluma 
yeniden kazandırmayı amaçlayan, suçlu insan değil, suç işlemiş insan anlayışından hareket eden 
çağdaş infaz anlayışı karşısında ölüm cezası bir ceza değil, resmî yollarla yeni bir cinayet işle
mektir. Oysa, bireyden daha güçlü olan Devletin cinayet işlememesi gerekir. 

ölüm cezası öç almadır, ö ç alma, ilkel bir duygudur, çağ dışı bir duygudur. 

ölüm cezasının suçları önleyici bir etkisi de yoktur, önleyici etkisi olsaydı ilk ölüm ceza
sının infazından sonra, bir daha aynı suçlanıl işlenmemesi gerekirdi. 

Araştırmalar göstermiştir ki ölüm cezasının kaldırılması suç oranını artırmamakta, yeni
den konulması da suç oranını azaltmamaktadır. 

ölüm cezası, dönüşü olmayan bir yoldur. Mahkemeler zaman zaman yanlış kararlar vere
bilirler. Hukuk tarihi bunun örnekleriyle doludur. Olağanüstü dönemlerde bu hatalar daha 
da çoğalmaktadır, ölüm cezası dışındaki cezaların koşulları varsa, yeniden düzeltilmesi geç 
de olsa, olanaksız değildir. Bu gerçek tek başına ölüm cezasının kaldırılmasına yetmektedir. 

"Kanunların gittikçe eskime ve yetersizleşme olgusu, genel dünya gelişim koşulları yönünden 
bir gerçekken; bu olgu özellikle Türkiye açısından daha açık ve kesin bir şekilde belirmektedir. 
Gerçekten Türkiye, dünya koşullarının değişim dışında kendine özgü çok hızlı, çok derin ve 
keskin bir değişim gelişimi de kendi yapısı içinde oluşturmuştur... Nitekim, bütün kanunları
mızda sık sık yapılan tadiller, bu gelişimlerin ve yarattığı yeni yeni sorunların karşılanabilmesi 
ihtiyacının birer sonucudur. Aynı ihtiyaç ve bu ihtiyaçların doğurduğu tadiller, Ceza Kanunu 
içinde söz konusu olmuştur... Hukuk kuralları, belirli bir biçimde oluşuyorsa, bu rastlantı de
ğildir. Siyasal iktidar o dönemin ekonomik yapısına ve üretim ilişkilerine göre, kendi eğilim 
ve egemen olan otoritenin yarar sistemine uygun, hukuk düzenini sistemleştirmektedir." 

Siyasal suçlar, zaman içinde değişkenliği en fazla olan suçlardır. Bu suçlar siyasal ortama, 
siyasal gelişmelere göre biçim alırlar. 

Dün suç sayılan bir eylem, bugün suç sayılmayabilir. Dün suçlu sayılan kişilerin bugün 
saygınlık kazandıklarını yakın tarihimizde gördük. 

Bir anlamda "siyasal suçlu, siyasal mücadelede yenik düşen kişidir." Ünlü Fransız düşü
nürü Guisot'da "Eğer bir iktidar bir adamın öldürülmesine gereksinme duyuyorsa, gerçekten 
böyle bir gereksinme varsa, o halde bu iktidar kötüdür. Siyasal1 suçlara ölüm cezasında, 
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iktidarın aradığı şey, adalet değil, sadece kendi güvenliğidir fakat aradığını bulamaz, aramadı
ğını bulur. İfrattan nefret ederim. Çünkü ifrat yalandır. Bugün siyasal suçlarda ölüm cezasının 
tek savunucusu kalmıştır : Korku! demektir. 

Bugün kamuoyu ölüm cezasını onaylamamaktadır. Toplumun, kamuoyunun ölüm ceza
sından yana olduğu boş bir savdır. İdamların gizli infazı da, kamuoyu üzerindeki olumsuzlu-
ğundandır. 

"Cellat neticede amme iradesinin infazcısıdır. Buna rağmen halk ondan nefret eder. Bu 
nefret haddizatında ölüm cezasına karşıdır." 

Eğer ülke olarak, toplumsal barış istiyorsak, kan ve kin istemiyorsak ve çağdaş olduğu
muzu ileri sürüyorsak, bunun gereklerini de yerine getirmek zorundayız. 

Holtzendorff'un 1877 yılında dediği gibi: "ölüm cezasının ilgası herhangi bir parlamen
toda ekseriyet veya ekalliyet meselesi değildir, zamanımızın vazifesidir." Sözünden hareketle 
ve Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun 25 Ocak 1988 günü Cumhuriyet Gazetesinde çı
kan açıklamasındaki "Bu konuda toplumdan, Milletvekillerinden öneriler bekledikleri" sö
zünü de bir çağrı kabul ederek ve ölüm cezasının kaldırılması T. B. M. M.'nin görevidir inan
cıyla yasa önerimizi sunuyoruz. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ KÂMİL ATEŞOĞULLARI VE.62 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
ölüm Cezası Öngören Yaşatann İlgili Maddelerinden ölüm Cezası veya İdam Sözcüklerinin 

Çıkarılarak Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ve Yerine Ömürboyu Ağır Hapis Cezası 
Konulmasına İlişkin Yasa önerisi 

MADDE l/A) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun : 
11, 12, 50, 51, 54, 55, 59, 70, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 141, 146, 

147, 149, 152, 156,217, 285,286, 403,406, 407, 418,.439, 450,451 ve 463 üncü maddelerindeki 
B) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun : 
1 inci ve 2 nci maddelerindeki 
C) 2 Sayılı Hıyaneti Vataniye Kanununun : 
2 nci ve 3 üncü maddelerindeki 
D) 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun : 
30 uncu maddesindeki 
E) 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun : 
1, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 75, 7$, 80, 89, 91, 94, 97, 101, 102, 126, 127 ve 

136 nci maddelerindeki 
"ölüm Cezası" veya "İdam" sözcükleri madde metinlerinden çıkarılarak, ölüm cezası 

kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Yasaların ilgili maddelerinde ölüm cezası öngörülen suçlar için ömürboyu 

ağır hapis cezası konmuştur. 
MADDE 3. — Mahkemelerce ölüm cezası kararı verilip te henüz infaz edilmeyen ölüm 

cezaları, ömürboyu ağır hapis cezasına çevrilmiştir. 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı P'rk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 70 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Madde 70. — Birden çok müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde, altı aydan az ve iki 
yıl altı aydan fazla olmamak üzere hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit 
edilmek suretiyle, müebbet ağır hapi cezası infaz olunur." 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Sonraki cürümden dolayı da mahkûma müebbet ağır hapis cezası tayin olunmuşsa ilave 
edilecek hücre müddeti altı aydan az, iki yıl altı aydan fazla olamaz." 

MADDE 3 . - 7 6 5 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 nci maddesinin 2 No.'lu bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. 403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin birinci bendinde yazılı cürümler, her nev'i 
nakil vasıtalarında veya umuma açık yerlerde, bunların sahip ve müstahdemleri veya memuri
yet vazife ve nüfuzunun suiistimali suretiyle memur ve müstahdemler tarafından işlenirse, o 
madde ve bentteki müebbet ağır hapis cezası, altı aydan az iki yıldan fazla olmamak üzere 
hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle infaz edilir ve mu
vakkat ağır hapis ve ağır para cezaları bir misli artarılarak hükmolunur ve faile müebbeten 
memuriyetten mahrumiyet ve meslek ve sanatın icrasının tatili cezası da verilir." 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her kim, birinci fıkrada gösterilen fiilî siyasî veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları 
bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun; 132 nci maddesinin son fıkrası, 138 inci 
maddesinin ikinci fıkrası, 141 inci maddesinin 1 nolu bendinin ikinci paragrafı, 152 nci mad
desi, 217 nci maddesinin birinci fıkrası, 403 üncü maddesinin 5 nolu bendinin üçüncü paragra
fı ve 6 nolu bendi ile 7 nolu bendin birinci paragrafı, 407 nci maddesinin ikinci fıkrası, 418 
inci maddesinin birinci fıkrası ve 439 uncu maddelerinde yer alan "idam cezası" veya "ölüm 
cezası" tabirleri "müebbet ağır hapis cezası" olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı Y. 
E. Pakdemirii 
Devlet Bakanı 

/. Ozarslan 
Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirii 

Bayındırlık ve tskan Bakanı 
C. Alttnkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ . 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 
/. Afktn 

Millî Savunma Bakam 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H, Ştvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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BİTLİS MİLLETVEKİLİ FAİK TARIMCIOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanunun 438 inci Maddesinin Yürüdükten Kaidınlması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ ERDAL KALKAN VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 438 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Bu'Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ AYHAN REYHAN SAKALLIOÖLU'NUN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası, hükümlünün, üç aydan Uç yıla 
kadar yukarıda gösterilen siyasî haklar, hizmet, memuriyet, sıfat, rütbe ve nişandan ve bunları 
ceza süresi içinde yeniden elde etmek ehliyetinden mahrumiyetidir." 

MADDE 2. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesinin 5 nolu bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. İçtima neticesinde uygulanacak süreli fer'i cezalar, kamu hizmetlerinden yasaklanma 
cezasında on, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının tatilinde dört yılı geçemez." 

MADDE 3 . -765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 122 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki maddede yazılı ceza, şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezaya bağlı olduğu halde, 
buna mahkûm olan ve işlemiş olduğu cürümden dolayı pişmanlık duyduğunu ihsas edecek su
rette iyi hali görülen kimse, asıl cezasını çektiği veya ceza af ile ortadan kalktığı tarihten itiba
ren üç ve zamanaşımı ile düşmüş olduğu surette düştüğü tarihten itibaren beş yıl geçtikten son
ra memnu haklarının iadesini talep edebilir." 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SAKARYA MtLLETVEKİLt AYHAN REYHAN SAKALLIOĞLU'NUN TEKLtFt 

Türk Ceza Kanununun 349 uncu Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklin 

MADDE 1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden ev
rak ve hisse senetleriyle her türlü tahviller, resmî varaka hükmündedir." 

MADDE 2. — Bu Kanun hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 22.3.1990 

Esas No. : 1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 
2/262, 2/292, 2/302, 2/303 

Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair iki adet Kanun 
Tasarısı ile, içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın; Türk Ceza Kanununun 243 üncü ve 245 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşo-
ğulları ve 62 Arkadaşının, ölüm Cezası öngören Yasaların ilgili Maddelerinden ölüm Cezası 
veya İdam Sözcüklerinin Çıkarılarak, ölüm Cezasının Kaldırılmasına ve Yerine ömürboyu Ağır 
Hapis Cezası Konulmasına İlişkin Yasa önerisi, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arka
daşının; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 438 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi, Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun; Türk Ceza Kanununun 438 inci Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
12 Arkadaşının; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 440 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve 441 
inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Sakarya Milletvekili Ayhan 
Reyhan Sakallıoğlu'nun; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 349 uncu Mad
desinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri birleştirilmek ve Komisyonumu
za ilk gelen 1/535 sayılı Tasan daha kapsamlı olması nedeniyle esas alınmak ve alt komisyon 
raporu göz önünde tutulmak suretiyle, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar 
Birliği temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görü
şülmüş, tasan ve Teklifler üzerinde yapılan kabul, ret, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 20 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Değişiklik öngören Kanun Teklifinin 1 inci mad
desi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesini değiştiren 1/535 sayılı Tasarının 
1 inci maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 70 inci maddesini değiştiren 1/613 sayılı Tasarının 
1 inci maddesindeki iki yıl altı aylık hücre cezası, Türk Ceza Kanununun 73 üncü maddesinde
ki ve 82 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki üç yıllık hücre cezalarına paralellik sağlamak ama
cıyla üç yıla çıkarılmış ve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

4. Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 77 nci maddesinin 5 Nolu bendinde değişiklik öngören Kanun Teklifinin 2 nci maddesi 
4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci Maddesinin Son Fıkrasını Değiştiren 1/613 
sayılı Tasarının 2 nci maddesinde yer alan "iki yıl altı aylık" hücre cezası yukarıda açıklanan 
gerekçeyle "üç yıla" çıkarılmış ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

6. Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 122 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik öngören Kanun Teklifinin 3 üncü mad
desi 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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7. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesini değiştiren 1/535 sayılı Tasarının 
2 nci maddesi 7 nci madde, 203 üncü maddesini değiştiren 3 üncü maddesi 8 inci madde, 209 
uncu maddesini değiştiren 4 üncü maddesi 9 uncu madde, 211 inci maddesini değiştiren 5 inci 
maddesi 10 uncu madde, 212 nci maddesini değiştiren 6 nci maddesi 11 inci madde, 213 üncü 
maddesini değiştiren 7 nci maddesi 12 nci madde, 214 üncü maddesini değiştiren 8 inci madde
si 13 üncü madde, 215 inci maddesini değiştiren 9 uncu maddesi 14 üncü madde, 216 nci mad
desini değiştiren 10 uncu maddesi 15 inci madde, 217 nci maddesini değiştiren 11 inci maddesi 
16 nci madde ve 218 inci maddesini değiştiren 12 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

8. 1/535 sayılı Tasarının çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen Türk Ceza Kanununun 
219 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 202 ila 218 inci maddelerde işlenen suçlar dolayısıyla 
alınan veya verilen rüşvet veya yararın değerinin hafif olması halinde cezadan yarı oranında 
indirim yapılması öngörülmektedir. Fıkraya göre alınan veya verilen rüşvetin veya sağlanan men
faatin değeri pek hafif ise yine cezadan yan oranında indirim yapılabilecektir. Bu durum ceza 
adaleti bakımından uygun mütalaa edilmediğinden, fıkrada bu görüş doğrultusunda değişik
lik yapılmış ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

9. tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 üncü 
ve 245 inci Maddelerinde Değişiklik öngören Kanun Teklifi Komisyonumuzca incelenip gö
rüşüldü. 

Teklifle, Türk Ceza Kanununun "Hükümetin Memurları Tarafından Efrada Karşı Yapıla
cak Suimuameleler" bölümünde yer alan 243 ve 245 inci maddelerinde öngörülen cezaların 
ağırlaştırılması ve artma oranlarının yarıdan bir misline çıkarılması öngörülmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesine göre mahkemeler ve meclisler, reis ve azala
rından ve sair Hükümet memurlarından biri sanığa cürmünü söyletmek için işkence eder in
sanlık dışı veya haysiyet kırıcı muamelelere başvurursa, beş seneye kadar ağır hapis ve müeb-
beden veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası ile mahkûm olur. Fiil neticesinde 
ölüm vukua gelirse 452 nci; sair hallerde ise 456 nci maddeye göre tertip olunacak cezanın üç-
tebirden yarıya kadar artırılacağı hükme bağlanmıştır. 452 nci maddede ayrıca fiilin vehamet 
derecesine göre asgarî hadleri 8, 10 veya 15 seneden başlayan 24 yıla kadar uzayan cezalar bu
lunmaktadır. Aynı şekilde 456 nci maddede asgarî ve azamî hadleri 6 ay - 1 yıl, 2-5 yıl, 5-10 
yıla kadar olan cezalar öngörülmektedir. 

Yukarıda belirtilen cezaların üçtebirden yarıya kadar artırılacağı kuralının da gözden uzak 
tutulmaması gerekmektedir. 

Aynı Kanunun 245 inci maddesinde de kuvvei cebriye imaline yetkili olanlar ve zabıta ve 
ihzar memurlarının memuriyetlerini icra sırasında kanun ve nizamların tayin ettiği haller dı
şında bir kimse hakkında kötü muamelede bulunur veya müessir fiil ika ederlerse 3 aydan -
3 yıla kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezaları ile cezalandırılacağı, iş
lediği cürüm bu fiillerin fevkinde ise cezanın üçtebirden yarıya kadar artırılacağı hükme bağ
lanmaktadır. 

Görüldüğü üzere, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, mezkûr fiiller için öngörülen 
cezalar ve artırma oranları yeterli ölçüde bulunmaktadır. Ayrıca hâkimin, fiilin vahamet dere
cesini dikkate alarak, asgarî haddin üstünde ceza takdir ve tayin etmesi de mümkündür. 
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Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca müspet mütalaa edile
memiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oyçokluğu ile karar verildiğinden metne da
hil edilememiştir. 

10. Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinin beş ve altınca fıkralarında ölüm cezası 
veya idam cezası tabiri geçmediği için bu hükümlere 1/613 sayılı Tasarının S inci maddesi kap
samında yer verilemediğinden Tasarıya 285 inci maddenin beşinci fıkrasında değişiklik öngö
ren çerçeve 19 uncu madde ilave edilmiş ve 285 inci maddenin altıncı fıkrası da yürürlükten 
kaldırılan hükümler arasına dahil edilmiştir. 

11. 1/613 sayılı Tasarının 5 inci maddesinde "bu maddede sayılan Türk Ceza Kanunu
nun ilgili hükümlerindeki idam cezası veya ölüm cezası tabirleri müebbet hapis cezası olarak 
değiştirilmiştir" denilmekte ise de Türk Ceza Kanununun 286 ncı maddesinin üçüncü fıkra
sında yalan şahadet neticesi idam cezasına mahkûm edilmiş kişinin hükmünün icra olunup 
olunmamasına göre fail hakkında idam veya müebbet ağır hapis cezası verilmesi öngörüldü
ğünden 5 inci madde içinde mütalaa edilmesi halinde idam cezası tabiri müebbet ağır hapis 
cezası olarak değiştirildiğinde iki kez aynı ibarenin tekrarı sonucunu doğuracağından fıkranın 
ayrıca düzenlenmesi gerektiği için Tasarıya bu fıkrada değişiklik öngören çerçeve 20 nci madde 
ilave edilmiştir. 

12. 1/535 sayılı Tasarının çerçeve 14 üncü maddesiyle değiştirilen 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci fasıl başlığı "Suç İşlemeye Tahrik, Korku 
ve Panik Yaratma Amacıyla Tehdit" şeklinde değiştirilmiş ve ilave edilen 312/a maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkraları basın hürriyeti bakımından basma bir takım külfetler getireceği düşünce
siyle madde metninden çıkarılmış ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

13. Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 349 uncu Maddesinin Son Fıkrasında Değişiklik öngören Kanun Teklifi incelenip görü
şülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ekonomik suçların önemli bir bölümünü sahtekârlık suçları oluşturmaktadır. Günümüz
de sermaye piyasasında işlem gören evrak çeşidinin gün geçtikçe arttığı göz önüne alınırsa, söz 
konusu evrak üzerinde işlenecek sahtekârlık suçları sermaye piyasasının etkinliğini ve temelin
de yatan güveni tehdit edici boyutlara ulaşabilecektir. 

Bu itibarla, menkul kıymetler, menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ve malî de
ğerleri tensip eden ve ihraç edenin malî yükümlülüğünü içeren her türle evrak üzerinde işlenen 
sahtekârlık suçlarının, resmî evrakta sahtekârlık suçları olarak cezalandırılabilmesini temin etmek 
amacıyla Teklifin 1 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

14. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 ncı maddesinin 2 Nolu bendini değiştiren 1/613 
sayılı Tasarının 3 üncü maddesinde yer alan hücre cezasının azamî haddi Türk Ceza Kanunu
nun 73 üncü ve 82 nci maddesinin ikinci fıkrasına paralel olmak üzere "iki yıldan üç yıla çıka
rılmış", 2 Nolu bendde yapılan değişikliğe paralel olarak 1 Nolu bendin de değiştirilmesi ge
rektiğinden bu bent de madde kapsamına dahil edilmiş ve çerçeve madde değişiklik doğrultu
sunda düzenlenerek 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

15. Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 440 mcı Maddesinin Değiştirilmesine ve 441 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi incelenip görüşüldü. 
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Medenî Kanunumuzda "Evlilik birliği içinde doğan çocuğun babası kocadır" hükmü bu
lunmaktadır. Kadının zinası sonucu doğacak çocuğun nesebinde bir takım tereddütlerin ve olum
suz sonuçların doğacağı, ayrıca bu sebeple kadının zinasının aile birliğini daha fazla bozacağı 
düşünülerek kadın ve erkeğin zinasının aynı şartlarla cezalandırılması uygun görülmediğinden 
kadın ve erkeğin zinasının eşit şekilde cezalandırılmasını öngören söz konusu Teklif Komisyo
numuzca müspet mütalaa edilemimiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oyçokluğu ile 
karar verildiğinden metne dahil edilememiştir. 

16. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 499 uncu Maddesinin ikinci fıkrasını değiştiren 1/613 
sayılı Tasarının 4 üncü maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

17. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesini değiştiren 1/535 sayılı Tasarı
nın 15 inci maddesi 25 inci madde, 504 üncü maddesini değiştiren 16 ncı maddesi 26 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

18. 1/613 sayılı Tasarının 5 inci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

19. Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 62 arkadaşının; ölüm Cezası öngören Ya
saların tlgili Maddelerinden ölüm Cezası veya tdam Sözcüklerinin Çıkarılarak, ölüm Cezası
nın Kaldırılmasına ve Yerine ömürboyu Ağır Hapis Cezası Konulmasına İlişkin Yasa önerisi 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Bilindiği üzere ceza mevzuatımızda ölüm cezasını öngören maddeler incelendiğinde, bu ce
zaların sadece cana kasdeden suçlara hasredilmediği aynı zamanda Devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tâhlikeye dü
şürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek gibi mahiyetleri itibari ile rejime ve insan yapısına 
müteveccih suçlara da tatbik edildiği görülmektedir. 

Yukarıda anılan suçlarla nitelikli adam öldürme suçlarında ölüm cezasının muhafaza edil
mesinin bu tür müeyyideyi gerektiren suçların işlenmesini önleyici ve kişileri caydırıcı bir ma
hiyet taşıdığı düşünülerek muhafazası uygun görülmüştür. 

Teklifte yer alan ve fazla vehamet arz etmeyen suçlar için idam cezasının kaldırılması 1/613 
sayılı Tasarının 5 inci maddesinde öngörüldüğünden ve Komisyonumuzca da 27 nci madde olarak 
kabul edildiğinden söz konusu teklif kısmen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

20. 1/535 sayılı Tasarının 17 nci maddesinde sayılan Yürürlükten Kaldırılan hükümler 
arasına 285 inci Maddenin Altıncı Fıkrası ile Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 arkadaşı
nın ve Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 438 inci Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifleri doğrultusunda 438 inci madde da
hil edilmiş ve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

21. 1/535 sayılı Tasarının Geçici Maddesi Geçici 1 inci Madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

22. 1/535 sayılı Tasarının Yürürlükle ilgili 18 inci maddesi 29 uncu, Yürütme ile ilgili 
19 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Alpaslan Pehlivanlı Gökhan Maraş 

Ankara Kırşehir 
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Sözcü 
A. Reyhan Sakalltoğlu 

Sakarya 

Üye 
Hasan Tanrtöver 

Gaziantep 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Sn. Kâmil Ateşoğulları 

Sn. Erdal Kalkan ve (440 ve 441 ile ilgili) 
Sn. tstemihan Talay'ın Teklifînin Reddine 

Muhalifim. 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

tmzada Bulunamadı. 

Kâtip 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

tzmir 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Güneş Gürsder 

Tekirdağ 
Sn. Kâmil Ateşoğulları 

Sn. Erdal Kalkan ve (440 ve 441 ile ilgili) 
Sn. tstemihan Talay'ın Tekliflerinin Reddine 

Muhalifim. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Hâkim, iki sınır arasında temel cezayı, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanı
lan araç, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, fiilin diğer özellikleri, 
zararın veya tehlikenin ağırlığı, kastın veya taksirin yoğunluğu, suç sebepleri ve saikleri, failin 
amacı, geçmişi, şahsî ve sosyal durumu, fiilden sonraki davranışı gibi hususları göz önünde 
bulundurmak suretiyle takdirini kullanarak belirler. Cezanın asgari hadden tayini halinde da
hi takdirin sebepleri kararda mutlaka gösterilir." 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Birinci 
Fasıl başlığı ile 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Basit ve Nitelikli Zimmet ile Devlet Alım ve Satımlarında Menfaat Sağlama" 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 399) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası, hükümlünün, üç aydan üç yıla 
kadar yukarıda gösterilen siyasî haklar, hizmet, memuriyet, sıfat, rütbe ve nişandan ve bunları 
ceza süresi içinde yeniden elde etmek ehliyetinden mahrumiyetidir." 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Hâkim, iki sınır arasında temel cezayı, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanı
lan araç, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, fiilin diğer özellikleri, 
zararın veya tehlikenin ağırlığı, kastın veya taksirin yoğunluğu, suç sebepleri ve saikleri, failin 
amacı, geçmişi, şahsî ve sosyal durumu, fiilden sonraki davranışı gibi hususları gözönünde bu
lundurmak suretiyle takdirini kullanarak belirler. Cezanın asgari hadden tayini halinde dahi 
takdirin sebepleri kararda mutlaka gösterilir." . 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 70 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Madde 70. — Birden çok müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde, altı aydan az ve üç 
yıldan fazla olmamak üzere hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek 
suretiyle, müebbet ağır hapis cezası infaz olunur." 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesinin 5 nolu bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. İçtima neticesinde uygulanacak süreli fer'i cezalar, kamu hizmetlerinden yasaklanma 
cezasında on, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının tatilinde dört yılı geçemez." 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Sonraki cürümden dolayı da mahkûma müebbet ağır hapis cezası tayin olunmuşsa ilave 
edilecek hücre müddeti altı aydan az, üç yıldan fazla olamaz." 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 122 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 122. — Yukarıdaki maddede yazılı ceza, şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezaya bağlı 
olduğu halde, buna mahkûm olan ve işlemiş olduğu cürümden dolayı pişmanlık duyduğunu 
ihsas edecek surette iyi hali görülen kimse, asıl cezasını çektiği veya ceza af ile ortadan kalktığı 
tarihten itibaren üç ve zamanaşımı ile düşmüş olduğu surette düştüğü tarihten itibaren beş yıl 
geçtikten sonra memnu haklarının iadesini talep edebilir." 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Birinci 
Fasıl başlığı ile 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Basit ve Nitelikli Zimmet ile Devlet Alım ve Satımlarında menfaat sağlama" 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Madde 202. — Görevi sebebiyle kendisine, tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya 
sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer mal
ları zimmetine geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve meydana gelen zararın 
bir misli kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen cürüm, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağ
layacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile oniki yıldan aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın üç misli kadar ağır para cezası verilir. 

Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmiş olması halinde yukarıdaki fık
ralarda yazılı cezaların yarısı, ödeme hükümden önce gerçekleştirilmiş ise üçte biri indirilir. 

Meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece ödettirilmesine re'sen hükmolunur. 

Bu fiiller kamu bankaları aleyhine işlenmiş ise faile verilecek ceza üçte bir oranında artırılır." 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 203. — Denetim görevini ihmal ederek 202 nci maddenin birinci fıkrasında yazı
lı zimmetin oluşmasını veya.artmasını mümkün kılmış olan kimseye üç aydan iki yıla kadar 
hapis ve beşyüzbin liradan iki milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, meydana gelen zararın ödenmesinden asıl fail ile birlikte sorumlu tutulur." 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 209 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 209. — Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine 
veya başkasına haksız olarak para verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yol
da vaatte bulunulmasına, bir kimseyi icbar eden memura altı yıldan az olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, ikna suretiyle işlenirse faile dört yıldan akı yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

MADDE 5 . - 7 6 5 sayılı Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 211. — Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılanların, kanunen veya nizamen 
yapmaya veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya 
başkalarına aldırdıkları para, hediye ve her ne nam altında olursa olsun sağladıkları diğer men
faatler ile bu maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri taşınır ve taşınmaz malların gerçek 
değeri ile verilip alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır. 

Bu Kanundaki memur tanımı dışında kalsalar dahi, özel kanunlarında belirli hallerde Devlet 
memuru sayıldıkları açıklanananlar ile bazı yükümlülük ve sorumlulukları bakımından Dev
let memurları gibi cezalandırılacakları belirtilenlerin yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde sağ
ladıkları her türlü menfaat de rüşvet sayılır." 
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"Madde 202. -— Görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya 
sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer mal
ları zimmetine geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve meydana gelen zararın 
bir misli kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen cürüm, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağ
layacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile oniki yıldan aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın üç misli kadar ağır para cezası verilir. 

Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamiyle ödenmiş olması halinde yukarıdaki fık
ralarda yazılı cezaların yarısı, ödeme hükümden önce gerçekleştirilmiş ise üçte biri indirilir. 

Meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece ödettirilmesine resen hükmolunur. 

Bu fiiller kamu bankaları aleyhine işlenmiş ise faile verilecek ceza üçte bir oranında artırılır." 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 203. — Denetim görevini ihmal ederek 202 nci maddenin birinci fıkrasında yazı
lı zimmetin oluşmasını veya artmasını mümkün kılmış olan kimseye üç aydan iki yıla kadar 
hapis ve beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, meydana gelen zararın ödenmesinden asıl fail ile birlikte sorumlu tutulur." 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 209 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 209. — Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine 
veya başkasına haksız olarak para verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yol
da vaatte bulunulmasına, bir kimseyi, icbar eden memura altı yıldan az olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, ikna suretiyle işlenirse faile dört yıldan altı yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

Memur Kanunen almaması gereken bir şeyi diğerinin hatasından yararlanarak almış bu
lursa iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir." 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 211. — Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılanların, kanunen veya nizamen 
yapmaya veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya 
başkalarına aldırdıkları para, hediye ve her ne nam altında olursa olsun sağladıkları diğer men
faatler ile bu maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri taşınır ve taşınmaz malların gerçek 
değeri ile verilip alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır. 

Bu Kanundaki memur tanımı dışında kalsalar dahi, özel kanunlarında belirli hallerde Devlet 
memuru sayıldıkları açıklananlar ile bazı yükümlülük ve sorumlulukları bakımından Devlet 
memurları gibi cezalandırılacakları belirtilenlerin yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde sağla
dıkları her türlü menfaat de rüşvet sayılır." 
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MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 212 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 212. — Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak 
veya yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir vaat veya taahhüt 
kabul eden kimseye dört yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Cürmün, yapılması gereken işin yapılmaması veya yapılmaması gereken işin yapılması için 
işlenmesi halinde faile beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde, memurun mensup olduğu dairenin ilgili bulun
duğu sözleşme veya taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe, derece 
veya kademeler verilmiş veya kanun ve nizama aykırılık veya hakkı ihlal eden bir hal meydana 
gelmiş ise faile altı yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde faile ayrıca, aldığı para ile sağladığı her türlü men
faat veya vaat veya taahhüt olunan her türlü menfaatlerin miktar veya değerinin beş misli ağır 
para cezası verilir." 

MADDE 7. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 213 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 213. — 211 inci maddede gösterilen kimselere yapmaya mecbur oldukları şeyi 
yapmamaları veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmaları için rüşvet vaat veya teklif eden 
veya veren kimseye kanun ve nizama aykırılığın derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tama
men yapılmış olup olmamasına göre dört yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Haklı bir hususun temini için rüşvet veren veya başka yararlar temin eden kimseye, verdiği 
para veya temin ettiği menfaatin on katı ağır para cezası verilir." 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 214 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 214. — Kendisine rüşvet teklif edilen kimse, emir. ve idare yetkisine sahip olanlar 
ile hâkim ve savcılardan veya resmî daireler tarafından özel bir vazifeyle görevlendirilenlerden 
biri veya noter, avukat, dava vekili olduğu takdirde, kanun ve nizama aykırılığın derecesine 
göre, rüşvet veren hakkında verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 215 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 215. -— Rüşvet kabul eden kimse, rüşveti almadan önce veya aldıktan sonra ve 
fakat istenilen hususu kısmen dahi olsa yerine getirmeksizin ve hakkında tahkikata geçilme
den keyfiyeti merciine duyurur ve aldığı para ve diğer şeyleri aynen iade ederse sorumlu olmaz. 

Bunun gibi, haksız isteğinin yerine getirilmesinden önce durumu merciine duyuran fail 
de sorumlu olmaz ve vermiş olduğu para, sair şeyler geri alınarak kendisine verilir." 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 216. — Rüşvete aracılık eden kimse, rüşveti veren ve alandan hangisinin vasıtası 
ise onun suç ortağı sayılır." 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 217 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
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MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 212 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 212. — Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak 
veya yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir vaat veya taahhüt 
kabul eden kimseye dört yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Cürmün, yapılması gereken işin yapılmaması veya yapılmaması gereken işin yapılması için 
işlenmesi halinde faile beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde, memurun mensup olduğu dairenin ilgili bulun
duğu sözleşme veya taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe, derece 
veya kademeler verilmiş veya kanun ve nizama aykırılık veya hakkı ihlal eden bir hal meydana 
gelmiş ise faile altı yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde faile ayrıca, aldığı para ile sağladığı her türlü men
faat veya vaat veya taahhüt olunan her türlü menfaatlerin miktar veya değerinin beş misli ağır 
para cezası verilir." 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 213 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 213. — 211 inci maddede gösterilen kimselere yapmaya mecbur oldukları şeyi 
yapmamaları veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmaları için rüşvet vaat veya teklif eden 
veya veren kimseye kanun ve nizama aykırılığın derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tama
men yapılmış olup olmamasına göre dört yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 
Haklı bir hususun temini için rüşvet vere veya başka yararlar temin eden kimseye, verdiği para 
veya temin ettiği menfaatin on katı ağır para cezası verilir." 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 214 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 214. — Kendisine rüşvet teklif edilen kimse, emir ve idare yetkisine sahip olanlar 
ile hâkim ve savcılardan veya resmî daireler tarafından özet bir vazifeyle görevlendirilenlerden 
biri veya noter, avukat, dava vekili olduğu takdirde, kanun ve nizama aykırılığın derecesine 
göre, rüşvet veren hakkında verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 215 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 215. — Rüşvet kabul eden kimse, rüşveti almadan önce veya aldıktan sonra ve 
fakat istenilen hususu kısmen dahi olsa yerine getirmeksizin ve hakkında tahkikata geçilme
den keyfiyeti merciine duyurur ve aldığı para ve diğer şeyleri aynen iade ederse sorumlu olmaz. 

Bunun gibi, haksız isteğinin yerine getirilmesinden önce durumu merciine duyuran fail 
de sorumlu olmaz ve vermiş olduğu para, sair şeyler geri alınarak kendisine verilir." 

MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 216. — Rüşvete aracılık eden kimse, rüşveti veren ve alandan hangisinin vasıtası 
ise onun suç ortağı sayılır." 

MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 217 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
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"Madde 217. — Kanunda aksine hüküm bulunmayan halterde, rüşvet olarak verilen pa
ra, eşya ve diğer şeylerin veya bunlarla edinilen mal ve değerlerin müsaderesine hükmedilir." 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 218 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 218. — Görevine girmeyen ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili ol
madığı bir işi yapacağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlayan memura bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve iki milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 219 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 219. — 202 ila 218 inci maddelerde yazılı suçların emir ve idare yetkisine sahip 
olanlar ile hâkim ve savcılar tarafından işlenmesi halinde verilecek cezalar yarısı oranında artı
rılarak hükmolunur. 

Mahkemeler ile adalet dairelerinde veya sair resmî dairelerde kendilerine kanunî bir görev 
verilen veya 211 inci maddede gösterilen kişilerin rüşvet fiilleri, kesin yargı hükmüne tesir et
miş ise failler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

202 ila 218 inci maddelerde yer alan cürümler dolayısıyla alınan veya verilen rüşvet veya 
yararın değeri hafif olduğu takdirde verilecek cazının yarısı'indirilir. 

Bu Kanunun 202,205,208,209, 212,213, 214,216, 218 ve 219 uncu maddeleriyle mahkûm 
olanlara aynı zamanda memuriyetten müebbeten mahrumiyet cezası da verilir." 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Beşinci Babının Birinci 
Fasıl başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 312 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağı
daki 312 a maddesi eklenmiştir. 

"Suç işlemeye Tahrik, Korku ve Panik Yaratma Amacıyla Tehdit ve Kişileri Hedef 
Gösterme" 

"Madde 312 a — Hayat, sağlık veya mal bakımından halk arasında endişe, korku, panik 
yaratmak amacıyla alenen tehditte bulunanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç milyon 
liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İsim veya kimlik belirtilerek veya belirtilmese de kime ilişkin bulunduğunun anlaşılmasını 
sağlayacak surette, kişilere karşı bazı gruplar veya örgütler veya kişiler tarafından suç işlenece
ğini alenen açıklayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki milyon liradan on milyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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"Madde 217. — Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, rüşvet olarak verilen pa
ra, eşya ve diğer şeylerin veya bunlarla edinilen mal ve değerlerin müsaderesine hükmedilir." 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 218 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 218. — Görevine girmeyen ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili ol
madığı bir işi yapacağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlayan memura bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 219 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 219. — 202 ilâ 218 inci maddelerde yazılı suçların emir ve idare yetkisine sahip 
olanlar ile hâkim ve savcılar tarafından işlenmesi halinde verilecek cezalar yarısı oranında artı
rılarak hükmolunur. 

Mahkemeler ile adalet dairelerinde veya sair resmî dairelerde kendilerine kanunî bir görev 
verilen veya 211 inci maddede gösterilen kişilerin rüşvet fiilleri, kesin yargı hükmüne tesir et
miş ise failler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

202 ilâ 218 inci maddelerde yer alan cürümler dolayısıyla alınan veya verilen rüşvet veya 
yararın değeri hafif olduğu takdirde verilecek cezanın yarısı, pek hafif olduğu takdirde üçte 
ikisi indirilir. 

Bu Kanunun 202,205,208,209,212,213,214,216,218 ve 219 uncu maddeleriyle mahkûm 
olanlara aynı zamanda memuriyetten müebbeten mahrumiyet cezası da verilir." 

MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinin beşinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Eğer mağdurun mahkûmiyeti ölüm cezası ise, müfteri müebbet ağır hapis cezası ile ce
zalandırılır." 

MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 286 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eğer yalan şahadet, bir kimseye müebbet hapis cezası verilmesi sonucunu doğurmuş ise, 
faile verilecek ceza onbeş seneden aşağı olamaz ve ölüm cezasına mahkûmiyet halinde ise faile 
müebbet ağır hapis cezası verilir." 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Beşinci Babının Birinci 
Fası! başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 312 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağı
daki 312/a maddesi eklenmiştir. 

"Suç İşlemeye Tahrik, Korku ve Panik Yaratma Amacıyla Tehdit" 

"Madde 312/a. — Hayat, sağlık veya mal bakımından halk arasında endişe, korku, panik 
yaratmak amacıyla alenen tehditte bulunanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçmilyon 
liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller basın ve yayın yoluyla işlenecek olursa cezalar yarı ora
nında artırılır." 

MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 503. — Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşü
rüp onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlayan kişi
ye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve sağladığı haksız menfaatin bir misli kadar ağır para cezası 
verilir. 

Fiilî, mağdurda esasen var olan hatadan, hile ve desise kullanmak suretiyle yararlanarak 
gerçekleştiren kişi hakkında da birinci fıkrada yazılı ceza uygulanır." 
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MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden ev* 
rak yahut ortaklık veya alacaklılık sağlayarak belli bir meblağı temsil eden hisse senetleri, tah
viller ve Hazine bonoları gibi kıymetler ile bunlar dışında kalan kıymetli evrak ve malî değer
leri temsil eden veya ihraç edenin malî yükümlülüklerini içeren her türlü evrak resmî varaka 
hükmündedir." 

MADDE 23. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 406. — 1. 403 üncü maddede yazılı fiilleri işleyenler tabip, veteriner, kimyager, 
eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, mesul müdürü, sivil ve askerî sağlık memur
ları, ebe, hemşire veya hastabakıcı iseler o maddedeki müebbet ağır hapis cezası altı aydan az, 
üç yıldan fazla olmamak üzere hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edil
mek suretiyle infaz edilir ve muvakkat ağır hapis ve ağır para cezaları üçte birden yarıya kadar 
artırılır. Faile aynı zamanda müebbeten memuriyet ve meslekten mahrumiyet cezası da hük-
molunur. 

2. 403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin birinci bendinde yazılı cürümler, her nev'i 
nakil vasıtalarında veya umuma açık yerlerde, bunların sahip ve müstahdemleri veya memuri
yet vazife ve nüfuzunun suiistimali suretiyle memur ve müstahdemler tarafından işlenirse, o 
madde ve bentteki müebbet ağır hapis cezası, altı aydan az, üç yıldan fazla olmamak üzere 
hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle infaz edilir ve mu
vakkat ağır hapis ve ağır para cezaları bir misli artırılarak hükmolunur ve faile müebbeten me
muriyetten mahrumiyet ve meslek ve sanatın icrasının tatili cezası da verilir." 

MADDE 24. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her kim, birinci fıkrada gösterilen fiili siyasî veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları 
bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 25. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 503. —r Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşü
rüp onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlayan kişi
ye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve sağladığı haksız menfaatin bir misli kadar ağır para cezası 
verilir. 

Fiili, mağdurda esasen var olan hatadan, hile ve desise kullanmak suretiyle yararlanarak 
gerçekleştiren kişi hakkında da birinci fıkrada yazılı ceza uygulanır." 
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MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 504 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 504. — Yukarıdaki maddede belirtilen dolandırıcılık suçu; 

1. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılması
nı sağlamak maksadıyla, 

2. Sigorta bedelini almak maksadıyla, 

3. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin haberleşme araçlarını veya banka veya kredi ku
rumlarını veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunu vasıta olarak kullanmak suretiyle, 

4. Yurt dışında iş bulmak, ikamet izni veya vize almak bahanesiyle, 

5. Bir kimseyi içinde bulunduğu tehlikeli veya zor durumdan kurtarmak bahanesiyle, 

6. Bir kimseyi askerlikten tamamen veya kısmen kurtarmak bahanesiyle, 

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalışan hayır kurumlarının zara
rına olarak, 

8. Meslek ve görevlerini yaptıkları sırada avukatlar, dava vekilleri, vekiller veya kurum 
yöneticileri tarafından, 

işlenirse, faile iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve sağladığı haksız menfaatin iki misli 
kadar ağır para cezası verilir. 

Suçun işlenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse hapis cezası
nın asgarî haddi üç yıl ağır hapistir." 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 204, 206, 207, 210, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226 ve 227 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCt MADDE — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş olup da, Türk Ceza 
Kanununun bu Kanunla değiştirilen veya yeni madde numaraları altında müeyyideye bağlan
mış hükümlerini ihlal etmiş olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi nazara 
alınarak; 

a) Mahkûmiyet hükmü verilmiş olması veya verilen hükümlerin kesinleşmiş bulunması 
halinde ilamlar aynen infaz olunur. 

b) Hazırlık tahkikatı veya son tahkikatın devam etmesi halinde ise, verilecek mahkûmi
yet hükümlerinde yapılan değişiklik sonucu belirlenen yeni madde numaraları esas alınır. 

özel kanun!ardavTürk Ceza Kanununun bu Kanun değişikliğine konu olan maddelerine 
yapılmış bulunan atıflar, yeni madde numaraları altında belirlenen hükümlere yapılmış sayılır. 
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MADDE 26. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 504 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 504. — Yukarıdaki maddede belirtilen dolandırıcılık suçu; 

1. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını 
sağlamak maksadıyla, 

2. Sigorta bedelini almak maksadıyla, 

3. Posta, Telgraf ve Telefon işletmesinin haberleşme araçlarını veya banka veya kredi ku
rumlarını veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu vasıta olarak kullanmak suretiyle, 

4. Yurt dışında iş bulmak, ikamet izni veya vize almak bahanesiyle, 

5. Bir kimseyi içinde bulunduğu tehlikeli veya zor durumdan kurtarmak bahanesiyle, 

6. Bir kimseyi askerlikten tamamen veya kısmen kurtarmak bahanesiyle, 

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalışan hayır kurumlarının zararı
na olarak, 

8. Meslek ve görevlerini yaptıkları sırada avukatlar, dava vekilleri, vekiller veya kurum 
yöneticileri tarafından, 

işlenirse, faile iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve sağladığı haksız menfaatin iki misli 
kadar ağır para cezası verilir. 

Suçun işlenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse hapis cezası
nın asgari haddi üç yıl ağır hapistir." 

MADDE 27. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun; 132 nci maddesinin son fıkrası, 138 
inci maddesinin ikinci fıkrası, 141 inci maddesinin 1 nolu bendinin ikinci paragrafı, 152 nci 
maddesi, 217 nci maddesinin birinci fıkrası, 403 üncü maddesinin 5 nolu bendinin üçüncü pa
ragrafı ve 6 nolu bendi ile 7 nolu bendin birinci paragrafı, 407 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
418 inci maddesinin birinci fıkrası ve 439 uncu maddelerinde yer alan "idam cezası" veya "ölüm 
cezası" tabirleri "müebbet ağır hapis cezası" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 28. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 204, 206, 207, 210, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 285 inci maddenin altıncı fıkrası ve 438 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş olup da, Türk 
Ceza Kanununun bu Kanunla değiştirilen veya yeni madde numaraları altında müeyyideye bağ
lanmış hükümlerini ihlal etmiş olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi nazara 
alınarak; 

a) Mahkûmiyet hükmü verilmiş olması veya verilen hükümlerin kesinleşmiş bulunması ha
linde ilamlar aynen infaz olunur. 

b) Hazırlık tahkikatı veya son tahkikatın devam etmesi halinde ise, verilecek mahkûmiyet 
hükümlerinde yapılan değişiklik sonucu belirlenen yeni madde numaraları esas alınır. 

özel kanunlarda, Türk Ceza Kanununun bu Kanun değişikliğine konu olan maddelerine 
yapılmış bulunan atıflar, yeni madde numaraları altında belirlenen hükümlere yapılmış sayılır. 
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Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1.2.1989 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/ . S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ . Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yûmaz 

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 Turizm Bakanı 
M. T. Tüiz 
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MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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