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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Karadenizde hamsi ve diğer balıkların katliamına 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar, 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ege ekici tütün piyasasında açıklanan fiyatlar ve tütün
cülüğün genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan 
Kahveci; 

Cevap verdiler. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün de, 1990 yılı fiyat artışları ve etkilerine ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden isti
fasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, (6/915), 
Ankara Milletvekili Kâmil AteşoğuIIarı'nın, (6/999), 
tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, (6/1042), 
Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'mn, (6/1048), 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (6/1062), 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (6/1027), 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, (6/1030); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği açıklandı. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncuVMaddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (2/242) (S. Sayısı: 
397) görüşülmesi, komisyon ve Hükümet, 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tekeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon raporunun (3/905) (S. Sayısı : 403) görüşülmesi, Komisyon; 

Yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/189, 
2/190, 2/193) (S. Sayısı: 286 ve 286'ya 1 inci Ek), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği 
ve kanunlaştığı açıklandı. 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporunun (2/269) (S. Sayısı: 409), tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı; maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada Genel Kurulda karar yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından; 
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10 Ocak 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.08'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Aylekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Demir ismail Üğaul 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
10 . 1 . 1991 Perşembe 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Kültür İş

birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/772) (Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1991) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Mec
lisi Federal tcra Konseyi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/773) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1991) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/774) (Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1991) V 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuryeti Hükümeti Arasında Bilim, 
Eğitim ve Kültür Alanlarında tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/775) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1991) 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 6 Arkadaşının, 3306 Sayılı Kanunun 

1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/458) (tçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1991) 

2. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 Gün ve 3186 
Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/459) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.1.1991) 

Tezkere 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1508) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1991) 

— 142 — 



T.B.M.M. B : 63 10 . 1 . 1991 O : 1 

Rapor 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hak
kında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35,1/50, 1/343) (S. Sayısı: 503) (Dağıtma tarihi: 9.1.1991 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen satılabilir 

kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1991) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ıh, çay üreticilerinin Akfa ve Çay - Kur'daki ala
caklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1789) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.1.1991) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tarafından 
kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon tüne bağlı bazı ilçe ve ka
sabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1790) (Baş-
kaıdığa geliş tarihi : 9.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Aytekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdtil (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(tzmir Milletvekili Türkân Akyol'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istekleri vardır; sırayla söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
.A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —izmir Milletvekili M. Turan Bay azıt'm, Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın, 17 Aralık 1990 

tarihinde Konya'da yaptığı konuşmayla, Atatürk'ün manevî kişiliğinin, eserlerinin ve fikirlerinin tartış
maya açılmasına neden olabileceği öne sürülen sözlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — tik olarak tzmir Milletvekili Sayın Turan Bayazıt'a, Atatürk'ü tartışmaya 
açmak konusuda gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayazıt. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Atatürk'ü tartış

mak, Atatürk'ü tartışmaya açmak, Sayın Turgut özal'ın bir süredir, zaman zaman, Türkiye'
nin gündemine taşıdığı bir konu. 10 Kasım 1988 ve 10 Kasım 1989 anma törenlerinde yaptığı 
konuşmalarda ve nihayet 17 Aralık 1990 Konya konuşmasında buna değiniyor. 

Başbakanlığının son senesinde, Atatürk'ün ölümünün 50 nci Yıldönümü nedeniyle yaptı
ğı konuşmada, Atatürk'ün tabulardan sıyrılmış bir insan olarak hatırlanması gerektiğini ve 
Atatürk'e her sahada insanüstü vasıfların atfedilmesinin, onun zekasını, fedakârlığını, cesare
tini ve yaratıcılığını örnek almaya imkân vermeyeceğini açıklıyor. 

10 Kasım 1989 tarihinde, Konuttan Köşke çıktığı ilk günlerde yapılan anma toplantısında 
da, Atatürk'ü tabulaştırmamak gerektiğine değiniyor ve "mümeyyiz vasfı hürriyet ve istiklâl 
olan bir milletin, liderini, ne denli büyük olursa olsun, insanüstü niteliklere büründürmesi müm
kün olmamalıdır" diye ilave ediyor, sonunda Atatürk'ü "kaderin insanı" olarak niteliyor; ya
ni, "Türk Ulusu, O olmasa da, bir önderin liderliğinde kurtulacaktı" anlamında "kaderin 
insanı" olarak nitelendiriyor. 

Her iki konuşmada da, konuya yumuşak bir giriş, ihtiyatlı bir yaklaşım var. Aralarında 
bir yıllık bir zaman süreci mevcut bulunsa da, her iki konuşma da birbirinin aynı... Yalnız, 
fikir olarak değil, cümle ve klişe olarak, sanki aynı metin yanlışlıkla ikinci kez okunmuş gibi, 
birbirinin kopyası ve Atatürk'e övgülerle de dolu. 

Bu konuşmalarında, Atatürk'ün mucizevî başarılarından, bu büyük insanın, doğmuş, yaşamış, 
başarmış olmasını sağlayan Allah'a duyulan sonsuz şükür duygusundan söz etmektedir, Sayın özal. 
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Bununla da kalmıyor; hiçbir milletin, varlığını, bir lidere bu kadar borçlu olmadığından, 
Atatürk'ün eleştirilmekten korkulacak bir yanı bulunmadığından, Rönesans, Reform, Fransız 
İhtilali, demokrasi, sanayi devrimi, laiklik ve millî devletin, cumhuriyetin ilk İS yılına sığdırı
larak, Türkiye'nin en radikal reformlarla âdeta kimlik değişikliği yaşadığından, Atatürk'ün 
emperyalizme karşı mücadelesinin, istila altındaki Müslüman ülkelerde, tslamın tek umudu 
olarak algılandığından bahsediyor. 

10 Kasım 1989*da Anıtkabir defterine, "Türk Milleti seni yaşattığı gibi, sen de Türk Mil
letini yaşatmaya devam ediyorsun" diye yazıyor ve bir konuşmasında da, Atatürk'ün taklit edil
mesinin imkânsızlığından bahsediyor. 

1988 ve 1989 yıllarında Ankara'da böyle konuşuyor Sayın özal. Aradan bir yıl geçiyor, 
17 Aralık 1990 günü, yani yaklaşık 25 gün önce, Konya'da üniversite gençliğine hitap ederken 
dinliyoruz... Ankara'da yukarıda aynen aktardığım şekilde konuşan ve yazan Sayın özal, mu
hakkak enlem ve rakım değişikliğinden olacak ki (!), bakın Konya'da neler söylüyor : "Ata
türk, bir ilah değildir. Sizin ve benim gibi fani bir insandır. Hatası, sevabı vardır; hatası ve 
sevabı tartışılmalıdır." 

16 Türk büyüğünün heykellerinin açılışı töreninde söylüyor bunları; Alpaslan'ın, Fatih'
in, Kanuni'nin ve diğerlerinin faniliğinden, hatalarından, sevaplarından bahsetmeksizin ve her 
nedense yalnız Atatürk'ü hedef alarak!.. 

Sayın Başkan, bu alıntılardaki çelişkiler, Sayın özal'ın, Atatürk'ü değerlendirme konu
sunda zamana ve zemine göre nasıl farklı konuştuğunu ortaya koymaktadır. Bu çelişkileri be
lirtmekteki amacım, üsluptaki değişikliği vurgulamaktır, özde ise, Atatürk'e bakış açısında 
ise, bana göre Ankara'daki, Konya'daki, şuradaki buradaki, her yerdeki Sayın özal arasında 
bir değişiklik yoktur. Çünkü, kendisinin, 4 eğilimden oluştuğu iftiharla söylenilen ANAP'ın 
hangi kanadını temsil ettiğini, evvelsi günkü TV sohbetinde zoraki veya zorlama sözcükleriyle 
önemsiz göstermeye kalkışsa da, bittecrübe sabittir. 

Sayın Başkan, bizim için Sayın özal'ın Atatürk hakkındaki kişisel değerlendirmeleri önemli 
değildir. Türk Milleti için önemli olan, bu sözlerin, Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleşti
ren ve yaşatanların yankılarını hâlâ duvarlarında taşıyan Çankaya'dan söylenmiş olmasıdır. 

Sayın özal'ın, başlattığı tartışmayı, istediği zaman tekrar çıkarmak üzere buzdolabına kal
dırmasına izin vermeyeceğiz. Kendisinden, şu soruların cevaplandırılmasını bekliyoruz : 

Konya konuşması hangi saikle, hangi güdüyle yapılmıştır? Amaç nedir? Türk Milleti, Konya 
gençliği ve Türk tarihi, bu yaklaşımdan neler kazanmıştır? 

Atatürk'ün hataları nederlir? O'nun eseri Cumhuriyet ve Cumhuriyete temel oluşturan 
ilke ve devrimleri olduğuna göre, hata bunların hangisindedir ve hangi ölçüdedir? Egemenli
ğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi mi hatadır? Cumhuriyet mi hatadır? Laiklik ilkesi, 
çağdaş eğitim, din ve vicdan özgürlüğü mü, ümmetçilik ve ırkçılığı reddeden Atatürk Milliyet
çiliği mi hatadır? Kadının sosyal, siyasal ve hukuksal alanlarda kazandığı haklar mı, halkçılık 
ilkesi mi, millî sanayiin kurulmasında öncü ve temel rolüyle ve uygulandığı dönem itibariyle 
devletçilik mi? Tam bağımsızlık ilkesi mi, her türlü sömürüye karşı çıkmak mı ve nihayet, de
ğerini bugün her zamankinden daha çok anlamamız gereken "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesi 
mi hatadır? Bunların hangisi veya bunlardan başka neler?.. Sayın özal, bu suallere cevap ver
mek zorundadır. 
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Sayın Başkan, bu toplumun devlet felsefesini ve yaşamsal değer yargılarım Atatürk ilke 
ve devrimlerinden soyutlamak isteyenler, O'nun eserlerine, bir simge olan ve bu anlamda ölüm-
süzleşen Atatürk'e, doğrudan saldırmazlar, sinsi sinsi yaklaşırlar, bir kurt gibi kemire kemire 
devrimleri çökertmeye çalışırlar, çökerteceklerini zannederler. 

Sorumluluk taşıyan herkesin ve bilhassa bugünkü konumu itibariyle Sayın özal'ın, bu 
gerçeği gözden uzak tutmaması ve bilerek veya bilmeyerek onlara destek olmaması, onlara ce
saret vermemesi gerekir. 

Cumhurbaşkanlığı yemininden sonra yaptığı konuşmada, "Tarafsız kalacağıma dair ye
min ettim; ama ben taraf tutacağım. Neyin tarafını tutacağım? Atatürk ilke ve inkılaplarının 
tarafını tutmamaya devam edeceğim" diyen ve -konumuzla doğrudan ilgili olmasa da, güncel
liği ve varacağım yargıyı kuvvetlendirmesi bakımından aktarıyorum- "Cumhurbaşkanlığı Ma
kamını her türlü iç siyaset sorunlarının üstünde tutacağım" diyerek devam eden Sayın özal'
ın, bu sözlerinin samimiyetine inanabilmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, Sayın özal'ı, millî egemenliğin yansıdığı bu kürsüden açıklamaya devam 
ediyorum. 

Atatürk devrimlerinin, simgeleşen Atatürk'ün, bu milletin dünü, bugünü gibi sonsuza uza
yan, geleceğini de sönmeyen ve gittikçe parlayan bir meşale olarak aydınlatacağına ve bunu, 
hiç kimsenin, hiçbir gücün engelleyemeyeceğine olan inancımı bir kere daha haykırıyor, Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
2. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, söküm avansları ödenmeyen pancar üreticilerinin 

içinde bulundukları sorunlara üişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci sözü, söküm avansları verilmeyen pancar çiftçilerinin 
sorunları hakkında Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk'e veriyorum. 

Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeler; bütün Türki

ye'de olduğu gibi, Aksaray'da da büyük sıkıntılar içerisinde olan ve söküm avanslarını alama
yan pancar çiftçilerinin, içinde bulundukları zor durumu dile getirmek için söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ben bu kürsüden pancar çiftçilerinin sorunlarını dile getirmek 
için ikinci defa konuşuyorum. Aynı konuşmayı bir de Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülürken yaptım. Ne yazık ki, utanarak ve sıkılarak söylü
yorum ki, aynı derecede ve aynı şiddetle kınıyorum ki, Sayın Sanayi ve Ticare Bakanımız, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda konuşmama başladığımda kalkıp gitti; bu kürsüde aynı konuda ikinci 
konuşmamı yapıyorum, Sayın Bakan, birinci konuşmamda olduğu gibi, bugün de yok.. Yani, 
çıkıp burada cevap vermeyecek. 

Bir milletvekili olarak, vebalini taşıdığım çiftçilerin temsilcisi olarak Sayın Bakanı şiddet
le ve nefretle kınıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Zira, Sayın Bakan, çok ucuz seçim ka
zanma, pazar günü, Ulubey'de Ziraat Bankasının kapılarını zorla açtırıp, her çiftçiye 2 milyon 
lira kredi verip seçimi alma yorgunluğundan olsa ki, burada yok veya pancar çiftçilerinin du
rumu şöyle iyi, böyle iyi diyecek hali ve yüzü olmadığı için burada yok. Bir milletvekili olarak 
Sayın Bakanı şiddetle kınıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; ANAP Hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yürür, 
televizyon ve basından izlediğimiz kadarıyla övünerek söylediği "Bulgaristan'a ve Sovyetler Bir
liğine şu kadar milyon dolar kredi açtık, Arnavutluk'a kredi verdik" gibi sözlerle, ANAP'ın, 
sözümona, Türkiye'ye ekonomik yönden çağ atlattığını ispata çalışıyor; yani, başkasından al
dığı borcu, bir başkasına veriyor ve Türkiye çağ atlıyor! Şimdi, bu çağ atlamak, 10 Ocak 1991 
tarihi itibariyle, pancar çiftçimize nasıl yansımıştır, ona bakalım. 

Sayın üyeler, özel sektör ve kamu eliyle yaklaşık 650 bin ton şeker ithal edip, bunu piyasa
ya süren ANAP İktidarı, kendi şeker stoklarımızı eritememiş ve Şeker Şirketi çok önemli bir 
finansman darboğazına girerek, pancarı, zamanında teslim almamış; kendi pancar üreticisine 
gerekli avansları zamanında verememiş; pancar çiftçisini, banka, tefeci ve faizcinin kucağına 
insafsızca itmiştir. 

Sayın üyeler, pancar çiftçisi, en zahmetli bitki üretimi olan pancar ziraatini, şimdiye ka
dar, şeker şirketinin zamanında yaptığı ödeme taahhütlerine güvenerek yapmakta idi. Ancak, 
son iki yıldır, taahhütlerini, ANAP'ın çarpık politikaları sonucu zamanında yerine getireme
yen Şeker Şirketi, hem kendisini ve hem de pancar çiftçisini darboğaza itmiştir. Şöyle ki, ağus
tos ayında verilmesi gereken ikinci çapa avansı, kasım ayı sonunda verilmiştir; kasım ayında 
verilmesi gereken söküm avansı, şu ana kadar hâlâ verilememiştir. Bunun yanında, pancar pa
rası da henüz verilmemiştir. Bunun sonucu olarak, çiftçi çaresiz kalmış, mazot ve işçi parasını 
bulabilmek için, 134 liralık pancannı, 50 - 55 liraya elden çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Sayın üyeler, vicdanınıza ve insafınıza sığınıyorum... 134 liralık pancar, 50 veya 55 liraya 
Aksaray'daki kantarların başında gitti... Aksaray'da ne kadar tefeci varsa, kantarların başın
da 50 liraya pancar aldı... Tefeci, 50 - 55 liradan pancar aldı ve bir ay sonra da 134 -135 liradan 
sattı, insafınıza sığınıyorum, başka bir şey demiyorum. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Yavaş konuş. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, siz çıkın konuşun. 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Yavaş konuş, bağırmanın anlamı yok. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ne yapayım efendim, sizin sesiniz çıkmıyor, benimki 

çıksın hiç olmazsa... 
İkinci bir konu : 50 - 55 liraya pancarını satmayan çiftçi, tefeciden aylık yüzde 10 faizle 

-mazot ve işçi parasını ödeyebilmek için- para almıştır. 

Sayın üyeler, 1989 yılında dekar başı söküm avansı 60 bin liraydı ve mazot da, 800 lira 
civarındaydı, 1989 yılında dekar başına işçi söküm ücreti ise, 20 - 25 bin liraydı. 1990 yılında 
dekar başına işçi söküm ücreti 60 bin liraya, mazot da 1 900 lira civarına çıkmasına rağmen, 
söküm avansı 60 bin lirada kalmıştır ve bu para bugün -10 Ocak tarihi itibariyle- hâlâ verilme
miştir. Bunun sonucu olarak.ekim ve kasım ayında, tarlada çoluk çocuğuyla çalışan yevmiyeli 
pancar işçisi, söküm parasını alamamış, eli böğründe bekliyor... Çiftçi, her ay yüzde 10 faizle 
mazot alıyor; diğer esnafa borcunu zamanında kapatamadığı için, ek faizle borcuna borç katı
yor; devlet bankasına kredi borçlarını ödeyemediği için, faiz ve hacizle karşılaşıyor; en mühimi 
de, Şeker Şirketinden parasını alamayan çiftçi, Şeker Şirketinden daha önce aldığı borcu fai
ziyle ödemekte ve evine haciz gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Bulgaristan'ın Rusya'nın ve diğer Doğu Bloku ülkelerinin eko
nomik sıkıntısını hafifletmeyi düşünen ANAP İktidarı, bir nebze dönsün kendi çiftçisine bak-
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sın da, hak ettiği mahsulünün parasını versin. Zira, pancar çiftçisi, alınterinin hakkını dolar 
üzerinden değil, Türk Lirası olarak istiyor. Dediğiniz gibi, eğer dünya bizi hayranlıkla izleyip, 
ekonomik kalkınmamıza övgü yağdırıyorsa, hiç olmazsa bunların hatırı için şu pancar parası
nı verin de, çiftçimizin yüzü gülsün. Çünkü, kendi çiftçimizin, sizin yanınızda ne hatırı, ne 
de dayanacak gücü kaldı... Bu vesileyle.sağır kulaklardaki pamukların çıkartılıp, kapı kapı kıv
ranan, esnaf karşısında boynunu büken, petrolcü karşısında çaresiz kalan ve tefeci karşısında 
evi haczolunan şu pancar çiftçilerimizin, hiç olmazsa bugünden sonra yüzlerinin gülmesi dile
ğiyle, Yüce heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
3. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN — Son olarak, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, METAŞ işçilerinin so

runları hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 
AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime başlarken hepi

nize saygılar sunuyorum. Ayrıca, tüm milletvekili arkadaşlarımın yeni yılını kutlarken, 1991'in, 
ülkemiz, ulusumuz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye'nin en büyük özel demir - çelik işletmelerin
den olan İzmir'deki METAŞ, 1989 yılından 1990'a sarkan kredi faizlerinin yükselmesi nede
niyle geçen nisan ayı sonlarında işletme finansmanı sıkıntısı içine girmiş ve sekiz ay önce de 
işçilerini ücretli izne çıkararak, üretimine ara vermiştir. 

Gerek ürün çeşitliliği, kalitesi ve gerekse tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 
uygulaması nedeniyle, Türk demir - çelik sanayiinin öncüsü konumundaki METAŞ, bu yapı
sıyla dünya pazarlarında rekabet edebilecek düzeydeyken ANAP hükümetlerinin yanlış politi
kalarının sonucu, bugün darboğaza girmiştir. 

Bu olumsuz gelişmeler, METAŞ işçisini mağdur etmiştir. Yaklaşık bin işçiyi barındıran 
ve dolayısıyla yaklaşık 4 - 5 bin kişinin ekmek teknesi olan bu kuruluşun içinde bulunduğu 
belirsizlik, çalışanları şaşkın duruma düşürmüştür. Üstelik, olumsuzluk ve umutsuzluk bununla 
da kalmamaktadır; konunun, gözden kaçan daha da geniş bir boyutu vardır. 

Zaman zaman çıkartılan "METAŞ kurtarılacak" söylentileriyle, bir bölüm yatırımcının 
canını yakan ve bazı spekülatörlere ise, tatlı kârlar sağlayan METAŞ hisselerinin yarıdan fazla
sı halkın elindedir. Bu nedenle, METAŞ'ın durumu, çalışanları hisse sahibi halkı ve yakınla
rıyla birlikte 7 - 8 bin kişiyi ilgilendirmektedir. Hükümet, Türkiye'nin köklü kuruluşlarından 
olan bu işletmeyle ilgilenmek ve çalışanların sorunlarını çözmek için, sözümona, duruma el 
koymuştur; ancak, sekiz aydan fazla bir zamandan beri METAŞ dosyası, geçtiğimiz günlerde 
istif acılık oynayan Sayın Güneş Taner'in çekmecesinde olmasına karşın, sorunun çözümünde 
bir arpa boyu ilerleme olmamıştır. Hükümet içindeki uyumsuzluk ve bakanlar arasındaki kişi
sel kavgalar ve sürtüşmeler nedeniyle, konu, ilk günkünden daha da ağırlaşmış bir sorun ola
rak durmaktadır; dolayısıyla, METAŞ'la ilgili olan 7 - 8 bin kişi, sayın bakanların kaprisleri
nin ve didişmelerinin sona ermesini beklemektedir. Bu mantıkla, daha da bekleyecekleri anla
şılmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gelişmelerden umutsuzluğa düşen METAŞ çalışanla
rı, yetkililerin dikkatini çekmek için, geçtiğimiz kasım ayında, eş ve çocuklarıyla birlikte fabri
ka içinde iki günlük açlık grevi yapmak zorunda kalmışlardır. 

Bundan bir sonuç alamayan ve çaresizlik içinde, kendilerine yardım edecek, sorunlarını 
çözecek makamların kapısını aşındıran METAŞ çalışanları, son olarak Sayın özal'a ve Sayın 
Başbakana, kendileriyle bizzat görüşerek, sıkıntılarını anlatmışlardır. Şimdiye kadar başvur
madık kapı bırakmayan işçilere boş laflar edilmiş, tutulmayan sözler verilmiş; fakat sorunları
na bir çözüm getirilmemiştir. Üç aydan beri maaş da alamayan işçiler, çoluk çocuklarıyla peri
şan haldedirler. Bu işletmede çalışan bine yakın işçi, ne yapacağını bilememektedir. 

Savurganlıkta ve patron kurtarmada atak davranan; ama çalışanların sorunlarının çözü
münde hantallaşan, ayak sürüyen tktidar, boş sözlerle, METAŞ çalışanlarına umut şırıngala-
maktan vazgeçip, çözüm üretmelidir. 

Hükümetin kendi içindeki uyumsuzluğun, sürtüşmelerin bedelini işçiye ödetmek haksızlıktır. 
Sayın bakanlar birbirlerine çalım atacak, kapris yapacak diye, kabak, METAŞ çalışanla

rının başında patlamasın. Sayın bakanlar birbirlerine küsmüşlerse, bunu özel yaşamlarında 
sürdürmelerine kimsenin bir diyeceği yoktur, kendileri bilirler; ama bu davranışlarını, devlet 
hizmetinde ve görevlerini yaparken de sürdürmeye hakları yoktur. Küskünlüklerini kendi ara
larında sürdürsünler; kaprislerini, görevlerine bulaştırmasınlar. Onların birbirlerini çelmeleme 
yarışına, METAŞ çalışanları kurban edilmesin. Yanlış anlaşılmasın; biz, darboğazda olan işye
rinde çalışan bine yakın işçinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz, METAŞ'ta çalışan işçilerin 
geçmiş hizmetlerini garanti edecek, geleceklerini sağlayacak önlemlerin alınmasını bekliyoruz. 
ANAP İktidarının yanlış politikaları sonucunda darboğaza giren METAŞ'in çalışanları, ısrar
la ve sabırla çözüm bekliyor. Böylesine önemli ve geniş bir kitleyi ilgilendiren bir sorun, sayın 
bakanların kaprislerine terk edilemez. Sabır taşı çatlamak üzeredir. Belirsizlik ortamına son 
verilmeli ve Hükümet, METAŞ işçilerinin sorunları için çözüm üretmelidir. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'ın, (6/1031) numaralı sözlü sorusunu geri aldığma ilişkin 

önergesi (4/260) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, bir sunuşumuz var, bilgilerinize sunu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, "Sözlü sorular" kısmının 637 nci sırasında yer alan 6/1031 esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına ge
çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 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 Maddesinin (h) Ben
dinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki, Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkada
şının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Bi
rinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Ben
dinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/905) (S. Sayısı : 403) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, bir maruzatım var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Efendim, iki gündür Karma Komisyon Başkanı burada 

olduğu halde, ilgili Hükümet üyeleri burada olduğu halde, sözkonusu tezkere görüşülmüyor. 
Dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili ciddî iddialar var. 
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Parlamentoda, parlamenterlerin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dönük girişimler, 
parlamentonun bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Bunun bir an evvel görüşülüp, karara 
bağlanması gerekirken, bunu görüşüp karara bağlamayan Komisyonun bu tutumunu protesto 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık olarak da katılıyoruz. Bir değerli milletvekili arka
daşımızın dokunulmazlığının kaldırılması teklifi Yüce Meclise gelmiş, arkadaşımız bunun töh
meti altında, her gün Meclise gelip, bir an evvel görüşülmesini istemektedir; ama Komisyonun 
ve Hükümetin bulunmaması, arkadaşımızın bu stresinin devam etmesine sebebiyet vermektedir. 

Diliyorum ki, gelecek oturumda gereği yapılsın. 

4. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayüt Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum-
hurbaskantnca, Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/481, 3/583) (S. Sayılan : 155 ve 155'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunu görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kanunun tümü, Genel Kurulun 10.1.1989 tarihli 52 nci Birleşiminde, içtüzüğün 89 uncu 

maddesine göre Komisyona geri verilmişti. Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin, 
155 'e 1 inci Ek sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu
nun okunmasını isteyenler... İsteyenler... Komisyon raporu okunmadan Kanunun müzakeresi
ne devam edeceğiz. 

Kanunun tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Haydar Er
doğan söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Erdoğan. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanunun Cumhurbaşkanından geri dönmesi üzerine, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Yasanın Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanunun, Cumhurbaşkanınca veto edilmesi ve bir kez daha görüşülmesi istemi üzerine, 
Adalet Komisyonunda, yargı organları ve \argitay kararları doğrultusunda, kamuoyunda uzun 
süre tartışılan hayalî ihracat yapanlara, ceza literatüründe olmayan "ekonomik suça, ekono
mik ceza" anlayışı bir tarafa bırakılarak, hem hapis, hem de para cezası verilmesi düzenlen
miştir. Bu nedenle, hayalî ihracat yapanları affetmek yerine, mahkûm etmek esası getirilmiştir. 

Bugün karşımıza gelen yasal düzenleme bu olmakla beraber, ne yazık ki, şimdiye dek uy
gulamalarda bunu görmek mümkün değildir. 

"Hayalî ihracat" denince, Türkiye'de ilk kez Yahya Demirel ve ortağı Seliefyan ile ortaya 
çıkan, 12 Temmuz 1975 tarihinde öğrenilen ve \ahya Demirel'in, 20 yıl 40 ay ağır hapis cezası 
ile cezalandırıldığı olay akla gelir. Dayanağı, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
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Yasanın 27 nci maddesidir. Bu madde, 1985 yılında 3217 sayılı Yasayla değiştirilmiştir. Aynı 
yasanın 45 inci maddesi de 1983 yılında değiştirilmiş olup, amacı, "ekonomik suça, ekonomik 
ceza" şeklinde tanımlanmıştır; ancak, 45 inci maddenin bir hükmü unutulmuştur : "Şu kadar 
ki, bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde, buna ilaveten ilgili kanun hükümleri de tat
bik olunur." şeklindedir. 27 nci madde, 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngör
mekteydi. 27 nci maddedeki değişiklik, kaçakçılık konusu malın değerinin 30 milyonu geçme
mesi ve tekel maddesi olmaması koşuluyla, hapis cezası yerine para cezası getiriyordu. 

istenilen elde edilmiş varsayılırken, ne yazık ki, Şafak-1 Gemisi olayı patlak verdi. 1986 
yılında Antalya Gümrük Müdürlüğünce el kondu ve 27 sanık hakkında İzmir Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde dava açılmış oldu. 1918 sayılı Yasanın 27 ve 45 inci maddesi gereğince, 10'ar 
yıl ağır hapis cezaları verilmişti. 

Hükümet, bu cezaların dayanağı olan 45 inci maddenin değiştirilmesi için, 4 Nisan 1988 
günü Başbakan Vekili -şimdiki Meclis Başkanı- Kaya Erdem imzasıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bir teklif verdi. Bu değişiklikle, ilgili kanunun, "Şu kadar ki, bu fiillerin 
ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde buna ilaveten ilgili kanun hükümleri de tatbik olunur" bö
lümü çıkarılmıştı. Bu teklifle Şafak Gemisi sanıkları -10'ar yıl hapis cezası almış oldukları halde-
affediliyorlardı. Çünkü Ceza Yasasının 2 nci maddesindeki "eylem suç olmaktan çıkmış ise 
ceza verilemez" hükmü, sonradan çıkarılan yasayla bilinerek gözardı edilmişti ve hayalîciler< 
için ilk defa affa uğrama operasyonu bu şekilde başlamış oluyordu. 

Ancak bu olmadı; değişiklik Cumhurbaşkanından döndü ve komisyonda görüşülmesi sı
rasında, şimdiki görüşülen metin; yani "ekonomik suça ekonomik ceza" değil, hapis cezasıyla 
birlikte, para cezası verilmesi gerektiği yolunda ki değişiklik, tüm üyelerin katılımıyla benim
senmiş oldu. 

Hayalî ihracat yapanlara çok kolaylıklar getiriliyordu. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, gümrük müdürlükleri kolayca 
aşılıyor ve hayalî ihracatçılar istediklerine tez elden kavuşturuluyorlardı. Bunun yanında, çıka
rılan, yasa ve kararnamelerle de kolaylıklar sağlanmıyor değildi. 

29.12.1983 tarihli 83/7340 sayılı İhracat Rejimi Kararının ilk maddesi, "Hiçbir görevli, 
görev yapmak gerekçesiyle ihracatçıların faaliyetlerini engelleyemez. İhracatçıya ait bütün bil
giler, ilgili kuruluşlardan alınmadıkça, ihracatçının sevkiyatı durdurulamaz" diye başlıyordu. 
Yine, 29.12.1983 tarihli Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararının getirdiği "Türkiye'ye her 
türlü yoldan ve cinsten döviz ithali serbesttir, menşei araştırılamaz" hükmüyle, her türlü ka
çakçılık serbest oluyordu. Gene, 30 sayılı Kararın getirdiği "Döviz bulundurma hiçbir kayda 
tabi tutulamaz" hükmüyle, döviz ithali serbest oluyordu; işte burada hayalî ihracat oyunu baş
lıyordu. 

Tahtakale'den yönlendirilen dövizlerle, İsviçre, İngiltere ve başka ülkelerde kurulmuş ger
çek veya hayalî adreslere, kişi ve firmalar, akreditif açarak ihracat yapıyormuş gibi bir görü
nüm altında vergi iadeleri alıyorlar, kendi dövizlerini birkaç kez ülkemize sokup çıkararak, vurgun 
vurmaya başlıyorlardı. İşler o kadar iyi gidiyordu ki, bu kişi ve firmalar, Türkiye'de en itibarlı 
kişi ve şirketler unvanını alıyorlardı ve kendilerine plaketler veriliyordu. 

12 Ocak 1984 günü 84/7557 sayılı İhracatı Teşvik Kararının 37 nci maddesiyle "Başba
kanlık Teşvik ve Uygulama Başkanlığından izin alınmaksızın, hiçbir devlet kuruluşu ve dene
tim birimi ihracatçı şirketin imalatını, ihracatını, yurt içi satışını ve ticarî itibarını zedeleyici 
uygulama yapmayacaktır" hükmü getiriliyordu. 
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Bunun yanında, Hükümet, ihracat yapan firmalara, kredi temin eden ve kambiyo işlemle
ri yapan bankaları bile saptırıyor ve ancak 50 milyon dolarlık ihracat yapan dış ticaret şirketle
rine kredi veriliyordu. Böylece, diğer firmaların da ihracat yapmaları engellenmiş oluyordu. 

Böylece, hayalî ihracatın içine her türlü kaçakçılık olayları giriyor ve ihracat bedellerinin 
hangi kanattan sağlandığı bilinmediğinden, çok uluslu olaylar olan, uyuşturucu, silah ve dö
viz kaçakçılığından kazanılan kara para, hayalî ihracat olayı ile aklanmış oluyordu. Bu kaçak 
sermaye harekâtı, hayalî ihracat yapılmayan bir satım karşılığında yurt dışından döviz gelme
sini sağlıyor ve alınan milyonlarca vergi iadeleri bu kişi ve firmaları itibarlı yapıyor ve böylece 
de milletvekilleri ve bazı bakanlarla dostluk ilişkileri kur utabiliyordu. Yurt dışında bulunan 
yeraltı dünyasının belirleyici insanlarıyla zaman zaman, tesadüf de olsa, otel lobilerinde insan
lar karşılaşabiliyorlardı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş araştırma önergesiyle kurulan Horzum olayı ile 
ilgili komisyon bunun en canlı örneğidir. Henüz komisyon kararı açıklanmadığı için, olaya ka
rışan kişi, firma ve partililerin adını vermek, bu aşamada yanlış olur kanısındayım. Yalnız, 
bir şeyi açıklamak istiyorum; Horzum aranırken, zamanın Başbakanının, -şimdiki 
Cumhurbaşkanının- reklam filimleri, Horzum'un reklam ajansı tarafından çekiliyordu. 

ANAP İktidarı, bu arada 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda bir 
değişiklikle, hapis cezasını kaldırarak 100 bin liradan 10 milyon liraya kadar bir para cezası 
getiriyordu; tutuklu ve hükümlüler derhal tahliye edilerek, af çıkarılmış oluyordu. 

Ancak, yukarıda izah etmiş olduğum gibi, yasa değişikliğindeki eksiklik, hayalî ihracatçı
ları kurtaramıyor ve mahkemeler, 1918 sayılı Yasanın 27 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca ceza 
veriyorlar ve bu cezalar Yargıtayca da onaylanmaya başlanıyordu. Bu arada, panik başlıyor, 
yakalananlar verilmiş vergi iadelerinin geri alınmaması veya ihracat yapmış gibi görünenlere, 
her şeye rağmen, şifai emir ve kararnamelerle, ödeme -bu arada, başka bir kolaylık daha- sağ
lanıyordu. 20.11.1984 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile, 1918 sayılı Yasa ve 1615 sayılı Güm
rük Yasası ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası gereği yargılananlara pasaport yasağı 
kaldırılıyordu. 

İşte, Türkiye'deki yönetim anlayışı! Demokrasi için mücadele eden, hapislere düşen, sağ
lığı -pasaport verilmediğinden- yurt dışına gidemeyip ölenler bir tarafta; ülkeyi soyanlar için, 
vurgun vuranlar için özel af yasaları çıkarılıyordu... 

1980 yılına kadar çeşitli tarihlerde hükümet başkanlığı yapan Sayın Demirel, Yahya Demi-
rel için böyle bir af düşünmezken, Yahya Demirel, 1985 yılında Sayın Turgut özal'ın çıkarmış 
olduğu bu özel af yasalarından yararlandırılmış bile oluyordu... 

Ülkemizden, fındık fonu vermemek için, balkabağı gönderiyormuş gibi yapıp, fındık gön
derenler... 

Kırkpınar Ağası, Hükümetten plaket alan ihracatçı, meşhur Menteşoğlu'nun devletten aldığı 
vergi iadeleri... Salyangoz vesaire gibi adlarla yaptığı ihracatın hepsi bozuk veya toprak çık
mış, kendisine ödenen -vergi iadeleri geri alındı mı bilemiyorum- ama kendisi -trilyonluk- Bod
rum'daki N Kulübün sahibidir; giderseniz kendisini kulübün yeşil çuhasında oyun oynarken 
görebilirsiniz... 

, tşte ülkemizde hayalîcilerin yaptığı işler çeşitlidir. Sahte ihracat, malı farklı göstermek, 
miktarı fazla göstermek, fiyat şişirmek, ticarî değeri olmayan malı ihraç etmek gibi olaylardır. 
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Hayalî ihracatçılar, hem ucuz kredi alıyorlar, hem de gümrüksüz ithalat yapıyorlardı. Bu 
arada, ENKA'nın yaptığı gibi, bazen de ithal etmiş oldukları sacları, ülkede üretmiş gibi ihraç 
edebiliyorlardı. İşte, "ihracat patlaması" denen bu dönemde, ihracatın yüzde 25'i hayalî ola
rak yapılıyordu. 

1980 -1983 yıllarında ihracat teşvikleri artmış, 1984 -1987 yılları arasında trilyonluk soy
gun dönemi yaşanmıştır. Zamanın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Ekrem Pakdemirli, 
işi çözmüş olmasına rağmen, fazla üzerine gidemiyor ve TEKFEN, Tüpa Tekstil AŞ., Başak 
Holding, Ertan Sert, Net Turizm, Yaşar Dış Ticaret, Anadolu Eksport, ÎMEKS Sanayi AŞ., 
Gepa Pazarlama ve Doğuş gibi firmalar kamuoyuna açıklanmış; ama her nedense diğerleri açık
lanmamıştır. Hayalî ihracat yapıldığını ihbar eden de, ne yazık ki, Alman makamları olmuştur. 

Bu arada bazı firmalara vergi iadesi ödemeleri durdurulmuştur. Bu firmalar arasında Tu
ran Çevik'e ait olanlar da elbette vardır. 

İhracatçıların rahatsızlığı üzerine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığına ge
tirilen Bülent öztürkmen, bütün işleri, becerisiyle çözmeye başlamıştır. 

Zamanın Devlet Bakanı Sayın Kaya Erdem, ihracat teşvik tedbirleri ve vergi iadeleri da
hil, bütün ihracat işlemlerinin tek elden yürütülmesi için tek yetkili makamın Devlet Planlama 
Teşkilatı olduğunu bildirmiş; bunun üzerine, zamanın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yar
dımcısı Sayın öztürkmen tarafından 13.11.1985 tarihli bir yazı ile, Merkez Bankasına, şifahî 
emirle durdurulan dosyalarla ilgili vergi iadelerinin teminatsız ödenmesi emredilmiş. 

Hesap uzmanları ve müfettişlerce soruşturması devam eden firmaların vergi iadelerinin, 
teminat karşılığında; soruşturma yapılmayan firmalara ise, vergi iadelerinin teminatsız öden
mesi bildirilmiştir. Kambiyo memur ve müfettişlerinin işi sıkı tutmaları karşısında, yapılan bir 
protokolle, vergi uzmanı ve müfettişlerin yetkileri kısıtlanmış; soruşturma geçirmiş olsa bile, 
vergi iadelerinin verilmesi, 24.11.1986 tarihinde Bülent öztürkmen tarafından bildirilmiştir. 

Bazı müfettişlerin, dosyaları Devlet Planlama Teşkilatına göndermemesi üzerine işler ka
rışmış ve davalar açılmaya başlamıştır, tşlerin karışması üzerine, zamanın Başbakanı, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
na talimat vermiştir. O sırada, Kutlu Savaş'ın, raporu hazırlaması ve kamuoyunda sansasyo
nun büyümesi üzerine, bu raporda adı geçen firma ve kişileri açıklamaktan, ne yazık ki vazge
çilmiştir. 

Aynı raporları, geçmişte Teftiş Kurulu Başkanlığı yapmış olan İbrahim Düzyol da hazırla
mış ve Ertan Sert ve diğer firmalar hakkında verdiği raporlar üzerine, hayalî ihracatçılarda pa
nik başlamıştır. Dosyalar çoğalmış; açılan davalar sonucu, hayalîciler mahkûm olmaya başla
mıştır. 

Sayın Turgut özal döneminde, Devlet Planlama Teşkilatından Başbakanlığa alınan dos
yaların sayısı 270 civarındadır. Ne yazık ki, iki sene üst üste sormuş olmamıza rağmen, "kaçı 
hakkında dava açılmış ve sanık veya sanık durumunda olacak firmalar kimlerdir?" henüz bi
linmemektedir. 

, Sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Yıldırım Akbulut'a sorduğumuzda, ne yazık 
ki, soru önergemize bir senedir cevap vermediğinden, dosyalardan haberdar olmadığı, anlaşı
lıyor. Uzun süre dava açılmamasına sebep olarak, bu davalar için acaba zamanaşımı süresi mi 
bekleniyor veya Ertan Sert ve Turan Çevik'in basında çıkan beyanları gibi, bu firma sahiple
rinden de mi korkuluyor?.. 

— 154 — 



T.B.M.M. B : 63 10 . 1 . 1991 0 : 1 

Bu arada, Faisal Finans ve benzeri firmalar da hiç geri kalmayarak, hayalî ihracat yap
makta diğer firmaları geçmeye başlamışlardır. 

Gerçek yüzleri ortaya çıkarmak için, Devlet Planlama Teşkilatından alınan ve Başbakan
lığa gönderilen mevcut 270 dosyanın, -Başbakanlıkta mı, nerede ise- en kısa sürede davalarının 
açılması ile hayalî ihracatçılar ortaya çıkacak ve diğer namuslu tüccarlar da aklanacaktır. 

Her şeye rağmen, komisyondan geçen ve ekonomik suça ekonomik ceza değil; hapis ceza
sı ve para cezası getiren bu yasaya, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak komisyonda katıldık; 
Genel Kurulda da katılıyoruz; oylarımız müspettir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Yasa tasarısının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili Sayın 

Mahmut öztürk söz istemişlerdir; buyurun Sayın öztürk. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesile ile Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bizler milletvekili olurken veya milletvekilliğine aday olurken, 
her şeyden önce bu yüce millete verdiğimiz bir söz vardı; üzerinde, tüyü bitmedik yetim hakkı 
olan devlet malını, devlet parasını bu milletin kalkınması, refahı ve yükselmesi için en iyi şekil
de değerlendireceğimize ve bunun için de Yüce Mecliste onları temsil edeceğimize dair seçmen
lerimize söz verdik; seçmenlerimiz de itimat buyurdular ve bizleri milletvekili yaptılar. Sağol-
sunlar, var olsunlar. Ancak, Türkiye'de, son yedi yıldır ayyuka çıkmış bir konuda -maalesef; 
ama, maalesef üzülerek söylüyorum- ne Türkiye Büyük Mille Meclisi olarak bizler, ne Hükü
met, ne devletin adalet teşkilatı ve ne de devletin diğer teşkilatları, en ufak şekilde bir şey ya
pamamanın üzüntüsü ve sıkıntısını yaşamakta ve çekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bazen gazetelerde görüyoruz ve okuyoruz; bir çocuk aç kal
mış, simit çalmış veya çok ufak bir şeyi almıştır. Bu çocuğu adliyeye götürürken, hem polis 
ve jandarmalar gülüyor, hem çocuk gülüyor, hem de bunu yargılayan hâkim gülüyor... Bir si
mit çalan çocuğun adliye teşkilatına götürülüşünü veya adliyede yargılanışını hepimiz seyredi
yoruz; fakat, işin içerisinde milyarlık, trilyonluk soygunlar girdiği zaman, ne bunları yargıla
yacak hâkim bulabiliyoruz, ne bunlara ceza verecek bir hukuku ortaya koyuyoruz, ne de bun
lar hakkında araştırma yapacak olan Meclisin komisyonları toplantı üzerine toplantı yapıp bir 
netice ortaya koyuyor... Yanı, hırsızın veya hırsızlığın büyüğüyle küçüğü arasındaki farka dik
kati çekmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; "hayalî ihracat" dendi, "kaçakçılık" dendi ve diğer "büyük 
ekonomik suçlar" dendi... Burada, "bunlar için nasıl bir ceza verelim?" diye konuşuyoruz. 

Muhterem üyeler, açık ve samimî konuşmak lazım; bir hayalî ihracat olayı veya çok bü
yük bir kaçakçılık olayı oluyor, bu kaçakçılık olayı, sanki gecenin zifiri karanlığında oluyor, 
hiç kimse görmüyor, sonra, aydınlık olunca bunlar fark ediliyor ve "nasıl ceza verelim?" diye 
tartışma yapıyoruz! 

Durum böyle mi? Hayır, durum böyle değil. Durum tam bunun tersi. Nasıl bunun tersi? 
En büyük hayalî ihracat veya kaçakçılık nerede oluyor? 
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Birincisi : tş, bunun teşviki yapılan Devlet Planlama Teşkilatında başlıyor, teşvik siste
minde başlıyor. Yani, "ekonomik istikrar tedbirleri" adı altında teşvik ettiğiniz, her yıl teşvik 
kararnameleriyle bir teşkilat kuruyorsunuz ve teşvik kararnameleriyle, "Kim, neyi, nasıl yapa
cak, nasıl getirecek, nasıl götürecek?" diye burada el kaldırıyorsunuz, kabul ediyorsunuz... 
Devlet Planlama Teşkilatının teşvik kararları bu Meclisten çıkıyor. Devlet Planlama Teşkilatın
da çalışan yüzlerce uzman var... "Ben şu konudan yararlanmak istiyorum" veya "Devletin şu 
konuda tanıdığı imkânlardan yararlanarak şu ithalatı veya şu ihracatı yapmak istiyorum" diye 
birileri veya birilerinin adamları, geliyor buraya müracaat ediyor, uzmanlar, bu talebi bir gün
de, bir haftada veya on günde inceleyerek teşviki veriyor. Yani, hayalî ihracatın ilk teşvikini, 
adı üzerinde, devletin resmî organı Devlet Planlama Teşkilatı veriyor. Teşvik belgesini alan bu 
adam, diyelim ki (X) ülkesinden mal ithal ediyor ve bu mal gümrüğe geliyor. Türkiye'nin ilk 
bakanlıklarından biri olan Maliye ve Gümrük Bakanlığının gümrük memurları veya yetkilile
rinin yapmaları gereken, sadece bir mühür basmak değil ki, birden bire "Al, geç" desin. Teş
vik belgesine bakıyor, "gelen mal teşvike uygun mu, değil mi; aynı nitelikte mi değil mi; aynı 
miktarda mı, değil mi?" diye bunları incelemesi lazım. Bu belge bir dakikada verilmez ki... 
Bir nüfus dairesinden, kendi çocuğumuza nüfus kâğıdı almak için bile iki gün uğraşıyoruz... 
Neticede bu mal gümrükten içeri giriyor; bu ikinci olayda da devlet var... 

Bu mal Türkiye'ye girdikten veya Türkiye'den çıktıktan sonra üçüncü olay başlıyor. Bu 
üçüncü olayda ise Merkez Bankası veya Türkiye Kalkınma Bankası veya Eximbank veya her
hangi bir (x) bankası devreye giriyor. Bu büyük hırsızlığı gerçekleştiren zatı muhterem veya çok 
hatırlı muhteremler, devletin bankasına müracaat ediyor ve "Ben, senin şu sayılı teşvik kararı
na göre, şu ülkeden, şu kadar mal ithal ettim, Bununla ilgili teşvik oranına göre -yüzde 1, yüz
de 2, yüzde 10 veya yüzde 20 neyse- kaynak kullanımı, şu kullanımı, bu kullanımı var; benim 
vergi iademi ver" diyor. Bu sefer, esas banka, patron bankadan Merkez Bankası devreye giri
yor ve Merkez Bankası, önüne gelen evrakı ya hiç incelemeden "Al sana para" deyip işi bitiri
yor veya önüne gelen evrakı bir gün, bir hafta, on gün, yirmi gün veya bir aylık incelemeden 
sonra, devletin milyarlarca lirasını bunu gerçekleştiren kişiye veriyor. Bu para verildikten son
ra, sarımsağın kokusu sonradan çıkar misali, bu parayı alanlar Barselona'da, ingiltere'de Hil-
ton otellerinde har vurup harman savururken; biz, 10 Ocak 1991 tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde "Bunlara nasıl ceza veririz" diye burada konuşuruz. 

Açıkça söylüyorum hem vallahi hem billahi bunlara ceza veremeyiz... Şayet, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ve Devletinin amacı bunu önlemek olsaydı, Hükümet üyelerinin veya mil
letvekillerinin amacı, devlette yetim hakkını korumak olsaydı, işi, vaktinde sıkı tutardı ve do
layısıyla, bugün salyangoz ihraç ederek otel üstüne otel yapan, daha, ihracat nedir, ithalat ne
dir bilmeyen, doğru dürüst diploması olmayan kişilerin aldıkları paraları; yani, "deveyi hamu-
duyla yutanların midesinden hamudu nasıl çıkaracağız?" diye burada kara kara düşünemezdik. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, belki bu dünyada kendimizi kanunların elinden kurtarabiliriz; 
ama, yarın toprağın altındayken bu yetimlerin hakkının hesabını nasıl vereceğiz? Cenabı Al
lah bunu bizden mutlaka soracaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; biz, gerçekten bu suçlulara ceza vereceksek, öncelikle Planla
ma Müsteşarını, Adalet Bakanını, Merkez Bankası Başkanını, Maliye ve Gümrük Bakanı veya 
Gümrük Genel Müdürünü buraya veya komisyona açıkça çağırıp, "Senin elemanların ne yaptı 
da, bu çok kolay yoldan kazanç elde eden insanlara "dur" diyemedi? diye sormamız lazım. 
Bizim yakalarına yapışmamız gereken suçlular varsa, onlardan önce, bunun hesabını, bu 
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bakanlara veya bakanlık mensuplarına sormamız lazımdır. Açık konuşuyorum, şu anda Dev
let Planlama Teşkilatında hayalî ihracattan dolayı adalet teşkilatına verilen hayatî ihracatçı, 
kabadayı; son derece açıkgöziü ve son derece hatırlı kişiler, teker teker, bir ay içinde beraat 
ederek Devlet Planlama Teşkilatına geliyorlar ve oradaki uzman arkadaşlarımızı tehdit ediyor
lar. Bunu da Sayın Bakanın huzurunda açıklıkla söylüyorum. 

Biz kimi yargılıyoruz veya biz kimi suçluyoruz?... Bu Meclis Hasbi Ağa'nın peşine, bir 
Turan Çevik'in peşine düşecekse, boşa düşüyor, önce yakasına yapışılması gereken, devletin 
kendi emri altındaki kuruluşları ve yetkilileri olması lazımdır. 

Sayın Başkan, tabii ki, her adam bu işe giremez; çünkü, böyle işe girmek, cesaret ister; 
böyle işe girmek, korunmak ister veya böyle işe girmek, hatırlı dost ister. 

SHP adına konuşan Sayın Ali Haydar Erdoğan arkadaşıma teşekkür ederim. 1970'li yıl
larda bir Yahya Demirel olayı vardı ve o olay, o gün Adalet Partisine çok pahalıya mal olmuş
tur. Allah'a şükür ki, o dönemin Başbakanı, kendi yeğenini mahkemeye verecek kadar devlet 
adamı olma niteliğini ispat etmiştir ve o sebeple, bugün o partinin mensubu olmaktan da şeref 
duyuyorum, gurur duyuyorum. 

Şimdi gelelim sermaye şirketleri olayına; ANAP'ın icat ettiği ve son günlerde kapanan ser
maye şirketleri olayı var. Bu sermaye şirketleri olayını biraz daha açarsak, bu işin altında çok 
çapanoğlu çıkar; hatta, birkaç tane de, ANAP'ın şu andaki bakanı çıkar... (ANAP sıraların
dan "Aç, aç" sesleri) 

Sayın Başkan... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Meclis kürsüsünde konuşuyorsun; aç cesaretin varsa. Bili

yorsan kapalı konuşma, doğru konuş. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Varsa bildiğin bir şey, söyle. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Şaibe yaratma, varsa bildiğin, söyle. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, şimdi... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı rica ediyorum... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Var mı Mahmut? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Var efendim, var. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Öyleyse açıkla. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, bu kürsüde konuşurken, sayın milletvekilleri, milletvekillerini 

şaibe altında bırakabilecek tarzda konuşmamalıdır. Eğer somut bilgileri varsa, ismen söyleye
bilir; ama, "bu grupta, bu Mecliste bazı arkadaşlar" dediniz miydi, bütün milletvekilleri şaibe 
altında kalır; yanlış olur. Lütfen konuşmalarımıza dikkat edelim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, konuyu şöyle izah edeyim : Müşa
virken... 

HÎLMİ BÎÇER (Sinop) — Namuslu adamları şaibe altında bırakma. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben namusluyum, şerefliyim. Allah'a şükür, devleti

min bana verdiği maaşımla nafakamı, iaşemi temin ediyorum. Bütün servetim de o, başka hiç
bir servetim yok. 

Ancak, bazı sermaye şirketlerinde müşavir olup, sonra milletvekili olup* şimdi de bakan 
olan arkadaşımızın... 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — İsim söyleyeceksin... 
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TALÂT SARGIN (Tokat) — Kim, kim? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, onu araştırmak adaletin meselesidir, be

nim değil. 
TALÂT SARGIN (Devamla) — Sen söyle biliyorsan be! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu kadar açık konuştum, açık konuşuyorum. İzmir'de, 

bir sermaye şirketinde müşavir olup, sonradan milletvekili olup, daha sonra da bakan olan bir 
arkadaşımızın yapmış olduğu hayalî ihracat dosyaları kapatılmıştır. Daha ne söyleyeyim?.. 

HÎLMÎ BtÇER (Sinop) — Sayın Başkan ikaz etti, gereğini yap. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Kim, kim? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben izah ettim, gerisi size ait. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Sen söyle. 
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Adı belli, her şeyi belli... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gerisi size ait. Ben açık konuşuyorum... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Kaytarma, kaytarma. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — izmir'de bir ihracat sermaye şirketinde müşavirlik 

yapan, sonra da İzmir Milletvekili olan, daha sonra da Bakan olan bu kişinin görev yaptığı 
firmanın yapmış olduğu hayalî ihracat dosyaları kapatılmıştır. Daha neyi izah edeyim, neyi 
istiyorsunuz?.. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Tevile kaçma, hangi firma, kim?.. 
HİLMİ BtÇER (Sinop) — Bilmece mi çözeceğiz biz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, istediğiniz zaman her şeyi çözüyorsunuz; 

ama, bunu... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Yiğitçe söyle, yiğitçe. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Söyle, söyle. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, ben konuyu saptırmak istemiyorum... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın öztürk, bir dakika efendim... 
Sayın öztürk, demokrasiye ve Parlamentoya olan saygımızın gereği, bu Parlamentodaki 

tüm milletvekillerinin itibarına, hepimizin saygı göstermesi gerekir. Hiç kimsenin, hiç kimseyi 
töhmet altında bırakmaya hakkı yoktur. Bir kimse, herhangi bir sermaye şirketinde memur 
olabilir, görevli olabilir, yarın milletvekili, bakan da olabilir. Eğer onun karışık bir işi varsa, 
onu derhal önergeyle buraya getirip, gereğini yapmak lazımdır. 

Geçenlerde, gene bir milletvekilinin isminin kaçakçılığa karıştığından bahsedildi. Ben he
men Sayın Kaya Erdem'e başvurdum : "Derhal yabancı memleketlerin meclis başkanlarıyla 
temasa geçin, bu parlamenter kimse, ismini bize versin ve bu Meclis gereğini yapsın" dedim. 

450 milletvekilini hiçbir kimsenin şaibe altında bırakmaya hakkı yoktur. Lütfen siz de, 
konuşurken bu özeni gösteriniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, ben... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Kaytarma, varsa söyle, yoksa yalan... 
HİLMl BİÇER (Sinop) — Her türlü önergeyi veriyorsunuz, bunu niye getirmediniz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim bu önergemiz, zamanı gelince mutlaka ve

rilecek. 
HİLMİ BtÇER (Sinop) — Ayıp yani. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben burada kişiyi suçlamak istemiyorum; ama yaptı
ğı görevi... 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Açık açık suçluyorsun be! Adını da söyle, firmasını da söyle. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — O zaman, adını da söylüyorum : Sayın Işın Çelebi'-
nin müşavirliğini yaptığı sermaya şirketinin, müşavirliği dönemi ve ondan sonraki dönemlerin 
hesapları, kitapları incelensin. 

HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — Getirin bunu Meclise, açalım. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben inanıyorum ki, bu Meclise, haşa ve ha
şa "Allah birdir" teklifini getirsek, gene reddolunur! Onun için hiç ısrar etmeyin. 

Efendim, teklif mi?., tşte teklif : Diyorum ki, 1984'ten bugüne kadar, hayalî ihracat sar
ımsağı ve bunun kokusu ortada ve bu adamların hiçbiri yargılanmıyor, yargılanamıyor; tutuk
lanmıyor, tutuklanamıyor. Tutuklananlar hakkında da gelip hiç kimse şahitlik yapamıyor. Ya
ni, mal parsellenmiş, götürülmüş, bitmiş... Sonunda, "Buna nasıl ceza verelim?" diye, komis
yonlardan gelen teklifle biz burada uğraşıyoruz... 

HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — Siz Yahya Efendiyi karıştırıyorsunuz burada... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, Yahya Demirel, Süleyman DemirePin yeğe
nidir ve kendisi Yahya'yı Türk adaletine teslim etmiştir. İhtilalciler yargılamak istemiştir; ama, 
suç bulamamışlardır ve bugün, Yahya, alnı ak dolaşıyor. 

HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — Hiç de ilgisi yok. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Açıkça konuşuyorum; eğer Yahya suçlu dolaşsaydı, 
bir Doğru Yol Partisi milletvekili olarak yakasına ben yapışırdım, ben!.. Ama, biz, bir davul
cuyu, "damat" diye zengin edip de, iki üç sene içerisinde İstanbul'un en büyük işadamı yap
mazdık!.. 

Şimdi, ayrıca bir olay daha söylüyorum : Bugün ANAP'ın yüzde 90'ını Adalet Partililer 
teşkil ediyor. (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Madem, Yahya, o zaman o kadar suçluydu da, niye vaktinde yakasına yapışmadınız? Kim 
size "dur" dedi de, şimdi "Yahya" diye karıştırıyorsunuz? 

Kötülüğün emsali olmaz. Eğer geçmişte bir suç varsa, onun müsebbibi ben değilim. Ben 
üç senedir milletvekiliyim. 

Geçmişin suçlusu olup da, burada, 12 Eylül ırmağında yıkanıp, arınmadınız. Geçmişin, 
1970'li yılların, 1980'li yılların veya 1960'Iı yılların günahı bende değil. Onun günahı da, seva
bı da burada oturanlarda. 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Günahı bizde mi şimdi? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, o dönem, bakan ben değildim. Gökyüzün
de, Atlas Okyanusu üzerinde ben bakan olmadım, ben talebeydim... 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Bak, sol tarafta oturanlar bakandı... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, hiç o konuya girmeyin. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, gerçekten, 30 sentlik terlik ihraç edip, 3 dolar vergi iadesi alan

lardan, bu paralar geri alınacak mı, alınmayacak mı; bunlar suçlu bulunacak mı, bulunmaya
cak mı veya son derece hatırlı olup, işi yukarılardan idare edenlerin yakın dostları olanlara 
ceza verilecek mi verilmeyecek mi? Konu buradadır. 
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Şayet ceza verilecekse, bu adamlar, ne ekonomik suça hapis cezası, ne de ekonomik suça 
ekonomik ceza ile bundan vazgeçmezler; daha da güçlenirler. Çünkü, bu adamlar, 1984'ten 
beri, "Al alabildiğin kadar, soy soyabildiğin kadar, hesap verme kaçabildiğin kadar" felsefe
siyle hayalî ihracat yapmışlardır, devleti soymuşlardır. Bu adamları, üç yıllık, beş yıllık hapis 
cezalarıyla aklamayalım. Bu Meclis gerçekten ceza verecekse, ibreti müessir olsun diye bunlara 
ağır ceza vermesi lazım. 

AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Ölüm cezası verilsin! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gerekirse ölüm cezası da verilsin; niye verilmesin?.. 
AYHAN SAKALLIOÖLU (Devamla) — Hayır, ölüm cezalarına karşı çıkıyorsunuz da, 

onun için söyledim... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, zaten bu adamların ceza görmeyeceği, suç

lu olmayacağı, arkadaşlarımızın laf atmasından belli. 
Tabiî, biz, burada, bugün, hastanelerde 10 bin, 20 bin, 50 bin lirası çıkmadı diye senet 

alan bir devlete ve Hükümete diyoruz ki; 20-22 yaşında bugünkü parayla devletin 20-30 milya
rını veya trilyonlarını soyan gençlerden hesap sorulacak mı, sorulmayacak mı? 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
HİLMİ BÎÇER^Sinop) — Bunun hesabını senden de sorarlar; bundan kurtulamazsın, 

bunun cezasını çekersin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, mesele burada... Bugün, Türkiye, son de

rece darboğazda. Bu adamlar çok güçlendiler; ellerinde para var; çeşitli örgütleri besliyorlar, 
çeşitli örgütlerle temasları var. Vaktinde devleti koruyan ve kollayan adamlar, bugün teker te
ker evlerinin önünde öldürülüyor. Neden?.. Bir boşluktan dolayı. Eğer "Senden de hesap 
sorarlar" diye, beni tehdit amacıyla söylüyorsanız, devletim için, milletim için, vatanım için 
Cenab-ı Allah ne zaman isterse ölmeye hazırım. Ben hazırım; ama, yeter ki, siz onlara, bu dev
letin kasasından milyarları, trilyonları vermeyin, istiyorum ki, Adalet Bakanlığı ve adalet teş
kilatı, simitçiden hesap sorduğu kadar, Turan Çevik'ten de, Davulcu Asım'dan da, Horzum'-
dan da veya onları koruyanlardan da hesap sorsun. Aslında, hayalî ihracatı, soygunu bunlar 
yapmamıştır; bunlara devlet yol göstermiştir. 

Devlette bunlara yol gösterenlerin yakasına yapışmak ve bunlardan er geç hesap sormak, 
Doğru Yol Partisinin de, bizlerin de boynunun borcu der, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kişisel olarak, buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tartıştığımız, 1918 Sayılı 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Tasarı, 1988'den beri tartışmaları devam eden, bir türlü bu Meclisten kanunlaşarak çıkmayan 
bir serüven. 

Tasarıyı şöyle bir incelediğimiz zaman, evvela Hükümetten, 1918 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesinde, kaçakçılık suçlarına yalnız para cezasını öngören bir değişiklik yapılmasına dair 
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tasarı geliyor; bu tasarı, Adalet Komisyonuna gidiyor; Adalet Komisyonunda, kaçakçılık ya
pan kişilere -hayalî ihracatçılar, silah kaçakçıları, sigara kaçakçıları dahil 5 yılla, 10 yıl arasın
da ceza verilmesini öngören bir metin düzenleniyor, Genel Kurula geliyor. Her nedense, Genel 
Kurulda, kaçakçılığı korumayı amaçlayan birtakım kişiler -milletvekilleri tabiî; önergeyi veren
ler belli, kimseyi itham etmiyorum- tutuyorlar, bu 5 yıllık cezayı kaldırıyorlar ve kaçakçılığı 
ekonomik suç kabul etmek suretiyle, tekrar para cezasını getiriyorlar ve böyle, göz boyamayla 
3450 sayılı Yasa çıkıyor. Daha sonra bu yasa, devrin Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasanın 
89 uncu maddesi uyarınca veto edilerek, bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderiliyor. 
Adalet Komisyonu konuyu inceliyor; bu inceleme sonunda tekrar, eski metne benzer bir metin 
düzenliyor. Adalet Komisyonuna, kaçakçıları koruyan bir metni kabul etmeyip, eski düşünce
lerinde ısrar ettikleri için de teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, inşallah, bunda da bir önerge verilip yeniden bu hapis cezasını kal
dıracak bir düzenlemeye gitmeyiz ve tasarı bu haliyle geçer. 

Aslında, benden önce konuşan Sayın öztürk'ün dediği gibi, bu cezalar çok azdır. Bugün 
Türkiye ekonomisine büyük tahribat yapan şey; hayalî ihracatçıların devletten çektiği paralar
dır. Bunlardan iki kişi, Turan Çevik ve Er tan Sert, zaman zaman içeride "Efendim, ben konu
şursam yer yerinden oynar" diye beyanat veriyorlar; ama maalesef "Yahu kardeşim, bir konuş 
da kim yerinden oynayacaksa oynasın" denilmiyor kendilerine. Bu insanların, hayalî ihracat 
şebekesi kurmak suretiyle devletten 150 milyar dolar lira civarında para çekenler vardır. Yine 
onlar, en fazla korunmaya layık insanlar olarak, muteber insanlar olarak toplumda geziyorlar! 

Değerli milletvekilleri, bu insanları hayalî ihracata teşvik eden unsurların başında, Maliye 
Bakanlığının uygulaması vardır. Maliye Bakanlığı, 1985 yılında bir iç genelge çıkartıyor ve bu 
genelgede, "Bundan sonra kim, gümrüklerden bir malın 'İhraç edilmiştir.' diye gümrük çıkış 
beyannamesini getirirse, hiçbir inceleme yapmadan, bunlara istediği paraları ödeyin" deniyor. 
İşte bu uygulama sonucunda devlet, trilyonlara varan miktarlardaki paraları hayalî ihracatçı
lara veriyor. 

Tabiî, işin altında büyük güçler var. Bu işin altında büyük güçler olduğu kesin. Büyük 
güçler olmasa, Maliye Bakanlığında böyle bir genelge yayınlanmaz. 

Bu Kanunun daha önceki müzakeresinde olan bir olay da, şimdi Sayın Eldem'i gördüğüm 
zaman aklıma geldi. Herhalde 1968 yılları civarındaydı, Sayın Eldem Adalet Bakanıydı. İsken
derun'da "GEPA" diye güçlü bir şirketin hayalî, ihracat yaptığı ve bundan büyük bir vergi ia
desi aldığı saptanmıştı; kaçakçılık tespit edilmişti; savcılık, bu insanları tevkif etmişti, o sırada 
gözetim altına almıştı; fakat, devletin başında bulanan bazı zevat, "Efendim, bunları serbest 
bırakacaksınız" dediler. Maalesef, tabiî, Sayın Bakanın da gücü yetmedi herhalde ve o olayın 
sonunda bakanlıktan da oldu... Bunu, o zaman da söylemiştim; Zaten, kendileri de çıkıp, ba
na burada cevap vermişlerdi; ama, yine de ben tatmin olmadım, hâlâ o düşüncemi taşıyorum; 
bu işin esas kökeni buradan kaynaklanıyordu. 

Değerli milletvekilleri, bu hayalî ihracatçılar, Türkiye'de en güçlü kişilerdir. Çünkü, bun
lar, Türkiye ekonomisine büyük darbe vuran kişilerdir. Tabiî, Maliye Bakanlığı kayıtlarını, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarını, Merkez Bankası kayıtlarını incelediğiniz zaman, buraya 
giden paraların korkunç boyutlara vardığını görebilirsiniz; ama maalesef, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri olarak bu kürsüde, gerek 1988 bütçesi sırasında, gerekse 1989 bütçesi sıra
sında "Hangi hayalî ihracatçı firmaya, ne miktarda para ödediniz ve bunlara ne yaptınız?" 
yolunda verdiğimiz soru önergelerimize cevap verilmemiştir. 
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Peki, size sormak istiyorum : Biz, milletvekilleri olarak, halkımızın, ulusumuzun insanla
rının haklarını nasıl koruyacağız? Hangi vasıtalardan yararlanarak koruyacağız? 

Nedense bu hayalî ihracatçılar, bu memlekette bu kadar güçlü!.. Dosyalar kapatılıyor; in
celemeye alınan birtakım insanların dosyalarının incelemeleri sağlıklı yapılmıyor; hatta, ince
leme yapılanlar hakkında "hatalı inceleme yapıldığı" şeklinde ihbarlar oluyor ve bunlar hak
kında yeniden inceleme yapılıyor. 

Maliye Bakanlığı ile ilgili yaptığım bütçe konuşmasında, bunları tek tek Maliye Bakanına 
sordum; hangi hayalî ihracatçı hakkında ne yaptığı yolundaki soruma, ne zaman cevap verece
ğini hâlâ bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca bu da yetmiyor, tutuyorlar, kasıtlı olarak bir usul hatası yapı
yorlar. Biliyorsunuz, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, vergi niteliğindeki veya ona benzer 
nitelikteki bir kamu alacağının, ilgilisinden istenebilmesi için, önce ihbarnamenin ilgiliye teb
liğ edilmesi lazım. İlgiliye ihbarname gönderilecek veya ihbarname niteliğini taşıyan bir belge 
gönderilecek; kişi buna itiraz hakkına sahip olacak; ya bu itiraz sonucunda veyahut da itiraz 
süresi geçtikten sonra bu vergi veya amme alacağı kesinleşecek. Bunun arkasından, kesinleşen 
bu kamu alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna göre, ilgiliye ödeme emri tebliğ edilmesi lazım. 

Şimdi, Maliye Bakanlığındaki uygulamalar şöyle : O ilk belgeyi hiç düzenlemiyor, yani 
borçluya veya hayalî ihracatçıya ihbarname göndermiyor; tutuyor, direkt olarak ödeme emri 
gönderiyor. Tabiî, idarî yargı da, usul ve esas yönünden, "Sen, bu ödeme emrini, ancak kesin
leşmiş bir kamu alacağı için düzenleyebilirsin. Onun için, sen, bunu usulsüz istemişsin" diyor 
ve usul noktasından bunu iptal ediyor. 

Bu gibi alacaklar, yine 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre beş yıllık zamanaşımına tabi. 
Tabiî, bu gibi usulsüz, göz boyama işlemleri tercih edildiği için, önce idare mahkemesi karar 
veriyor, arkasından Danıştaya geliyor. Yargıda yapılan son değişikliklerle, artık yargıda, beş 
senede, on senede karar almak mümkün değil zaten. Bu iş, böyle usulsüzlük nedeniyle oradan 
dönüyor, neticede beş yıllık zamanaşımı doluyor ve sonrada, "Efendim, ne yapalım, yargı 
mercileri terkin etti" deniliyor. Bilmeyen insanlar da, "Eh, ne yapalım yani, şeriatın kestiği 
parmak acımaz" diyerek, bu usulsüzlüklerin arkasına sığınıyor. Tabiî, bunun daha müşahhas 
örneklerini getireceğim karşınıza. Zaten bu konuda Maliye Bakanlığı ile önemli tartışmaları
mız var, bu tartışmaları bu kürsüye de getireceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, ANAP iktidarları, her zaman, 141 ve 142 nci maddele
rin kaldırılması gerektiğini söylüyorlar; biz, 163'ü de katıyoruz, onu öyle kabul ediyoruz, ama, 
bu memleketteki haksızlık ve adaletsizliğe bakın. Bir insan samimî bir düşüncesini açıkladığı 
için, 141 ve 142 nci maddeye göre, icabında ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Aslında, 
eyleme dönüşmedikçe bunun suç Olmaması lazım. Çağdaş demokrasilerden bahsediyoruz; ama, 
devleti ekonomik yönden tahribata sevk eden insanlara, devleti tahrip eden insanlara da en 
hafif cezaları uygun görüyoruz! 

Bu yetmiyormuş gibi, -kanunları kendimiz yapıyoruz- "ekonomik suça ekonomik ceza" 
ilkesi uygulandığı için, gümrük kaçakçılığına ismi karışan gümrük memurlarıyla ilgili, Maliye 
Bakanlığınca verilen meslekten ihraç cezası yargı mercilerine gidiyor. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda "hürriyeti bağlayıcı bir suçtan dolayı mahkûm olmak" ibaresi mevcut olduğu 
için, idare mahkemesi, "burada, hürriyeti bağlayıcı bir suçtan dolayı gümrük kaçakçılığını 
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yapan memur mahkûm olmadığı için, para cezası aldığı için, bu olay, bu fiil, o kişinin devlet 
memuriyetinden atılmasını gerektirmeyen bir cezadır" diyor; öte taraftan Maliye Bakanı da 
çıkıyor, normal vatandaşın zihnini bulandırmak için, mahkemelerin itibarım sarsmak için, "Efen
dim, ne yapalım, biz, gümrük kaçakçılığı yapan memurların görevine son veriyoruz; yargı mer
cileri, bunları görevine iade ediyor" diyor. Yani, olayları bu kadar saptıran; memlekette, in
sanlardan, gerçekleri bu kadar saptırarak hükümet eden bir hükümet görülmemiştir! 

Neyse, ben olayı çok fazla da uzatmak istemiyorum. Size samimî bir tavsiyede bulunuyo
rum : Bu hayalî ihracatçıların üzerine gidin. Kim bu işi yapanların peşinde ise, bu kişilerin 
devletten gasp ettikleri paraları alın. Çünkü, bu paralarda hepimizin hissesi var, hepimizin vergisi 
var. Memleketimiz ekonomisinde en büyük tahribatı yapanlar, bu hayalî ihracatçılardır. 

1990 bütçesi 64 trilyondu, 55 - 57 trilyon iç borç vardır. Bu paralar nereden geldi, nereye 
verildi? Bu borç verilen paralar nereye harcandı? Merkez Bankası kayıtlarını incelerseniz, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kayıtlarını Ve Maliye Bakanlığı kayıtlarını incelerseniz gö
rürsünüz; işte, bunlar hep hayalî ihracatçılara gitti. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Şen niye komisyona üye olmadın? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beni seçerseniz, olurum. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Seçeriz, seçeriz; partin aday göstersin, hemen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, siz beni başına getirin, bakın, ben bunları ne ka

dar güzel ortaya çıkarırım, hepsini çok güzel ortaya çıkarırım. 
Terlik Komisyonunun verdiği rapor üzerinde bir inceleme yaptık. Raporda deniyor ki, "Ter

liğin ihracatından dolayı vergi iadesi sağlanacağı yolunda kararnameye eklenen fıkranın kimin 
tarafından eklendiği belli değil." 

Düşünün, bir hükümette bir kararname çıkıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
araştırma yapan bir komisyon diyor ki, "Hükümetin hangi üyesinin, bu kararnameye, bu hük
mü ilave ettiği belli değil." O zaman, bu memlekette suçluyu nasıl bulacaksınız? Bu demektir 
ki, bu kararnameye bu hükmü ilave eden ilgili, terlik ihracatında sağlanan vergi iadesinin pe
şindeki bir kişidir. Değil mi? Bunun başka mantıkî bir izahı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, onun için, tabiî, bu işin günahı ANAP'lılara aittir; biz, elimizden 
geleni, bize düşeni sonuna kadar yapacağız. Bu hayalî ihracatçıların peşini bırakmayın. Zaten, 
silah kaçakçılarını ikide bir affettiniz, tşte, geçmişte, tçişleri Bakanlığı tarafından getirilen, do
ğu ve güneydoğuda, uzun menzilli silahların vatandaşlara ruhsat karşılığı verilmesine dair bu
rada bir af tasarısı vardı; onları iki sene peş peşe affettiler. Orada sorduk, dedik ki, "Hangi 
kişilere, kimler, ne kadar silah satmış ve kaç tane silah satılmış?" O zaman, tçişleri Bakanı 
bize, "Bu sorulara yazılı cevap vereceğim" dedi; hâlâ bekliyoruz, yazılı cevap ne zaman veri
lecekse!.. 

Sayın Başkan, sözlerime son verirken size de şunu söylemek istiyorum : Sizin, milletveki
linin itibarının sarsılması konusundaki düşüncenize katılıyorum. Yalnız, ben de, Başkanlık Di
vanı olarak size, burada şu ikazı yapmak istiyorum : Eğer, eroin ve afyon kaçakçılığına karışan 
o milletvekili ANAP'lı değilse, lütfen bir an önce açıklansın efendim. 

Teşekkür ederim. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — ANAP'lı ise neye açıklanmıyor yani? 
BAŞKAN — Meclis Başkanlığına ismi geldiği anda, partisine bakılmaksızın gerekli açık-

• lama yapılır. 
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M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Genç benden söz ettiler. Sataşma 
nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısaca söyler misiniz sataşmayı. 
M. NECAT ELDEM (tstanbul) -— Efendim, benim istifa sebebimi bir olaya bağladılar; 

o nedenle söz istiyorum. t 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eldem. 
M. NECAT ELDEM (tstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kamer Genç, iskenderun'da ortaya çıkarılmış 

olan, daha doğrusu vuku bulmuş olan bir olay nedeniyle, Adalet Bakanlığından ayrıldığımı 
ifade ettiler. 

Bir olay vuku bulmuştur, olaya yargı el koymuştur ve benim istifam, meseleye yargının 
el koymasından, hatta bazı kişilerin tutuklanmasından çok sonra vuku bulmuştur. 

Bu konuda, hiçbir makam, hiçbir merci ve hiçbir kişiden, değil emir, en ufak bir telkin, 
bir ima dahi almış değilim. Asfcnda, yargının bağımsızlığına olan saygımız da bunu gerektirir. 
Lütfen bu böylece bilinsin. 

Olayın, istifamla kesinkes, yakından ve uzaktan alakası yoktur. 
Bilgilerinize arz ediyorum. 
Saygılarımla. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de o anlamda söyledim Sayın Eldem. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
"Hayalî thracat Kanunu" diye adı çıkan bu kanun üzerindeki görüşlerimi belirtmeye, genç

lik yıllarımdaki bir hatıramı anlatmakla başlayacağım. 
Bir siyasî iktidar değişmişti, yeni iktidar, eskisine "Hırsızlar" diyordu. O eski iktidarın 

mensup olduğu siyasî partiye mensup bir kimse -Allah rahmet eylesin- biz gençlerle konuşur
ken şöyle dedi : "Adımız hırsıza çıktı; ama, bizim için adımızın hırsıza çıkmasına sebep olan 
adamların hepsi, sizin partinizde." 

Hırsızın partisi yoktur, hırsızın hiçbir yerde partisi olmaz... O, kendi menfaatinin peşin
dedir, şuradadır, buradadır; sizin partinizin içerisindedir veya başka partinin içerisindedir. Bu 
Yüce Meclisi ve Türk Milletinin bütün unsurlarım, hırsızlarla birleştirerek suçlamak mümkün 
değildir. 

Bir arkadaşımız, "Bu olay, Devlet Planlama Teşkilatından, Maliye Bakanlığından, güm
rüklerden, milletvekillerinden, bakanlardan ve halkımızdan kaynaklanmaktadır" dedi. 

Peki, o zaman Türkiye Cumhuriyetinde güveneceğimiz ne kaldı, kim kaldı? Eğer bir mil
letin tümü ve bütün organları, gayri ahlakî şeyleri yapmaya müsaitse, onu önlemeniz zaten müm
kün değildir. Biz, milletimizi böyle kabul etmiyoruz. 

Namusluluk hususunda fetva vermek kolaydır, hüküm tesis etmek kolaydır; aksini söyle
menin zorluğu vardır. 
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Hayalî ihracatla alakalı bu kanun nereden kaynaklanıyor? 1970'li yıllardan beri, ne Ceza 
Kanunumuz, ne Kaçakçılık Kanunu, bu suçu tarif etmemiştir. Nitekim, üzerinde ısrarla duru
lan o isim, 1970'li yıllardan beri yargılanmakta olmasına rağmen, zannediyorum, hakkında 
çok yakında hüküm tesis edilebilmiştir ve çeşitli mahkemelerden, bu fiillerle alakalı çok çeşitli 
cezalar çıkmıştır. 

1985 yılında, 1918 sayılı Kanunda yapılan bir değişiklikle "malî suçlara, malî cezalar" den
miş ve bundan sonra da, "100 bin lira ile 10 milyon arasında para cezası tayin edilir" hükmüne 
istinaden, bu fiillere, birçok mahkeme, 100 bin lira ceza tayin etmiştir. Buna mukabil başka 
mahkemeler, evrakta sahtekârlık, 1918 sayılı Kanunun toplu kaçakçılık fiillerinden suçlandırıl
mışlar; değişik mahkemelerden, değişik cezalar çıkmış ve söylediğim gibi, 1970 yılından 1987 
yılına kadar, kararlar kesinleşemez hale gelmiştir. Bunların bir kısmı düşük cezalarla kesinleş
miş, sona ermiştir. 

Hayalî ihracatla alakalı elimizde bulunan 300 küsur dosya kimin tarafından temin edil
miştir; bu dosyalara el koyan kimdir? 

Bu dosyaları tahkik konusu yapan, bu dosyaları adliyeye intikal ettiren, Anavatan Partisi 
iktidarıdır; yani, bizim partimiz bunları adliyeye intikal ettirmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Elkoyduğumuz dosyalardan dolayı bu İktidarı hırsızlıkla suçluyorsunuz! Bakınız, aynı olay 
nerede oluyor, biliyor musunuz? Aynı olay, işkence olaylarında oluyor... İşkenceden mahke
meye verip, mahkûm ediyoruz; bunların mahkûm edildiğine dair sayıları, rakamları, mahke
me kararlarını ilan ediyoruz; yabancı devletler bunları alıp "Türkiye'de bu işkence var, siz iş
kence işine mani olmuyorsunuz" diyorlar. Halbuki aksine, biz işkence hadisesine olanlardan 
daha çok hassasiyet gösterdiğimiz ve bu insanları mahkûm ettiğimiz için, o delillerle bizim kar
şımıza geliyorlar. 

Bugün, hayalî ihracatta da, bizim yaptığımız tahkikatlarla, bizim İktidarımızın yaptığı tah
kikatlarla karşımıza çıkıyorsunuz. Bunun dışında elinizde hiçbir delil yoktur. Tek delil, Anava
tan Partisi iktidarının elkoyduğu dosyalardır. 

Türkiye'de bir ihracat gelişmesi olmuştur; bu ihracat gelişmesini yapmak için teşvik im
kânları tanınmıştır. Şu anda bu imkânlar kaldırılmış gibidir; ama, bir zaman teşvik imkânları 
tanınmış ve Türkiye'nin ihracat potansiyeli artmıştır. Bu potansiyel içerisinde, hayalî ihracat 
veya hayalî ihracata ödenen paralar büyük meblağlar değildir; fakat, siz, "hiç ihracat yapmayın" 
diyebilirsiniz, mesela kızınızı kaçırmasınlar diye "hiç sokağa çıkarmayın" diyebilirsiniz; trafik 
kazasına maruz kalırsınız diye, hiç seyahate çıkmayabilirsiniz! Bazı rizikoları göze almazsanız, 
baz» şeyleri yapmanız mümkün değildir. 

Anavatan Partisi iktidarının ihracattaki gelişmesi açıktır. Bunu yaparken, bir hayalî ihra
cat hadisesi de meydana gelmiştir veya daha önceki yıllardan devam eden hayalî ihracat olayı 
devam etmiştir. 

Elimizde rakamlar var... 1979 ile 1983 arasında hayalî ihracat, o günkü ihracata göre yüz
de 20; 1983 ile 1988 arasında -bütün bu şaibelerin meydana çıktığı dönemde- hayalî ihracat 
iddiaları, o günkü ihracat göre, yüzde 10 nispetinde, thracat artmış, hayalî ihracat da artmış; 
ama, o nispette artmamış. 

Bütün bunların sonucunda mahkemeye verilen insanlar olmuş. Çok üzerinde durduğu
nuz, adını verdiğiniz için söylemek zorunda kaldığım bir isim var : Turan Çevik. Aslında, 
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hiç kimsenin ismini vererek suçlama hakkını haiz değiliz; ancak, bu noktada, zannediyorum 
Meclis araştırmaları da istendi, basınımız da her gün yazıyor. Bu şahıs, iki hayalî ihracat olayı 
ile, bir silah bulundurmaktan mahkemeye verilmiş ve kendisi yurt dışına kaçmış. Yurt dışına 
kaçan bu şahsın işte, o kaçma sırasında yazıhanesinde ruhsatsız bir silah bulunmuş. Şişli Mah
kemesi, bunun iadesini talep etmiş... Ayrıca, tzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi de bunun, iki 
dosyadan celbini talep etmiş. Suçun vasfını bilmiyorum, zannediyorum ya hayatî ihracat ya 
kaçakçılık. Bunlar, Dışişleri kanalıyla Yunanistan Hükümetinden istenmiş; Yunanistan Hükü
meti, üç suçtan da bu şahsın iadesine karar vermiş. Bu şahsın avukatları, Yunanistan istinaf 
mahkemesine müracaat etmişler, iki suçun da malî suç olduğunu söylemişler ve istinaf mahke
mesi, tabanca bulundurmak suçunun dışındaki suçlann malî suç olduğunu, bu sebeple, iade 
edilmemesi gerektiğine karar vermiş. Türkiye Büyükelçiliği buna itiraz etmiş, Yunanistan Tem
yiz Mahkemesine gitmiş. Yunanistan Temyiz Mahkemesi, istinaf mahkemesinin görüşünü doğ
rulamış ve bu şahsı iade etmemiş; yalnız 6136 sayılı Kanuna muhalefetten iade etmiş. 

Tabiî, bir silah bulundurmaktan mahkûmiyet olayı ile Türkiye'ye gelen bu şahıs, -bizim 
hepimizin bilgisi dışında, kimsenin bilmesi mümkün değil- Şişli'de hâkim huzuruna çıktığın
da, hâkim, iade evrakına bakmış; iade evrakı, 6136 sayılı Kanuna muhalefet; tek bu suçtan 
kendisini tevkif etmiş, diğer suçlardan, beynelmilel hukuk gereği, hiçbir işlem yapamamış. 

Bu defa, kendisi o suçtan tutuklanmış. Ancak, tahliye edildiği zaman, şu mesele gündeme 
gelmiş : 45 gün içinde Türkiye'yi terk edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü, serbest bırakıldıktan 
sonra 45 gün içerisinde Türkiye'yi terk etmez ise, Türkiye'de takip edildiği her suçtan yargılan
ma imkânı var; anlaşma gereği bu böyle. Ancak, hukuken münakaşa konusu olan husus, mah
keme, bunun yurt dışına çıkması hususunda bir karar vermemiş, kendisini de duruşmadan va
reste tutmamış. Bu sebeple, "Halen yargılanmakta olduğu dava bitince mi yurt dışına çıkmak
ta serbesttir, yani o 45 gün işlemeye başlayacaktır, yoksa, bu anda mı işler?" hükmü münaka
şa konusu ediliyordu, bizim bakanlıkta da bu hususta çalışmalar yapılıyordu. Ben, ondan son
rasını hatırlamıyorum, yani bana intikal etmedi. Şahıs, yurt dışına çıktı mı, yoksa, çıkmadı 
mı, noktayı bilmiyorum. 

Ama, şu var : Böylesine beynelmilel bir anlaşmayla bağlı olduğumuz bir noktada, bakan
lığın, Hükümetin, hiç kimsenin bir fonksiyonu yoktur. Şişli'de, hâkim önüne gelen evrakta, 
buna bağlı olarak hüküm tesis etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, yurt dışına nasıl kaçtı? O önemli. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, bilmeyenler 

yargıyı suçlayabilirler. Nitekim bazı arkadaşlarımız, "Bunlar mahkemelerin huzuruna çıkıyor
lar, bir ay sonra gidiyorlar" tabirini kullandılar. 

Tabiî, böyle bir noktada yargıyı suçlamak mümkün değildir. O mahkemenin iade şartının 
dışında, bu kimseyi muhakeme etme şansı yoktur. Nitekim, Kemal Horzum'u da, iade edildiği 
meselenin dışında bir başka meseleden muhakeme edememiştir, ancak iade edildiği mesele
den... Ama, burada bir başka husus var : Malî konularda, bugün Avrupa'nın birçok ülkesi 
iade kabul etmemektedir. İsviçre, malî konulardaki suçlardan dolayı iadeyi, zannediyorum ge
çen sene imzalamıştır, ondan önce imzalamamıştır. Birçok ülkede bu kabil malî suçlar, suç ol
madığı için, suç teşkil etmediği için, kendi hükümlerine göre suç teşkil etmeyen bu fiillerden 
dolayı da iade etmemektedirler. 
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tşte, Turan Çevik, Kemal Horzum olayındaki hadiselerin temelinde yatan budur. Bu se
bepten, yargının bunlara müsamahalı baktığı iddiası tamamen hukuk dışıdır ve arkadaşlar bu
nu söylerken, yargı hakkında bu beyanlarda bulunurken, meselenin hukukî durumunu bilme
mektedirler. 

Bu mesele, basınımız tarafından devamlı bu istikametlerde yazılmış olup, arkadaşların da 
dile getirmiş olması, bizim açıklamamıza fırsat vermiştir; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bu kanun ile ne getirildi? "Malî suça, malî ceza" prensibine göre, bu fiili işleyenlere bü
yük para cezaları getirildi; Cumhurbaşkanınca bu geri çevrildi. Anavatana Partisi Hükümeti 
olarak biz, o görüşle, o fiilleri getirdik. Bugün aradan zaman geçtiği için, "Onu biz getirmedik" 
demek durumunda değiliz; biz getirdik. Cumhurbaşkanınca geri çevrildi ve Adalet Komisyo
nunca bugünkü haline irca edildi. O hükümetin bir üyesi olarak, ilk tasarı altında benim de 
imzam var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İnşallah veto etmez! 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Söylenilen hususlar 

hakkında da, konuşmamın başındaki durumları tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Şimdi, kimse, kimseyi suçlama hak ve hukukuna sahip değildir. Açıkça onu söylemek isti

yorum. Bugün getirilen hükümlerle, hayatî ihracat müessesesi suç olarak tarif edilmiştir ve bu
nun için de mahkûmiyet cezaları getirilmiştir. Bu mahkûmiyet cezalarını da, topluca işlendiği, 
iştirak halinde işlendiği hallerde 7,5 seneden 15 seneye kadar cezalandıran hükümler vardır, 
ağırlaştırıcı hükümler vardır. Hükümlerin de bu mahiyette olduğunu ifade etmek isterim. 

İnşallah, ülkemizde hayalî ihracat kalkar, bu konu suç olmaktan çıkar ve bu münakaşalar 
kalkar da, başkalarının işlediği suçlardan dolayı, Yüce Meclisin çatısı altındaki insanları suç
lamak gibi bir durumla karşılaşmayız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 45. — Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıka
ranlar hakkında eşyanın FOB değerinin bir misli ağır para cezası hükmolunur. 

Yurt dışına ihraç edilecek malların cinsi, nevi, miktarı, menşei, kıymeti veya gönderileceği 
yer hakkında gümrük çıkış beyannamelerinde yanlış beyanda bulunanlar hakkında beşyüzbin 
liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

ihracat işlemlerinde Gümrük Çıkış Beyannamesinde beyan edilen mallar dışında iktisadî 
kıymeti olmayan veya kıymet, cins, miktar, nevi, menşei bakımlarından ehemmiyetli derecede 
farklı mal ihracına teşebbüs edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. İhracatın gerçek
leşmiş bulunduğu hallerde verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 
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Üçüncü fıkrada yazılı suç işlendikten sonra ihracata yönelik olarak ihracı fona tabi eşya
da fon almak veya ödememek veya eksik ödemek suretiyle veya vergi iadesi, teşvik ve benzeri 
her türlü uygulamalarla devletten haksız bir menfaat sağlamaya teşebbüs edenlere üç yıldan 
beş yıla kadar, fiilin tamamlanması halinde ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası, her iki 
halde de sağlanan veya sağlanmak istenen menfaatin iki misli ağır para cezası verilir. Ancak, 
para cezası menfaatin sağlanması halinde yirmimilyon liradan, teşebbüs halinde beşmilyon li
radan az olamaz. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı suçlar bu maksatla meydana getirilmiş bir topluluk 
veya teşekkül marifetiyle işlendiğinde verilecek cezalar yarısı oranında artırılır. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı fiiller tedarikçi veya imalatçı tarafından İhracat Şir
ketleri üzerinden geçirilerek yapılan aracılı ihracatta işlenmiş ise, gümrük beyannameleri veya 
sair evrak şirket yetkililerince imzalanmış bulunsa da, tedarikçi veya imalatçı ile aracı ihracatçı 
arasında Türk Ceza Kanununun 64 üncü ve 65 inci maddelerine uygun olarak iştirak halinin 
mevcut bulunduğu sabit olmadığı hallerde, ihracat tedarikçi veya imalatçı firma tarafından ya
pılmış sayılır. Ancak, bu ihracatlarda imalatçı veya tedarikçi tarafından işlenen fiillerin subuta 
ermesi halinde aracı ihracatçıya, nezaret görevini ihmali nedeniyle beşmilyon liradan onmil-
yon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde veya eşya müsadere edilir, hükme
dilen cezalar ertelenemez ve paraya çevrilemez. Para cezalarının tahsilinde, 647 sayılı Cezala
rın infazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükmü uygulanır." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - i Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, lehinde, Sayın Fethi Çelikbaş söz istemişlerdir. Buyurun 

Sayın Çelikbaş. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; sözlerime başlar

ken, evvela Adalet Komisyonuna, bu tasarıyı getirdiği için teşekkürlerimi sunmak istiyorum; 
fakat, aradan ikibuçuk yıl geçtikten sonra gündeme alınmış olması da, üzerinde durulmaya 
değer bir konu olduğu için söz istedim. 

Tarihen sabittir ki, devletleri tahrip eden şey, yolsuz muameleler, gayrimeşru işlerdir. Bu 
itibarla, memleketimizde çeşitli zümrelerle vaki temaslarımda, "Fethi Bey, bizim doğru dürüst 
vergi ödememizi istiyorsunuz; canım, ödediğimiz vergiler çarçur edildikten, gayrimeşru yollar
da kullanıldıktan sonra niye vergi ödeyelim?" diye vatandaşlardan çok söz işitmişimdir. Bu 
itibarla, Hükümetten ve komisyonlardan, Türkiye'de, yolsuzluklarla mücadelede fevkalade hassas 
olunmasının lüzumu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu, bir ağaca giren kurt gibidir; gayri-
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meşru işler, için için işlemekte ve sonunda da müessesenin harabiyetine sebebiyet vermektedir. 
Bu konuda ne kadar hassas olursak, o ölçüde memlekete ve Türk Milletinin tarihine hizmet 
etmiş olacağımız kanaatini taşıyorum. 

Benim siyasî hayatımda -hepinizin bildiği- bir partinin iktidarından istifa ederek, hükü
metten ve partiden istifa ederek; bir bakanla alakalı konuda, aleyhinde dava açılan iddia sahi
bi, "İddiamı ispat edeceğim" dediğinde, mahkemede hâkim "İspat hakkınız yoktur" demiş
tir. Bunun mücadelesiyle parti değiştirerek, bugünkü bu noktalara gelmişimdir. 

Bu itibarla şunu belirteyim : Milletimiz, dürüst çalışanlara daima arka çıkmaktadır, gayri-
meşru çalışanların da eninde sonunda cezasını vermektedir. Kanaatim odur ki, memleketimi
zin bekası, toplumumuzun kuvvetli kalabilmesi, gayrimeşru işlerle en ciddî şekilde uğraşmayı 
bize vazife olarak göstermektedir. Sırf bunun için söz aldım. 

Bu kanun tasarısını getirdiği için Komisyona, tekrar şükranlarımı arz etmek istiyorum. 
Hükümetin de bu konulardaki -Sayın Bakanı dinledikten sonra- hassasiyetine teşekkür ede
rim. tsviçre ile alakalı bir yazılı soruma da aynı sekide cevap vermişlerdi. Bakanın şahsen bu 
mevzularda hassas olduğunu da biliyorum; kendisine ayrıca teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
Devletimizin kasasını korumada çok yararlı olacağına inandığımız bu kanunun hayırlı ol

masını diliyorum. (Alkışlar) 

5. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dıst Yakalanan veya Tutuklanan Kim
selere Tazminat Mrilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/227) (S. Sa
yısı : 413) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında yer alan, îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını 

kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyenlere söz vereceğim. 
Tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Ekin Dikmen söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun teklifini 

hazırlamadan evvel, 466 sayılı Kanunun ilk çıktığı 1964 yılında bu kanunla ilgili ge
rekçeleri ve o zamanki Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki görüşme tuta
naklarını inceledim. 

O zaman Cumhuriyet Senatosu, yapılan görüşmelerde, bu kanunu, şimdi benim 
önerdiğim ve Adalet Komisyonunca da kabul edildiği şekliyle ele almış ve haksız yere 
tutuklananlara tazminat verilmesini çok kolaylaştırmış ve bunu bir noktada meşru 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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hale getirmiş; fakat, 1964 yılında Millet Meclisindeki görüşmelerde ve o zamanki komisyonda
ki tartışmalarda, âdeta, bu kanun, yani 466 sayılı Kanun, haksız yere tutuklananlara tazminat 
verilmemesi şeklinde zorlaştırılmış ve öyle geçirilmiştir. Oradaki gerekçeleri okuduğunuza ina
nıyorum, yani, 1964 yılında, bu kanunun Meclise sevk edilmesiyle ilgili gerekçeleri okuduğu
nuza inanıyorum. 

Benim, bu kanun teklifini vermemdeki amaç, Türkiye'de zaman zaman demokratik niza
mın da ayaklar altına alındığı ve yok sayıldığı ara rejimlerde, gerçekten haksız yere tutuklanan 
ve zarara maruz kalan insanların haklarını korumak, onların zararlarını gidermek, onurlarını 
iade etmek için bu kanunu işler hale getirmekten ibarettir. 

Bu kanun teklifi ile ilgili maddeler görüşülürken, yapılan müzakereleri de anlatacağım. 
Bu kanun teklifimi kabul eden Adalet Komisyonuna şimdiden teşekkür ederim. Bunun 

Meclisten de geçeceğine inanıyorum. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri; ülkemiz, görünüşte bir 

hukuk devletidir. Hukuk devletinde, kişi temel hak ve özgürlüklerinin, anayasa ve hukuk hi
mayesinde olması lazımdır. Maalesef, 1978'den beri Türkiye'de uygulanmakta olan sıkıyöne
tim ve olağanüstü hal nedeniyle, ülkemizin bir bölümünde hiçbir demokrasi ve hukuk uygula
ması yoktur. Bu bölgelerde dipçik var, bu bölgelerde dayak var, bu bölgelerde işkence var, bu 
bölgelerde insanlık dışı her türlü uygulama var... Yani kısacası, memleketin bir bölümünde fa
şizmin en koyu uygulamaları var. Bu, en koyu uygulamaların başında, 424, 425 sayılı kanun 
hükmünde kararnameler ve en son da, bu kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal edile
ceğinin ortaya çıkması üzerine, Hükümetin hilei seriye yoluyla ortaya çıkardığı 430 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname gelmektedir. 

Şu anda, memleketim olan Tunceli'de, geçen haftadan beri 20 vatandaşımız gözetim al
tındadır. Bakın, eğer buradaki konuşmalarımızı takip ettiyseniz, her vesileyle dile getirdim. Za
man zaman Tunceli'de, masum, hiçbir suçu olmayan insanlar, oradaki belirli güvenlik kuvvet
lerinin talimatları doğrultusunda içeri alınmakta, yasaların kendilerine verdiği yetkiler haksız 
yere kullanılmakta ve suçsuz insanlar İS gün içeride bekletilmekte ve daha sonra da serbest 
bırakılmaktadır. Bu işlem periyodik olarak da yapılmaktadır. Bir milletvekili olarak,,o insan
ların hakkını aramaktan aciz duruma düştüm. Nasıl ve hangi tedbire başvurarak, bu insanla
rın hakkını koruyacağımı da bir türlü bulamıyorum, tnsanlar bizi seçmişler, buraya gönder
mişler; ama bir milletvekili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlette, biz, bu in
sanların temel hak ve özgürlüklerini koruma gücüne sahip değiliz. Açıyoruz telefonu jandar
ma kumandanına, "kardeşim, niye aldınız bunları içeriye?" diyoruz; "Efendim, birisi yaka
landı, isim verdi" diyor. Soruyorum kendisinden, "Ne yapmış bu adam?" diye; "Efendim, 
belirli kişilere yataklık yapmış, aracılık yapmış." Peki, "Dağda silahlı adam gezdirmemek se
nin görevin mi, yoksa, o kırsal kesimde yaşayan silahsız insanların görevi mi?" diyoruz; "Be
nim görevim" diyor. "Peki, senin görevin ise, dağda silahlı adam niye geziyor? Bu silahlı adam 
geziyorsa; kendisinin hiçbir devlet güvencesi olmayan, silahsız olan vatandaşı, bu silahlı ada
ma ekmek vermesinden dolayı, sen hangi hakla belirli periyotlarla içeriye alıyorsun?" diyoruz. 
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İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kanunu eleştiriyor değil mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, kanunu eleştiriyorum. Haksız tutuklama konu

suna geleceğim; ama herhalde bunlar size çok hafif geliyor. Keşke siz de o zevklerden mahrum 
olmasanız, zaman zaman sizi de bir alsalar içeri de, güzel bir dayak yeseniz, ne kadar tatlı 
olur! Maalesef, acıları başkaları çektiği zaman çok hoşlanıyoruz; ama, kendi nefsimize geldiği 
zaman o aayı çok hissediyoruz, önemli olan, başkalarının acılarını hissetmektir. Başkalarının 
acılarını hissetme meselesi, insanlığın en büyük onurudur. Yoksa, burada, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, oturup, "Başkasının canı mı çıkmış, evladı mı gitmiş, başı mı gitmiş, aklı mı 
gitmiş, bizi ilgilendirmez" derseniz olmaz; ama zaten size de yakışan bu. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, kanunla alakası var mı konuştuklarının? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, onun için burada, bu kanun teklifi 

vesilesiyle duygu ve düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. 
Ben, haksız yere işkenceye maruza kalan, haksız yere tutuklanan insanların hakkını koru

yacağım. 
KAYA OPAN (Sivas) — Biz de koruyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Meşru zeminler içinde korumak için, elimden geldiğince, 

sonuna kadar mücadele edeceğim; ama, meşru yolları tıkıyorsunuz. İnsanların meşru yollarla 
hak ve özgürlüklerini korumasının yollarını tıkıyorsunuz. 

Bir noktada aciz kalıyoruz. Bu sözleri, ister ciddî, isterseniz gayri ciddî kabul edin; be
nim, bu insanlarımın, birtakım insanların keyfi için, zaman zaman içeriye alınıp, işkence edi
lip bırakılmasına, artık, tahammül etme gücüm kalmamıştır. Bunu, şu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, içi yanan bir milletvekilinin feryadı olarak kabul etmenizi istiyorum. Buna, İkti
dar olarak bir çare bulmanız lazım. 

Biz haksızlığa karşı mücadele edemezsek, o zaman niye buraya gelmişiz? Vatandaşın de
mokratik temel hak ve özgürlüklerini kim koruyacak? Memlekette savcının güvencesi yok, hâ
kimin güvencesi yok, doktorun güvencesi yok; işkenceyi ispatlamak için doktor rapor vermi
yor; hâkim, oradaki bir onbaşıyı istemediği takdirde mahkemeye çıkaramıyor... Biz ne yapalım 
kardeşim? Vatandaş diyor ki, "Ben seni oraya, kendi hak ve özgürlüklerimi savunman için gön
derdim." Bunu sizden rica ediyorum, bize bir çıkış yolu bulmak zorundasınız. 

Haksız yere içeri alınan insanlarımıza bu kanunla bir tazminat öngörülüyor -sayın arka
daşıma teşekkür ederim; benim de o konuda bir teklifim vardı, nedense gelmedi- ama, insan
ların gördüğü işkencenin tazminatla ölçülmesi sözkonusu değil, insanların acısının parayla ifade 
edilmesi, ölçülmesi mümkün değil, insanların vücudunda bırakılan maddî izin derinliğini his
setmek, onu telafi etmek mümkün değil; ama, caydırıcı olması bakımından, bence, bu tazmi
natı o insanları haksız yere içeri alan, tutuklayan kişilere ödetmek lazım. O zaman, her aklına 
gelen yetkili kişi, vatandaşı, sudan sebeplerle içeri alamaz. 

Bu tutuklamalar nedeniyle Bakanı arıyoruz, valiyi arıyoruz, kimse karşımıza çıkmıyor. 
Sayın milletvekilleri, bu insanların hakkını nerede savunacağımızı göstermenizi istiyorum. Hü
kümet burada... Vatandaşın sebepsiz yere, bu kış günlerinde 15 gün içeride tutulmasının sebe
bini Hükümet bize açıklasın. Dağda silahlı adamı gezdiriyorsa, buna engel olamıyorsa, Hükü
met istifa etsin. Bunun ceremesini vatandaşa çektirmeye, faturasını vatandaşa çıkarmaya hak
kınız yoktur. Bu, insanlık onuru taşıyan herkesin başvurması gereken bir yoldur. Onun için, 
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kanun teklifini getiren arkadaşıma ve kabul eden komisyona teşekkür ediyorum. Yalnız, bu
nun burada biraz daha düzeltilmesi lazım. 

Burada, haksız tutuklanan kişiye bir tazminat verilmesi sistemini kabul ettiğimiz gibi, ay
rıca haksız yere işkenceye maruz kalan -zaten normal yasal prosedür içinde işkenceye maruz 
kalınması mümkün değil de- insanlara da bir tazminat ödememiz ve bu tazminatı da işkenceyi 
yapan kişilere ödetmemiz lazım ki, biz Türkiye'de belirli insan haklarını koruyalım. Yoksa, 
insanlar birtakım sorumluluk duyguları içinde yetişmedikten sonra, her türlü kötülükleri ya
parlar. Henüz günümüz Türkiyesinde, ta 1985'Ierde Bingöl'de Sıddık Bilgin isminde bir öğret
meni öldürdüğü sabit olan Ali Şahin isminde bir yüzbaşı, aradan altı yıl geçtiği halde, hâlâ 
resmî rütbeli üniformasıyla, devletin assubay okullarında ders veriyor, öldürülenin acısı da, 
anasının, babasının kesesine kaldı... Türkiye'yi bu duruma getirdiniz sayın milletvekilleri. 

Sayın Hükümet, insanların acılarına, dertlerine çare bulamıyorsanız, burada oturmak kim
seye onur vermez. Burada oturanlar, ancak, insanların temel hak ve özgürlüklerini, uluslarara
sı boyutlarda korudukları zaman onurlanırlar, herkes tarafından onurlu bir mevkie yükseltile
bilirler. Yoksa, biz başımızı kuma sokup burada yaşayalım, insanlarımıza yapılan işkenceleri 
de, haksız uygulamaları da görmezden gelelim... Bence bu, insanların vicdanlarını esaslı bir 
biçimde yaralaması gereken bir olaydır. Aslında, Türkiye'de yapılan olayların bir tanesi Avru
pa'da yapılsa, o hükümet bir gün ayakta kalmaz. Onun için, bu kanun teklifi vesilesiyle dü
şüncelerimi söyledim ve hâlâ da ısrar ediyorum. Benim memleketimde, -özellikle pilot bölge 
Tunceli seçilmiş- güvenlik kuvvetleri insanları göçe zorlamak için, belirli aralıklarla alıyorlar, 
tutukluyorlar, 15 gün içeride bırakıyorlar, daha sonra, okşuyorlar, serbest bırakıyorlar... Bu
na, Hükümet olarak çare bulmanızı istiyorum. Bulmazsanız, o insanların hakkını meşru her 
türlü yolla savunurum; ama meşru yollar tıkanırsa, o zaman başvuracağım yolları da kendim 
tayin ederim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeden önce gelmek üzere, bir madde teklifi vardır. Madde teklifiyle ilgili bu 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
466 Sayılı, Kanun Dışı Yakalanan Veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hak

kında Kanunun 1 inci maddesinin 6 ncı ve 7 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. : 

Madde 1. — 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin 6 ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan ve tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturma ya
pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veyahut beraatlerine veya ceza 
verilmesine mahal olmadığına veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraatine karar verilen, 

7. Mahkûm olup da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla olan veya tutuk
landıktan sonra sadece para cezasına mahkûm edilen veya el koyma, arama ve yurt dışına 
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çıkarmama nedeniyle zarar gören kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar, bu kanun hü
kümleri dairesinde devletçe ödenir. 

Ekin Dikmen Kemal Anadol 
tçel tzmir 

Hüsnü Okçuoğlu Kâmil AteşoğuIIarı 
İstanbul Ankara 

Mahmut Alınak Kenan Sönmez 
Kars İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet, katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak söz istiyor musunuz? 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, küçük bir açıklama yapmak istiyorum, belki Ko

misyon düşüncesini değiştirir. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri, buraya yeni bir madde getir-

medim. "teiniz, "yargılamanın yenilenmesi sonucunda" diyorum, öbürlerinin hepsi vardır. Her
halde bu kanun teklifi hazırlanırken, yargılamanın yenilenmesi de unutuldu. Yeni bir muhake
me usulüdür ve yeniden yargılama başlayacağına göre, yargılamanın yenilenmesi de adalet açı
sından yeni bir aşama olduğuna göre, bunun da bu teklifte geçmesi lazım. Bu eksiklik vardır; 
onun için bunu getirdik. 

7 nci fıkrada, yine saydıklarımızın hepsi var. Orada, el koyma var. Bir insanın malına hak
sız olarak elkoyma veya arama, evinde haksız arama veya hiçbir suçu olmadan yurt dışına çı
karılmasını engelleme diye üç tane ayrı suç olarak kabul edilen, esasında suç olmayan unsurla
rı koyduk. Kanımca, Sayın Komisyon ve Sayın Adalet Bakanlığı bu konu üzerinde iyi düşünür
se, bunların bu teklifte yer almasında hiçbir sakınca yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeni bir madde eklenmesine dair önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

7.5.1964 Tarihli ve 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere tazminat 
Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Dilekçeye delillerini bağlı olarak ibraz etmeyenlere Mahkeme, delillerini ibraz için 1 aylık 
süre verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve

rilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Dava sonunda o kişi beraat ederse ihtiyatî haciz kalkar. İhtiyatî haciz konduğu tarihten 

kalktığı tarihe kadar geçen süre içerisinde beraat eden kişinin bir zararı doğmuşsa bu Kanuna 
göre yetkili Ağır Ceza Mahkemesi talebi üzerine zararın tazminine karar verebilir. Mahkûm 
olduğu takdirde ödenen tazminat hükme lüzum kalmaksızın Hazineye geri alınır veya ihtiyatî 
haciz konmuş ise genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve

rilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 8 inci fıkrası ile 4 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir geçici madde teklifi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifine, aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Geçici Madde — 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren, bu Kanuna uygun olarak, haklarında 

işlem yapılan kimseler dava açmamışlarsa, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içe
risinde dava açarak tazminat talebinde bulunabilirler. 

Ekin Dikmen Mahmut Alınak 
tçel Kars 

Salih Sümer Kenan Sönmez 
Diyarbakır tstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

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

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKA — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
S inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... S inci madde kabul 

edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle, teklif kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

6. — Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrastnm Yeniden Düzenlenmesine ilişkin Yasa Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 414) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırasında yer alan, Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 
Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci 
Fıkrasının Yeniden Düzenlenmesine tlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Bizdeki kayıtlara göre teklifin tümü üzerinde söz isteyen yoktur. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Grubumuz adına Sayın önder Kırlı konuşacak

lardır efendim. 
BAŞKAN —' Peki. 
Buyurunuz Sayın Kırlı. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GURUBU ADINA t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının memuriyete alınma koşullarını düzenleyen 48 inci mad
desinin (A) fıkrasının beşinci bendi, 276 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 12 nci mad
desiyle değiştirilirken belli niteliklerden ve belli fiillerden dolayı hapis mahkûmiyetlerinin me
muriyete ne derece etki edeceği düşünülmüş ve bu yolda bir hüküm getirilmişse de, verilen ce
zanın tecili halinde, bu durumun ne olacağı, yasada herhangi bir hükümle tespit edilmemiştir. 
Bu nedenle bir yasal boşluk doğmuş, Ceza Yasamızın genel sistematiği ve temel tercihleri bir 
yana bırakılarak, tecil edilen bir cezayı almış kişiler, memuriyete alınmama durumuyla karşı
laşmış ya da memuriyetleri sırasında hasbelkader böyle bir suçla karşılaşmış olanların da işle
rine son verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ceza hukukumuz, tecil kurumunu, ceza infazının tecili olarak gör
memiş; aksine, şartlı bir mahkûmiyet olarak nitelemiştir. Bu sistemde tecil, mahkûmiyetin hu
kukî varlığını etkilemektedir. Cezanın infazı ertelenmekle birlikte, yasanın öngördüğü deneme 
süresi içinde yeni bir suç işlenmediği takdirde, mahkûmiyet ortadan kalkmakta, bir başka ifa
deyle, mahkûmiyet, esasen hiç işlenmemiş, vaki olmamış sayılmaktadır. Bundan çıkan hukuk
sal sonuç, o kişinin, hiç suç işlememiş kişiyle aynı duruma gelmesidir. 

Ceza Yasamızın 95 inci maddesinde, hüküm tarihinden itibaren, kabahatlerde 1 yıl, cü
rümlerde S yıl içinde yeniden suç işlenmediği takdirde, cezası tecil edilmiş bir mahkûmiyetin, 
esasen vaki olmamış sayılacağı belirtilmiş; aynı yasanın 89 uncu maddesinde ise, sayılan suç
larla mahkûm olan ve fakat geçmişteki hali ve ahlakî temayüllerine göre ileride suç işlemeyece-

(1) 414 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ğine kanaat getirilen kişinin cezası ertelenmekle beraber öngörülen deneme süresini iyi hal ile 
geçirdiği takdirde, hiç suç işlememiş duruma gelmesi şeklindeki hüküm yer almıştır. Gene Ce
za Yasamızın 91 inci maddesinde, tecilin ferdî cezalar hakkında da uygulanacağı hükmü geti
rilmiştir. Ceza "tasamızın umumî hükümleri arasında yer alması nedeniyle, bu maddeyle, -tecilin 
cezanın infazına değil, esasına ilişkin bir ilke olarak- tecilin bölünmezliği ilkesi benimsenmiştir. 

Buradan çıkan tartışmasız sonuç, tecil kararının, mahkûmiyete bağlı olan ehliyetsizlikleri 
de etkilediğidir. 

Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinde ise, ceza mahkûmiyetinden doğan sair ehliyet
sizliklerin şahsî hürriyeti tehdit eden bir cezaya bağlı olduğu veya bir ceza mahkûmiyetinin 
neticesi bulunduğu takdirde, cezanın ikmal edildiği veya sakıt olduğu günden başlamasını dü
zenlemektedir. Bu durumda, tecil edilmiş bir mahkûmiyette, verilen cezanın, tecil süresinde 

* uygulanması mümkün değildir. Bu süre içinde, mahkûmiyetin doğuracağı kanunî neticeler de 
husule gelmemektedir. Deneme süresi, öngörülen koşullara uygun olarak geçirildiği takdirde, 
tecil edilmiş mahkûmiyet, Ceza Yasasının yukarıda andığımız 95 inci maddesi gereği, esasen 
vaki olmamış sayılacağından, bu tip ehliyetsizliklerin uygulanması hiçbir zaman sözkonusu 
olmayacaktır. 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasanın 7 nci maddesi gereğince de, deneme süresi
nin sonunda tecil edilen mahkûmiyetin, mahkemece adlî sicilden silinmesi hükümleri de gös
termektedir ki, Ceza Kanununun 95 inci maddesi paralelinde, onu destekleyen ve tamamlayan 
bir yasa maddesi, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasanın 7 nci maddesiyle de getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bütün bu yasal düzenlemeler içinde, cezası tecil edilmiş ve deneme süresini iyi hal ile geçi
ren kişinin, mahkûmiyeti hiç vaki olmamış sayılacağına göre, bu süre daha dolmadan, o kişi
nin, hiç suç işlememiş duruma gelmesi ve bunun hukuksal sonuçlarından yararlanması müm
kündür ve bunun uygulamaları vardır. 

Bunun, kişi ve toplum yararına olduğu açık ve seçik ortadadır; ama, bu imkânın cezanın 
tecil edilmesinde tanınmaması suretiyle memuriyete son verilmesi, hukuka ve adalet duygusu
na uygun düşmemektedir. Kaldı ki, memuriyete engel tecil edilmiş mahkûmiyeti, idarece, de
neme süresini doldurduktan sonra fark edilen memurun, mahkûmiyeti vaki olmamış sayıla
rak, görevine devamı mümkün kılınmaktadır. Deneme süresini doldurmamış memura, bu im
kânın tanınmaması suretiyle görevine son verilmesi, hukuka ve adalet duygusuna da uymaz. 

Diğer yandan, yukarıda açıkladığımız tecilin bölünmezliği ilkesi gereğince, tecil kararının, 
mahkûmiyete bağlı bütün ehliyetsizlikleri etkilediği de tartışmasızdır. O halde, 657 sayılı Yasa
nın 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendinde belirtilen ehliyetsizliğin, ceza mahkûmi
yetine bağlı olduğu dikkate alınırsa, cezası tecil edilen bir memurun görevine hemen son ver
memek, deneme süresinin bitmesini bekleyerek, bu sürenin sonunda ortaya çıkacak hukukî du
ruma göre işlem tesis etmek, kamu hizmetinin gereklerine ve adalete uygun düşeceği kanaa
tindeyiz. 

Bütün bu nedenlerle, salt, şeklî bir suç işlediği için; örneğin, evinde babasından kalma 
bir tabanca bulundurduğu için 10 ay hapis cezası alan ve bu nedenle memuriyetine son verilme 
durumuyla karşı karşıya kalan birçok insanımızın da acısı dindirilecektir. 

Bütün bu nedenlerle, ceza hukukumuzun temel ilkelerine, eşitlik kurallarına uyum sağla
mak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurlan Yasasındaki bir boşluğu doldurmak üzere, bu yasa 
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teklifimizi vermiştik. Komisyon, bu yasa teklifini anlayışla karşılamış ve benimsemiş bulun
maktadır. Komisyona huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yüce Meclisin de bu teklifimizi kabul 
etmesini diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ind Maddesinin (A) Bendinin Beşind Fıkrasının 
Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 
S inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

S. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş "hükümler hariç olmak 
üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramışolsalar bile Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Dev
let sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle teklif kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündemin 7 nci sırasında yer alan tasarının, birçok maddeyi ihtiva 

etmesi, komisyon raporunda muhalefet şerhlerinin bulunması ve zamanın da çok azalmış ol
ması nedeniyle, bugünkü birleşimde görüşülmesi şansı kalmamış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri ile, sözlü sorulan sırasıyla gö
rüşmek için, 15 Ocak 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A} YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Muğla Milletvekili Musa GÖkbel'in, Muğla ili Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastanele

re ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/1729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Musa Gökbel 
Muğla 

1. Muğla SSK Hastanesinin kapasite üstünde çalışma durumunda olduğu bilginiz dahi
lindedir. SSK Hastanesi bitişiğinde kuruma ve hastaneye ait arsada ek bir bina yapıp yatak 

•i 

sayısının artırılması ve meslek hastalıkları ve hastanenin olmayan bölümlerinin açılması konu
sunda hangi çalışmalar yapılmaktadır? 

2. Muğla tli Yatağan tlçesi SSK Sağlık İstasyonu ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 
Sözkonusu istasyonun gerek kapasite artırımı gerekse hizmet görmekte olduğu kiralık ye

tersiz binadan kurtarılması. Kendine ait yeterli bir binaya ve kadroya kavuşturulması konu
sunda ne yapılmaktadır? 

3. Muğla tli Milas tlçesi SSK Sağlık istasyonu da küçük ve yetersiz bir binada hizmet 
görmektedir. 

Bölgedeki sigortalı yoğunluğu da dikkate alındığında bölgenin bir SSK hastanesine ihti
yacı ortadadır. 

Bu konuda Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır. 
4. Muğla tli \atağan tlçesi ve Milas tlçesinde SSK ile anlaşmalı diş hekimi mevcut değildir. 
Kurumun bu eksikliğini ne zaman kapatacaksınız? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.1.1990 

Sayı : 300-1041/11-01-6/249-001490 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 10.12.1990 tarih ve KAN.KAR.MD. 7/1729-6388/28502 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel'in Muğla tli Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık te

sisleri ile ilgili yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 
102 Yatakla sağlık hizmeti veren Sosyal Sigortalar Kurumu Muğla Hastanesinin 1989 yılı 

sonu itibariyle yatak işgal oranı °/o 94 olup, poliklinik muayene sayısı 137 435, günlük polikli
nik muayene sayısı 538'dir. 

Yatak işgal oranı çok yüksek olan bir bölge hastanesi niteliğinde faaliyet gösteren Muğla 
Hastanesinin rahat bir çalışma ortamına kavuşturulması için bahçesine "Ek bina" yapılması 
hususu Sosyal Sigortalar Kurumu 1991 Yılı Yatırım Programı Teklifine dahil edilmiş olup, Baş
bakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur. 

Yatırım Programının Bakanlar Kurulunca onaylanmasını müteakiben "Ek bina" inşası 
için gerekli çalışmalara başlanacaktır. 
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Ege Bölgesindeki iş kazaları ve meslek hastalığının yoğun olması dikkate alınarak Turgut
lu Dispanserinin, iş kazaları ve meslek hastalığı yönünden teşhis ve tedavi imkânlarının sağ
lanması, ayrıca göğüs ve meslek hastalıklarına cevap verecek şekilde 120 yataklı hastaneye dö
nüştürülmesi Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 19.8.1988 tarihli, K. IV/2539 sa
yılı kararı ile uygun görülmüştür. 

Yönetim Kurulunun bu kararı doğrultusunda gerekli işlemler süratle yerine getirilmekte 
olup, 1991 yılı içerisinde bu tesisimizin faaliyete geçirilmesi mümkün olabilecektir. 

Sözkonusu tesisin tüm Ege Bölgesine cevap verebilecek kapasiteye ve niteliklere sahip ola
rak hizmete girmesi amaçlandığından ayrıca Muğla Hastanesi bünyesinde de bir meslek hasta
lıkları bölümü açılmasına gerek rantabilite, gerekse kurum kıstasları açısından imkân görüle
memektedir. 

Muğla ili Yatağan İlçesinde halen kiralık bir binada hizmet veren Sosyal Sigortalar Kuru
muna ait bir sağlık istasyonu mevcut bulunmaktadır. 1990 yılı Ekim ayı sonu itibariyle sözko
nusu ünitede 18 651 hastanın poliklinik muayenesinin yapıldığı, 1989 yıl sonu itibariyle Yata
ğan ilçesinde 2 885 aktif sigortalının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yatağan'da faaliyette bulunan tesisin kurum malı bir binada hizmet vermesini teminen 
bahis konusu ilçede prefabrik bir dispanser binası yapılması hususu Kurumumuz Yatırım Prog
ramı Teklifi hazırlık çalışmalarında programa alınması için değerlendirmeye alınmış ise de Baş
bakanlık DPT Müsteşarlığının çok acil olmadıkça yeni yatırımların teklif edilmemesi, öncelik
le devam eden inşaatların bitirilmesi görüşü doğrultusunda, Yatırım Programı Teklifinde yer 
verilememiştir. 

Konunun, 1992 Yılı Yatırım Programı Teklifi çalışmalarında tekrar ele alınarak teklife da
hil edilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. 

Muğla ili Milas ilçesinde halen kiralık bir binada hizmet veren Sosyal Sigortalar Kuru
muna ait bir dispanser mevcut bulunmaktadır. 1990 yılı Ekim ayı sonu itibariyle adıgeçen üni
tede 19 786 hastanın poliklinik muayenesinin yapıldığı, 1989 yılı sonu itibariyle Milas ilçesin
de 7 155 aktif sigortalının bulunduğu istatistik! verilerin tetkiki sonucu anlaşılmıştır. 

Sözkonusu dispanserin kendi binasında hizmet vermesini sağlamak üzere, Kurumumuzca 
ilçede mevcut arsamıza dispanser binası yapılması hususu, 1988 Yılı Yatırım Programı teklifine 
dahil edilerek Başbakanlık DPT Müsteşarlığının onayına sunulmuş, ancak yatırım programla
rında bahse konu Müsteşarlıkça yeni yatırımlara ve etüt projeleri yer verilmediğinden kesinle
şen kurum yatırım programlarında yer almamıştır. 

Daha sonraki Yatırım Progrmı Tekliflerinin hazırlanmasında, mezkûr Müsteşarlıkça, de
vam eden yıl içerisinde bitirilmesi öngörülen ve yatırım programlarında yer alan projelere ön
celik verilmesi görüşü doğrultusunda sözkonusu projeye Yatırım Programı Tekliflerimizde yer 
verilmemiştir. 

Kurumca yerleşim yerlerinde hastane açılmasında; sağlık hizmetlerinin verimli ve aksatıl
madan yürütülmesinin temini bakımından, DPT kıstasları esas alınmaktadır.. Bu kıstasların 
en önemlisi o bölgedeki mevcut sigoralı sayısıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurulu sağlık hizmetlerinin planlanmasında esas alınan kriterlere göre; 
1 000 aktif sigortalısı bulunan yerleşim yerlerinde sağlık istasyonu, 1 000 - 10 000 aktif sigorta
lısı bulunan bölgelerde dispanser, 10 OOO'den fazla aktif sigortalısı bulunan yerleşim yerlerinde 
ise hastane açılabilmektedir. 
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Mevcut verilere göre ilçede bugün için kurumun hastane düzeyinde sağlık hizmeti veril
mesine imkân görülmemekte, ancak dispanser düzeyinde hizmet verilmesi iktiza etmektedir. 
Daha müsait şartlarda ve kurum malı binada dispanser binası inşa edilmesi konusunun 1992 
Yılı Yatırım Programı Teklifi çalışmalarında ele alınması hususunda gerekli not alınmıştır. 

Muğla tli Milas ve Yatağan ilçelerinde serbest diş tabipleri ile sözleşme yapılması hususu 
mahallî diş tabip odasının ücret yönünden katı tutumu dolayısıyla gerçekleştirilememiştir. 

Ancak ilçelerde kurum ile sözleşme yapmak isteyen diş tabipleri olduğu takdirde makul 
ücretler dahilinde bu talepleri değerlendirilecektir. 

Bu hususta Muğla Hastanesi Baştabipliğine gerekli talimat verilmiştir. 
Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

2. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, 1990 yılı ürünü tütün pisasanın ne zaman açılaca
ğına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1752) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

tzmir 
1. Tütün fiyatları 1985 ürünü; 1 Aralık 1985, 1986 ürünü; 2 Aralık 1986, 1987 ürünü; 

27 Kasım 1987, 1988 ürünü; 1 Aralık 1988, 1989 ürünü; 12 Şubat 1990'da açıklanmıştır. 1990 
ürünü tütün piyasası ne zaman açıklanacaktır? Bu sene de geçen sene olduğu gibi üreticiler 
mağdur edilerek mi piyasa açılacaktır? 

2. 1990 ürünü tütün piyasası yıllardır, geçen sene dışında her sene üreticilerin arasında 
bakanlarca açılmıştır. İstisna olarak geçen sene beyaz camın arkasında saklanılarak Tekel Ge
nel Müdürü tarafından bir basın toplantısı ile tütün fiyatları açıklanmıştır. 1990 yılı ürünü tü
tün piyasası bu sene de üreticinin arasında bulunma cesareti gösterilmeden TV'nin arkasına 
sığınarak Ankara'dan mı açılacaktır? 

3. 1990 yılı tütün fiyatlarının saptanmasında üretici kuruluşların da görüşleri alınacak 
mıdır? 

4. tzmir tli Kiraz ve Torbalı ilçelerinde 1988 yılı tütün ürününü Fevzi Şenol ve Sarıgöl 
firmasına satan üreticiler bugüne kadar ürünlerinin bedellerini alamamışlardır. Mağdur olan 
yüzlerce üreticinin mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

Bu konuya çözüm bulmak amacıyla, Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir işlem var mıdır? 
TC. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ; 10.1.1991 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : BÎK.40.05/4-1-35 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (KAN.KAR.MÜD.) 26.12.1990 tarih ve 
7/1752-6467/28883 sayılı yazınız.. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
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1990 yılı Ürünü Ege ekici tütün piyasası 7.1.1991 tarihinde tarafımdan İzmir'de açılmış, 
piyasa açılışını müteakipte tütün üretim bölgelerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da alım müddeti boyunca üretici ile yakın temas içerisinde olunarak, üretici
nin hak ve menfaatleri en iyi şekilde korunacaktır. 

Tütün fiyatları tespit olunurken mevcut tütün stokları, alternatif tarım ürünlerinin fiyat
ları, ihraç fiyatları, dekar verimi, üretici maliyetleri gibi birçok hususlar dikkate alınmaktadır. 
Bütün bunlara ilaveten, üretici kuruluşların ve diğer ilgili kuruluşların da görüşleri alınmakta, 
değerlendirmeler buna göre yapılmaktadır. 

1988 yılı ürünü tütün piyasasında alımlarda bulunup da tütün bedellerini ödeyemeyen tüc
carlara karşı üreticiyi mağdur etmemek için; 2.1.1990 tarih 90/4 sayılı kararnameye dayalı ola
rak Tekel tdaresine görev verilmiş ve Tekel İdaresi de kendi usulleri içerisinde değerlendirme 
ve tespitlerini yaparak bu durumdaki üreticilerin tütünlerini satın almış ve tamamının bedelini 
ödemiştir. Bu durumdaki üreticilerden Tekel İdaresine başvurup da parasını alamayan üretici 
yoktur. Ancak, burada şu hususa açıklık getirmek gerekmektedir, yapılan ödemeler, tüccarın 
taahhüt altına girdiği fiyatlardan değil de Tekel İdaresinin 1988 yılı ürünü alımlarında uygula
dığı fiyatlar üzerindendir. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, yazarkasa kullanma mecburiyetinin küçük esnaf ve 
sanatkârları mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin 
yazdı cevabı (7/1754) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Sayın Bakan, Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanma 
zorunluluğu hakkındaki 3100 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi 1.1.1989'dan itibaren satış tutarları 
ne olursa olsun vergi mükelleflerinin yazar kasa kullanımı, 15 000 000 TL.'nin altında satış 
yapanlar için 3 yıla kadar bu haddi uzatmaya 26.10.1988 yılında yayınlanan 3100'e ek 3482 
sayılı Yasayla Meclisimizce Bakanlığa vermiştik hatırlıyor musunuz? 

Bu yasadan sonra 1-1,5 milyon liraya satılan yazar kasaların 1990 yaz aylarında tam say
fa gazete ilanlarıyla 700 bin liraya taksitle satış ilanlarını gördünüz mü? Bakanlığınızca Aralık 
1990'dan itibaren yazar kasa kullanılmasının 10 milyon liraya indirilmesiyle yazar kasa fiyatla
rını tekrar 1-1,5 milyon liraya yükseldiğini fark ettiniz mi? 

2. 2 - 3 milyon ve daha aşağı sermayesiyle çalışan esnaf ve sanatkârımız yazar kasaya 
ayıracak 1 milyon liraları yoksa, Vergi Usul Kanununa göre cezalandırılacaklarından dükkân
larını kapattığında nasıl geçinecekler? 

10 milyon liralık ciroyla kaç lira kazanır.? 
Yüzde 70'i aşan enflasyon karşısında kazancıyla sermayesini mi koruyacak? Ailesini mi 

geçindirecek, yazar kasaya mı para ayırabilecek? \ 
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3. Yazar kasa ile fiş kesme arasında vergi ödeme açısından fark var mıdır? Yoksa küçük 
sermayeli ticaretle uğraşan bu insanları neden yoksulluğa itiyorsunuz? 

4. Yazar kasanın 10 milyon liralık ciroda kullanım kararınızda, yazar kasa ithal eden ya 
da montajını yapan firmaların bu yazar kasaları satamayıp mağdur olmalarının payı var mıdır? 

5. Küçük esnaf ve sanatkâra yazar kasanın Maliyece temin edilmesini ve ucuzca kiraya 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

6. Müşkül durumda kalan küçük esnaf ve sanatkârlarımızın daha müşkül duruma düş
memeleri için 1.1.1991'den itibaren 15 milyon ciroya çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 10.1.1991 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL : ÖKC : 2580008-2812-002381 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 26.12.1990 

tarih ve 7/1754-6471/28917 sayısı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullan
maları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa 
eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetin
de bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma mec
buriyeti getirilmiştir. 

1. Bu Kanuna göre kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazların perakende satış fiyat
ları, cihazların marka ve modelleri itibariyle genellikle 900 000.- lira ile 1 500 000.- lira arasın
da değişmektedir. 

2. ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti mükelleflerin bir önceki dönem sa
tışları veya gayri safî iş hâsılatına göre başlamaktadır. 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(değişmeden önceki) hükmüne göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci 
ve ikinci sınıf tüccarların tamamının 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz 
kullanmaları gerekiyordu. 

Ancak, bilahara 5 Kasım 1988 gün ve 19980 sayılı resmî Gazetede yayımlanan 3482 sayılı 
Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mec
buriyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayri safî iş hâsılatına göre 
üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir." hükmü getirilmiştir. 

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, bahsi geçen mükellefler; 
— ödeme kaydedici cihaz kullanacaklar arasında en büyük grubu oluşturduklarından, 
— Genellikle küçük gelir sahibi olmaları nedeniyle cihaz temini konusunda ekonomik güç

lüklerle karşılaşabileceklerinden, 
— Aynı tarihte yaygın bir şekilde mecburiyet kapsamına girdiklerinden, üretici veya itha

latçı kuruluşların talebi tam olarak karşılayamama ihtimali de göz önünde bulundurularak, 
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ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin; 1989, 1990 ve 1991 
yıllarına ve bu yılların içinde de aylara kademeli olarak yayılması uygun görülmüş ve buna 
paralel olarak bu yıllarda ödeme kaydedici cihaz kullanacak olan mükelleflerin mecburiyetle
rinin başlama tarihleri, bir önceki dönem satışları veya gayri safî iş hâsılatı itibariyle çıkarılan 
genel tebliğler ile açıklanmıştır. 1991 yılı sonu itibariyle ise perakende ticaretle uğraşan veya 
hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarların tamamı mecburiyet kapsamına girmiş olacaktır. 

1990 yılı satışları veya gayri safî iş hâsılatına göre 1991 yılında ödeme kaydedici cihaz kul
lanacak olan mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri 25 Aralık 1990 gün ve 20736 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28 seri No. lu Genel Tebliğde açıklanmıştır. 

Sözkonusu Genel Tebliğe göre, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1990 yılı 
satışları veya gayri safî iş hâsılatı; 

— 15 000 000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Mayıs 1991, 
— 10 000 000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Temmuz 1991, 
— 5 000 000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Eylül 1991, 
— 5 000 000.- liranın (5 000 000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Kasım 1991 

tarihinden itibaren başlayacaktır. 
3. 3100 sayılı Kanunun 3482 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 

mükelleflere, işyerlerine kullanmak üzere satın alacakları cihazlar için amortisman uygulama
sının dışında, cihazın fatura bedelinin % 40'ını Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi kazançla
rından indirebilme imkânı sağlanmıştır. 

3505 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle ise ilk defa cihaz alan 
ikinci sınıf tacirlere, 12 ay süre ile geçici vergi ödememe hakkı tanınmıştır. Ayrıca mükelleflerin 
istemeleri halinde Türkiye Halk Bankasından düşük faizli kredi alma imkânları da bulunmaktadır. 

Buna göre; 
— Amortisman uygulaması, 
— Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi kazançtan, cihazın fatura bedelinin % 40'ını indi

rim hakkı, 
— Geçici vergi ödememe, (ilk defa cihaz alan ikinci sınıf tacirlere) 
— Düşük faizli kredi alma, 
imkânları ile ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükelleflerin yüklendikleri mad

dî külfet büyük ölçüde hafifletilmiş olmaktadır. 
Yukarıdaki imkânların yanı sıra, bahsi geçen cihazların daha ucuza satılabilmesi için öde

me kaydedici cihaz imalatında kullanılan parçaların ithalinde alınan Gümrük Vergisi ve Toplu 
Konut Fonu kaldırılmış ve cihaz teslimlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi diğer emtialara 
göre daha düşük tutulmuştur. 

4. Sözkonusu mecburiyet belgeleme istemini disipline ederek Gelir ve Kurumlar vergile
rindeki kayıp ve kaçakları önlemek ve Katma Değer Vergisine tam bir işlerlik getirmek amacı
na yöneliktir. 

Anılan uygulamanın, malî bakımdan denetim kolaylığı getirmenin yanı sıra mükelleflere, 
elle belge düzenlemede karşılaşılacak güçlük ve gecikmeleri ortadan kaldırma, işletme içi oto-
kontrolu sağlama, envanter ve muhasebe işlemlerini kolaylaştırma gibi yararları bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1991 Perşembe 

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 
KAVUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

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

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



_ 2 — 

4. — 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) 

5. — İçel 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) 

6. — Balıkesir Milletvekili önder Kırk 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) 

7. — Mülî 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) 

X 8. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 9. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

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

11. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadi Te-
?ebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi 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) 

12. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

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

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

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmaz! iğin in Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

18. — istanbul 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) 

19. — istanbul 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) 

20. — 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) 

21. — içel 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) 

22. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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X 23. — 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 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısi 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı .: 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 25. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27*9.1990) 

26. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin 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) 

27. — 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) 

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

29. — 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 30. — 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 31. — 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 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği 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) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selafaiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka-
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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) 

34. — 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 içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 35. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şartı'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 36. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 37. — 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) 

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

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kralhğı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi l 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine 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 41. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk 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 42. — 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 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
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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 44. — Yeraltı Madenlerinde îşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 45. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

46. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

47. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S, Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 48. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 49. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 50. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihî : 28.12.1990) 

51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
(63 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 413) 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Ya
kalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/227) 

TBMM 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti İM.1989 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 98 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkın

da Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ekin Dikmen 

İçel 

GENEL GEREKÇE 
Bir kişi ya suç işlemiştir veya işlememiştir, ya suçludur yahut değildir. Sanık olmak ayrı, 

cezalandırılmak, suçlu olmak hüküm giymek ayrıdır. 
466 sayılı Kanun, kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesiyle 

ilgilidir. Hiç kimse bir kaç suç işledi diye veya aynı suçu ikinci kez işledi diye o kişiyi suç işle
meyi meslek edinmiş kabul etmek veya geçimini suç işleyerek sağladığını kabul etmek, insanla
rı peşinen suçlu kabul etmek, bir veya birkaç kez suç işleyen bir kimsenin bir daha suç işleme
yeceğini ıslah olamayacağını kabul etmektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Kanunundaki masumi
yet ana ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, hukuka, hukuk devletine, anayasaya aykırıdır. Ayrıca in
san hak ve özgürlüklerine bir tecavüzdür. İnsanları istendiği zaman, özgürlüğünden keyfî ola
rak yoksun bırakmak anlamını taşır. 

Bu nedenle 466 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen durumlar bu tür kişiler için 
varsa, bunlara uygulanmışsa, bu tür kişileri 466 sayılı Kanundan yararlandırmamak insafsız
lıktır, adaletsizliğin giderilmesi, herkes için adalet ve herkes için yasalar karşısında eşitlik için 
466 sayılı Yasanın 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının yasadan çıkarılması gerekmektedir. 

466 sayılı Yasanın 2 nci maddesi ikinci fıkrasında tazminat isteyen dilekçenin nasıl olması 
ve neleri içermesi gerektiği belirtilmiştir. Dilekçede bulunması gerekenler arasında dilekçeye ispat 
vasıtalarının (sübut delillerinin) eklenmesi gerektiği de yazılmıştır. Bu dilekçenin, merciine ka
rara bağlandığı tarihten sonraki 3 ay içerisinde verilmesi gerektiği de belirtilmiştir. 3 ay gibi 
kısa bir süre içerisinde haksızlığa uğrayan insanın psikolojik olarak kendisine gelmesi, yaşadı
ğı kötülükleri ve haksızlıkları unutması zor olduğu gibi bu süre içerisinde tazminat isteminde 
haklı olduğunu gösteren belgeleri toplayarak dilekçeye eklenmesi mümkün olmayabilir. 
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3 ay gibi kısa bir sürede delilleri dilekçeye eklemediği için tazminat hakkından, istemde bulu
nanı yoksun bırakmak hakkaniyetle bağdaşmaz. Amaç haksızlığın giderilmesidir. Adaletin sağ
lanmasıdır. Üzüntülerini azaltacak tazminat verilmesidir. 

Bu bakımdan delillerini dilekçeye eklemeyen, istemde bulunulan dilekçelerin verildiği mer
ciin, bir aylık ek bir süre tanıması adil ve hukuka uygun, hakkaniyete uygun olacaktır. 

466 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci paragrafına; 
"Dilekçeye delillerini bağlı olarak ibraz etmeyenlere mahkeme delillerini ibraz için bir ay

lık kesin süre verir" eklenmelidir. 
466 sayılı Yasanın 2 nci maddesine beşinci paragraf eklenmesi gerekmektedir. 
Tazminat davası açıldığı tarihten sonuçlandığı tarih arasında bazen uzun süre geçmekte, 

bazen de önemli ekonomik ve sosyal ve siyasal gelişmeler sonucu enflasyon artmakta, Türk 
parasının değer kaybı olmakta, bu nedenle tazminat istemine karar verildiği tarihte dilekçede 
yazılı bulunan ve istenen tazminatın yaşam koşullarının çok gerisinde kaldığı, davanın açıldığı 
zaman önemli bir miktar olan tazminat miktarının dava sonuçlandığı tarihte önemsiz hale gel
diği ve alım gücünün kalmadığı görülmekte ve bilinmektedir. Karar veren mahkeme yargıçları
nın karar tarihinde enflasyon durumunu, Türk parasının değer kaybedişini, paranın alım gü
cünü dikkate alarak tazminatı artırma hakkı verilmelidir. Bu hak verildiği zaman ikinci bir 
adaletsizlik önlenmiş, hakkaniyete uygun bir karar verilmiş olur. 

466 sayılı Kanunun 2 nci maddesine beşinci paragraf eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Paragraf "İstenen tazminat mahkemenin karar verdiği tarihteki ekonomik şartlar, Türk para
sının değer kaybediş durumuna ve enflasyonun yıllar içerisinde yükseliş durumuna ve Türk 
Lirasının alış gücüne göre mahkemece artırılabilir." 

466 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi haksızlığa uğrayanlara, kanun dışı yakalananlara veri
len tazminat hakkını tamamen ortadan kaldıran bir maddedir. 

thmal ve kusurlu hareketlerde bulunan bir kimsenin beraat etmesi veya haksız olarak tu
tuklanması veya gözetim altına alındıktan sonra serbest bırakılmasını kabul etmek hukuk dev
leti ile bağdaşmaz, hukukla bağdaşmaz, devletin varlığıyla bağdaşmaz. Kabul etmek keyfilik
tir. Keyfiliği davet eder, hukuk dışı, kanun dışı davranışları davet eder, görevlilere sınırsız yet
kiler vermek olur. Bu tür yetkilerde insan onuruyla, insan hak ve özgürlükleriyle bağdaşmaz. 
Onlara darbe vurmaktır. 

Tazminat talebine esas olan işlemleri tamamıyla kendisi sebebiyet vermişse kanun dışı ya
kalama söz konusu olmaz. Kanun dışı yakalama söz konusu ise tazminat talebinde bulunanın 
ihmali ve kusurlu hareketlerinin olması söz konusu olmaz. 

4 üncü maddenin kaldırılması açıkladığımız gerçeklerle mümkündür. Kaldırılması gerek
mektedir. 

Kanun dışı yakalanan ve kanun dışı yakalandığı, tutuklandığı yetkili merci ve mahkeme 
kararıyla saptanan kişi devlet aleyhine zararın tazmini için tazminat davası açmış ve tazminat 
hüküm altına alındıktan sonra yani delillerin varlığı ileri sürülerek hakkında yeniden dava açı
lan veya muhakemesi iadesi kabul edilerek hakkında yeniden dava açılan kişiye "ödenen taz
minatın ileride mahkûm olacağı varsayımıyla geri alınması için mallarına haciz konulması adil 
değildir. Mahkûm olacağı kesin olmayan hakkında karar verilmek, peşinen suçlu kabul edilen 
bu ihtiyatı haciz kararı Türk Ceza Kanununun masumiyet kaidesine aykırıdır. Mahkûm ola
cakmış gibi kabul ederek mallarına ihtiyatı haciz korsanız adaletli ve hukuka uygun davran
mamış olursunuz. 

İhtiyatı haciz kararı konulan mallar üzerinde kişinin tasarruf hakkı yoktur. Hukuken te
minat altına alınan hakkının, bir varsayıma dayanılarak bir müddet kişinin elinden alınması 
kişi haklarına ve özel mülkiyete aykırıdır. Bu tür bir haksız işlemden dolayı malı üzerinde ta
sarruf edemediği için zarar doğmuşsa bu zararın tazmini de gerekir. Zararın tazmini için kişiye 
hak tanımak gereklidir. Onun için 5 inci maddesinin dördüncü paragrafı belirttiğimiz şekilde 
düzenlenmesi doğru olur inancındayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/227 
Karar No. : 32 

3.5.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kim

selere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahi
binin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1. Teklifin başlığı "7.5.1964 Tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan 
Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesinde geçen ''paragrafına'' kelimesi' 'fıkrasına'' şeklinde değişti
rilmiş ve 1 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesi Borçlar Kanununun genel hükümlerine aykırı görülerek tek
lif metninden çıkarılmıştır. 

4. Teklifin 5 inci maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
5. Teklifin 1 inci ve 4 üncü maddeleri yasa tekniğine uygun olarak birleştirilmiş ve 3 ün

cü madde olarak kabul edilmiştir. 
6. Teklifin 6 nci maddesi 4 üncü madde olarak, 7 nci maddesi S inci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
Üye 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Üye 
Mehdin Işık 

Muş 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Güneş Gürsekr 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Üye 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 
Üye 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 
Üye 

ihsan Miri Topkaya 
Ordu 

Üye 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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İÇEL MİLLETVEKİLİ EKİN DtKMEN'İN TEKLİFt 

466 Sayıh Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 466 sayılı, Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 8 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Dilekçeye delillerini bağlı olarak ibraz etmeyenlere Mahkeme delillerini ibraz için 1 aylık 
süre verir." 

MADDE 3. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine 5 nci paragraf eklenmiştir. 

"istenen tazminat mahkemenin karar verdiği tarihteki ekonomik şartlara, Türk parasının 
değer kaybediş durumuna ve enflasyonun yıllar içerisindeki yükselişine göre mahkemece artı
rılabilir." 

MADDE 4. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dava sonunda o kişi beraat ederse ihtiyati haciz kalkar, ihtiyati haciz konduğu tarihten 
kalktığı tarihe kadar geçen süre içerisinde beraat eden kişinin bir zararı doğmuşsa bu Kanuna 
göre yetkili Ağır Ceza Mahkemesi talebi üzerine zararın tazminine karar verebilir. Mahkûm 
olduğu takdirde ödenen tazminat hükme lüzum kalmaksızın Hazineye geri alınır veya ihtiyati 
haciz konmuş ise genel hükümler uygulanır." 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

7.5.1964 Tarihli ve 466 Sayıh Kanun Dışı Yakalanan veya Tututuklanan Kimselere 
Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Taz
minat Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

«Dilekçeye delillerini bağlı olarak ibraz etmeyenlere Mahkeme delillerini ibraz 
için 1 aylık süre verir.» 

MADDE 2. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Taz
minat Verilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Dava sonunda o kişi beraat ederse ihtiyatî haciz kalkar, ihtiyatî haciz konduğu 
tarihten kalktığı tarihe kadar geçen süre içerisinde beraat eden kişinin bir zararı doğ
muşsa bu Kanuna göre yetkili Ağır Ceza Mahkemesi talebi üzerine zararın tazminine 
karar verebilir. Mahkûm olduğu takdirde ödenen tazminat hükme lüzum kalmaksızın 
Hazineye geri alınır veya ihtiyatî haciz konmuş ise genel hükümler uygulanır.» 

MADDE 3. — 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere 
Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin 8 inci fıkrası ile 4 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 413) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S, Sayısı: 414) 

Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) 
Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa 

Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 4.10.1988 
Sayı : 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 24.2.1988 tarhinde 3409 Sayılı Kanunun 12 nci 
Maddesiyle aynen kabul edilen 11.9.1987 günlü KHK'nin 276/12 nci maddesiyle değişik 48 
ind maddesinin (A) bendi 5 inci fıkrasındaki yasal boşluğu doldurmak ve ceza hukukumuzla 
uyum sağlamak üzere hazırlanan yasa değişikliği ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Kazım Ozev 
Tokat 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

M. Tabir Köse 
Amasya 
Ali Uyar 

Hatay 
M. Kemal Duduoğlu 

Hatay 
A. Haydar Erdoğan 

istanbul 
Fuat Erçetin 

Edirne 
Kazım Uhısoy 

Amasya 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

ibrahim Tez 
Ankara 
Arif Sağ 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ekin Dikmen 
tçel 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Turhan Htrfanoğlu 
Hatay 

ibrahim Aksoy 
Malatya 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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Turan Bay azıt Ayhan Arjfağaoğh 
tzmir Artvin 

Cumlvur Keskin Erol Ağagü 
Hakkâri Ankara 

Musa Gökbel 
Muğla 

GEREKÇE 
657 sayılı Devlet Memurları Yasasının "Memuriyete Alınma Koşullarını" düzenleyen 48 

inci maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendi, KHK 276/12 nci maddesiyle değiştirilirken "belli 
nitelikteki ve belli fiillerden dolayı hapis mahkûmiyetlerinin memuriyete etkisi düzenlenmiş, 
bunların tecili halinde durumun ne olacağı konusunda", herhangi bir hüküm getirilmemiştir. 

Bu yasal boşluk nedeniyle, Ceza Yasamızın genel sistematiği ve temel tercihleri bir yana 
bırakılarak-, tecil edilen ceza almış kişiler memuriyete alınmamakta yada memuriyetleri sıra
sında böyle bir durumla karşılaşanların görevlerine son verilmektedir. 

Ceza Hukukumuz, tecil müessesesini "Cezanın İnfazının Tecili" (Le sursis â ex6cution 
de la peine ) olarak görmemiş, aksine "Şartlı Mahkûmiyet" (Condamnation Conditionelle) 
sistemine dayandırmıştır. 

Bu sistemde, tecil mahkûmiyetin hukukî varlığını etkiler. Cezanın infazı ertelenmekle bir
likte, deneme süresi içinde yeni bir suç işlenmediği takdirde, mahkûmiyet ortadan kalkar. Bir 
başka ifadeyle "mahkûmiyet esasen vaki olmamış sayılır." Bundan çıkan hukuksal sonuç "o 
kişinin, hiç suç işlememiş kişi ile aynı duruma gelmesidir." 

T. C. K. 95 inci maddede "hüküm tarihinden itibaren kabahatlerde 1 yıl cürümlerde 5 
yıl içinde, yeniden suç işlenmediği takdirde, cezası tecil edilmiş bir mahkûmiyetin esasen vaki 
olmamış sayılacağı "belirtilmektedir. 

T. C. K. 89 uncu maddede de "... sayılan suçlarla mahkûm olan ve fakat geçmişteki hali 
ve ahlakî temayüllerine göre, ileride suç işlemeyeceğine kanaat getirilen kişinin, cezası ertelen
mekle beraber öngörülen deneme süresini iyi hal ile geçirdiği takdirde, hiç suç işlememiş duru
ma gelmesi" öngörülmektedir. 

T. C. K. 91 inci madde ise "tecilin fer'i cezalar hakkında da uygulanacağı" hükmünü 
getirmiştir. Ceza Yasamızın Umumî Hükümleri arasında yer alması nedeniyle, bu madde ile 
tecilin cezanın infazına değil, esasına ilişkin bir ilke, "tecilin bölünmezliği ilkesi" benimsen
miştir. Buradan çıkan tartışmasız sonuç "tecil kararının mahkûmiyete bağlı bütün ehliyetsiz
likleri etkilediğidir." 

T. C. K. 41 inci madde ise "Ceza mahkûmiyetinden doğan sair ehliyetsizliklerin, şahsî 
hürriyeti tehdit eden bir cezaya bağlı olduğu veya bir ceza mahkûmiyetinin neticesi bulunduğu 
takdirde, cezanın ikmal edildiği veya sakıt olduğu günden başlamasını" düzenlemektedir. 

Bu durumda, tecil edilmiş bir mahkûmiyette, verilen cezanın tecil süresinde uygulanması 
mümkün değildir. Bu süre içinde, mahkûmiyetin doğuracağı kanunî neticeler de husule gelme
yecektir. Deneme süresi, öngörülen koşullara uygun olarak geçirildiği takdirde, tecil edilmiş 
mahkûmiyet, Ceza Yasasının yukarıda andığımız 95 inci maddesi gereği "esasen vaki olmamış 
sayılacağından, bu tip ehliyetsizliklerin uygulanması, hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 414) 
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647 say ıh Cezaların İnfazı Hakkınaki Yasanın 7 nci maddesi gereğince de "deneme süresi
nin sonunda tecil edilen mahkûmiyetin mahkemece Adlî Sicilden silinmesi" hükümleriyle de, 
T. C. K.'nun 95 inci maddesi paralelinde, onu destekleyen ve tamamlayan bir düzenleme geti
rilmiştir. 

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler nedeniyle : 
Cezası tecil edilmiş ve deneme süresini iyi hal ile geçiren kişinin mahkûmiyeti hiç vaki ol

mamış sayılacağına göre, bu süre daha dolmadan, o kişinin hiç suç işlememiş duruma gelmesi 
ve bunun hukuksal sonuçlarından yararlanması mümkünken ve bunun kişi ve toplum yararına 
olduğu açık seçik ortada olduğu halde, bu imkânın tanınmaması suretiyle, memuriyete son 
verilmesi hukuka ve adalet duygusuna uygun olamaz. 

Kaldı ki, memuriyete engel tecil edilmiş mahkûmiyeti, idarece deneme süresini doldur
duktan sonra fark edilen memurun, mahkûmiyeti vaki olmamış sayılarak, görevine devamı müm
künken, deneme süresini doldurmamış memura bu imkânın tanınmaması suretiyle , görevine 
son verilmesi, hukuka ve adalet duygusuna da uygun olamaz. 

Diğer yandan yukarıda açıklanan "tecilin bölünmezliği ilkesi" gereğince, tecil kararının 
mahkûmiyete bağlı bütün ehliyetsizlikleri etkilediği de tartışmasızdır. O halde, 657 sayılı Yasa
nın 48 inci maddesinin (A) fıkrasında 5 inci bentte belirtilen ehliyetsizliğin ceza mahkûmiyeti
ne bağlı olduğu dikkate alınırsa, cezası tecil edilen bir memurun görevine hemen son verme
mek, deneme süresinin bitmesini bekleyerek, bu sürenin sonunda ortaya çıkacak hukukî duru
ma göre işlem tesis etmek, kamu hizmetinin gereklerine ve adalete uygun düşecektir. 

Bütün bu nedenlerle, ceza hukukumuza, temel adalet ilkelerine, ve eşitlik kurallarına uyum 
sağlamak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki bir boşluğu doldurmak üzere, bu 
yasa teklifi hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 414) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/89 
Karar No. : 31 

3.5.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 48 inci Maddesinin (A) Bendinin Beşinci Fıkrasının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 
Yasa Teklifi Adalet, Maliye ve Gümrük bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri
nin ve teklif sahibinin de katılmayanyla Komisyonumuzca incelenip görülmüş, gerekçesi uy
gun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesine açıklık getirmek üzere "Taksirli suçlar ve" ibaresinden sonra 
"aşağıda sayılan suçlar dışında" ibaresi eklenmiş, teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 
Üye 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Üye 
. Mehdin Işık 

Muş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 
Üye 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Üye 
Hasan Tanrtöver 

Gaziantep 
Üye 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ÖNDER KIRLI VE 24 ARKADAŞININ TEKİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşind R kreşinin 
Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 
S inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. Taksirli suçlar ve tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan 
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zim
met, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçı
lığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vur
ma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 414) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 ind Maddesinin (A) Bendinin Beşind Fıkrasının 
Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklin 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 
S inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak 
üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Dev
let sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak." 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen Kabul edilmiştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T..B. M. M. (S. Sayısı : 155) 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
26.5.1988 Tarih ve 3450 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 ımcu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 

Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /481 , 3 /583) 

(Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 7.6. 1988 

KAN. KAR, MD. : 
39-181A-2-88-337 

KONU : 3450 Sayılı Kanun Hk. 

TÜRJKİYE BÜYÜK iMlrLUET iMECLitSt B!A$KANUIĞINA 

tim •• 27 Mayıs 1988 Tarih ve 681-0İ3098 sayılı yazınız. 
1. Türkiye Büyük Mület Meclisince kabul olunduğu bildirilen ve ilgideki yasa

nıza ekli olarak gönderilen 26.5.198$ tarih ve 34S0 'sayılı «1918 sayıh Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Daür Kanunim Biır Maddesimlin Değiştirilmesi Hakkında Kanun» (incelendi. 

2. Yapılan düzenleme ile 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka-
nunufa 45 inci maddesi değiştirilmektedir. 

Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki hükmü kapsamaktadır. 
«Madde 45. — Gümrük kapılan ve yollan dışındaki yerlerden memleket dışına 

eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak (içlin gümrüklere verdikleri beyannamelerde 
cins, mevti, mikıtar, mıenşe, gönderileceği yer ve (ticarî eşya için kıymet bakımır.Viara 
yanlış beyanda bulunanlar hakkında, elli bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası hükmohmur. 

Şu kadar ki, bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi halinde buna ilaveten ilgili ka
nun hükümleri tatbik olunur.» 

Bu defa madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
«Madde 45. — Gümrük kapılan ve yolan dışındaki yerlerden memleket dışına 

eşya çıkaranlar hakkında eşyanın FOB değerinin bir misi ağır para cezasına hük-
moklîmr. 

Her türlü ihracat işlenileninde Ibiir veya birden fazla kişinin önceden anlaşarak 
dahi olsa, gerçeğe aykın beyamDame veya belge ibrazı 10le ihracata yönelik oSıarak, ih
racı fona tabi eşyada fon ödememek veya eksik ödemek sureltiytet veya vergi iadesi, 
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teşvik ve benzeri her türlü uygulamalarla, Devletten haksız menfaat sağlamaları ha
linde faillere sağlanan menfaatin iki misli veya buna teşebbüs etmeleri halinde sağ
lanmaya (teşebbüs edilen menfaatin yansı oranımda ağır para cezası verilir. Ancak, bu 
ceza menfaatin sağlanması halinde yirmi milyon liradan, buna teşebbüs edilmesi ha
linde beş milyon liradan az olamaz. 

Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde ve eşyalar müsadere edilir, 
hükmedilen para cezaları tecil edilemez. Para cezalarının tahsilinde, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kaaumm 5 inci maddesi hükmü uygulanır.» 

3. Son olarak 1916 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunen 45 inci 
maddesinde yapılan değişiklikte üzerinde durulajn husus, maddenin ikinci fıkrasında 
yeralan «.. birden fazla kişimin önceden anlaşarak dahi olsa..» şeklindeki düzenle
medir. 

Bu suretle ihracat kaçakçdığında; «Bir veya birden fazla kişinin önceden anlaşarak 
dahi olsa» suç işlemesi, bir kişinin işlemiş olduğu aynı nitelikteki suç iîe eşdeğer Va
hamette kabul edilmiştir. Başka bir deyişle kanunlarımızda (toplu) ve (teşekkül) ha
linde kaçakçılık olarak nitelendirilen ve ağır hapis cezalarının verilmesini gerektiren 
suç türleri ile «bir» kişinin aynı nitelikteki bir eylemli, bir sınır dahi getirilmeden para 
cezası iîe tecziye edilir şekle dönüştüraîmlüŞtür. 

Konuyu daha laynlanlı olarak açıklayabilmek için, önce Kaçakçılık Kanunu ve 
daha sonra da Ceza Kanunu yönünden incelemek gerekir. 

a) Hemen ifade edelim ki, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunda; bir kişi tarafımdan işenen kaçakçılık suçları ile teşekkül vücuda getirerek veya 
toplu olarak işlenen kaçakçılık suçlarında, hükmedileni cezalar çok farklıdır. 

Bir kişinin, Kaçakçılık Kanununun ilgili maddelerini ilılâl etmesi halinde genel
de para cezası ile tecziyesi yoluna gidilmektedir. Örneğin 25 inci ve 45 inci madde
lerde olduğu gibi. 

Buna karşılık kaçakçılık suçunu işlemek için teşekkül oluşturmak, (teşekkül men
suplarının suç işlemesi, kaçakçılık suçunun topluca yapılması halinde genelde ağır 
hapis cezası hüknıedilmektedir. 

örneğîn Kanunun 26 ncı maddesinde, kaçakçılık ile iştigal etmek maksadı ile iki 
veya daha fazla kimsenin evvelden anlaşıp birleşerek «teşekkül» vücuda getirmesi, 
başh basma suç kabul edilmiş ve bu tür eylemlerde bulunanlara beş seneden yedi se
neye kadar hapis ve' yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası verileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince; teşekküle mücerret katılanlar 
hakkımda üç seneden beş seneye kadar hapis ve ellibin İradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası verileceği açıklanmıştır. 

Kaçakçılık Kanununun 27 nci maddesine göre ise; «Kaçakçılık suçu, kaçakçılık 
maksadı ile teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya (teşekküle mensup olan
lar tarafından işlenirse, failler hakkında om seneden on beş seneye kadar ağır hapis»; 

«Bunun dışmda iki veya daha fazla kimsenin toplu olarak kaçakçıhk suçu işle
mesi halinde faillere sekiz seneden on iki seneye kadar ağır hapis»; 

Cezalan hükmoîunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet' Meclisi (S. Sayısı : 155) 



— 3 — 

O halde, Kaçakçılık Kanununun uygulanmasında, bir kişinin kaçakçılık suçu 
işlemesi İle bu suçun toplu veya teşekkül oluşturarak işlenmesi halellinde, gittikçe 
ağırlaşan bir ceza uygulaması mevcuttur. 

b) Konunun Ceza Kanunu yönünden incelenmesinde de durum aynıdır, 
Herşeyden önce (Cürüm İşlemek için Cemiyet Teşkil etme) 313-315 inci madde

lerde başlı basma suç sayılmıştır. 
Diğer taraftan bîr kişi tarafından işleneni suçlara göre çok faliüi suç olarak nite

lendirilen eylemler, daha ağır cezalarla tecziye edilmektedir. 

Somut biır örnek vermek gerekirse, Türk Ceza Kanununun 491-493 ündü madde
lerinde yer alaln hırsızlık suçlarında, suçların ikiden fazla kimseler tarafından birlik
te işlenmesinde cezanın yukarı haddinin verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bunun gibi Türk Ceza Kanununun 168, 183/3, 193/2» 2(54/2, 256, 258/2 ve 497/2 
maddelerinde, ifcMen ziyade kimsenin birlikte suç İşlemeleri, tek kişinin aynı nitelikte 
bir suç işlemesine göre daha ağır cezai Oe Itecziye edilir bir şekilde düzenlenmiştir. 

Görülüyor ki; bir taraftan Kaçakçdığın Men ve Taklibine Dair Kanunda, diğer 
taraftan Ceza Kanununda, toplu ve teşekkül halinde işlenen suçlar daha vahim 
kabul edilerek, daha ağır cezalarla tecziyeleri yoluna gidilirken, bu defa 1918 sayıh 
Kanunun 45 inci maddesinde yapılan düzenlemede bu önemli farklılıktan vazgeçil
miştir. 

Öteden beri bilinen ve bugün de benimsenen suç ve ceza politikasında esas; yeni 
bir düzenlemeye gidilirken «objektif, genel ve anonim» nitelik taşıyan unsurların 
gözönünde bulundurulmaisı ve ülkedeki ıtüm yasaların birlikte değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. 

4. Esasen Yüce Meclis, 7.5.1985 tarih ve 3197 sayıh Kanunla 1918 sayılı Ka
nunun 27 nci maddesinin dördüncü fdcrasında; 

«Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ütha-
ialt ve ihracalî rejimi kararlarıyla memlekete ithali veya ihracınım yasaklanmış olma
ması halinde yukardaki fıkralarda zikrolunan hapis cezasına hükmedihneyüp sadece 
ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine kanar verilir.» 

Hükmünü kabul ettiği halde, 7.5.1985 tarih ve 3197 sayılı Kanunun bir defa daha 
görüşülmesi için 20 Mayıs 1985 tarih ve 3409 sayıh yazımızla iadesi üzerâne, 5.6.1985 
tarih ve 3217 sayılı Kanunla aşağıdaki fıkrayı kabul etmiştin 

«İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlarda; mal veya eşyanın özel ka
nunlarla veya ilthalalt ve ihracait rejimi kararları ile memlekete ithal veya ihracı ya
saklanmamış olmakla birlikte gümırüklenmiş piyasa değerinin otuz milyon lirayı geç
memesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halimde, ikinci fdtradakıi ağır hapis ceza
sına hükmedlimıeyip sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve mal veya eşya-
nîn müsaderesiae karar verilir. Bu fıkradaki miktarı. Başbakanlık Hazine ve Dış Tica-
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ret Mtisteşariığı tarafından yayunlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yılık İndeksi»ndeki 
artışlar oranında morinaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmî Gazetede 
yayımlanır.» . 

Son metinle; 
a) 27 nci maddenin birinci fıkrası (teşekkül oluşturarak kaçakçıük suçunu iş

lemek) kapsam dışı bırakılmış, ihracat kaçakçılığında da bu tür suçların işlenmesi 
hali yeniden ağır hapis cezası ile tecziiye edilir haile dönüştüıiilınlüştür. 

b) Toplu kaçakçılık suçlarında da; diğer ş'aüİarın yanında oltuz milyonluk bir 
sınır getirilmiş ve bu değerin üzerindeki suçlar 27 nci maddenin dördiâncü fıkrası ile 
getirilen para cezası uygulamasının dışmda tutulmuştur. 

5. Diğer taraftan 1918 sayılı Kanunun 4S ineli maddesinde 26.5.1988 tarih ve 
3450 sayılı Kanunla yapılan düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde, Türk Ceza Kanu
nunun 2 nci maddesQiiin ikinci fıkrasında yeraiaın; 

«Bir cürmün veya kabaiıaülm işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşir olu
nan kanun hükümleri birbirinden farklı üse, failin lehinde olan kanun tatbiki ve infaz 
olunur.» 

Hükmü nedeniyle getirilen bu düzenleme af dÜtelüğine bürünecek, toplu veya 
teşekkül halinde (ihraç kaçakçılığı yapmış olanlar bundan istifade edeceklerdir. 

Bu suretle infaz aşamasında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun 27 nci maddesöflden hüküm giiyenlerin bir kısmının hapis cezasının infazına 
devam olunurken, bir kısmı hemen Itahliye edilecektir. 

6. Yukarıda arzedlilen hususlar ve emsal İdare ve yargı kanarları karşısında 
26-5.1988 tarih ve 3450 saydı «1918 saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun» bir defa daha görüşülmek üzere 
Anayasaımı 89 uncu maddesi gereğince iade edüiînıişlıir. 

Arz ederini, 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155) 



Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye, Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu, 22.11.1988 
Esas No^ :. 1/481 
Karar, No. : 36 

TÜRKİYE ıDÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 9.5.1988 Tarih ve 18 Karar No.'lu raporu ile sonuçlandırdığı, 
«1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun» Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26.5.1988 Tarihli 71 inci Bir
eşiminde gör'üşülmüiş ve kabul ediKmiştir. 

Kanan Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için TürMiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının 27.5.1988 Tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı 681-03098 Saydı Tezkeresi ile Saym Cıımhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha 
görüşülmek üzere Kanunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de 
Genel Kurulumuzun 1.9.1988 Tarihli 1 inci Birleşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, geri gönderme gerekçelerini göz önünde 
tutarak Adalet Bakam Sayın Mehmet Topaç'ın ve Bakanlık Temsücüerinin de kaül*-
malarıyla yeniden incelenmiştir. 

Geri gönderme gerekçesinde; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun ile TürOt Ceza Kanununda bir kişi tarafından işılenıen kaçakçılık suçları ile te
şekkül vücuda getirerek veya toplu olarak işlenen kaçakçılık suçlarında hükmedilen 
cezaların çok farklı olduğu, bu Kanunla 1918 Saydı Kanun yönünden bu farklı
lıktan vazgeçildiği, yeni düzenlemenin af niteliğine bürüneceği ve toplu veya teşek
kül hallinde ihraç kaçakçılığı yapmış olanların bundan faydalanacağı belirtilmektedir. 

Bu mahzurları ortadan kaldırmak amacıyla Kanunun 1 inci maddesinde yapılan 
düzenleme üe her türlü ihracat işlemlerinde gerçek dışı beyan ile ihracata yönelik ola
rak her türlü uygulamalarla Devletten haksız menfaat sağlayanlara ağır para cezası 
yanında beş seneden on seneye kadar ağır hapis cezası da verileceği hükme bağlan
mıştır. 

Ayrıca maddeye bu suçlarm iki veya daha fazla kimselerce toplu olarak işlen
mesi halinde faillere verilecek hapis ve para cezalarının yarısı kadar artırüacağına ve 
bu fiillerin ayrıca suç teşkü etmesi hallerinde ilgili Kanun hükümleri daha ağır bir 
cezayı gerektiriyorsa bu cezaların tatbik edileceğine ilişkin iki fıkra ilave edilmiştir. 

Kanunun 2 noi ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155) 



Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Alpaslan Pehliyanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Atesoğullan 

Ankara 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Naim Geylani 

[Hakkâri 

Üye 
Aytekin Kotil 

^istanbul 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yılmaz Altüğ 

Sivas 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Üye 
Mehmet Çevik 

Ankara 

Üye 
Hasan Tanrıöver, 

Gaziantep 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Ersin , 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenafl Gülpınar 

Şanlıurfa 

Türkiye fiüyülk Millet Meclisi (S. Sayısı : 155) 



t 



ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 3450 Kabul Tarihi : 26.5.1988 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 45. — Gümrük kapriarı ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eş
ya çııkaran'ar hakkında eşyanın FOB değeninin bir 'misli ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

Her türlü ihracat işlemlerinde bir veya birden fazla kişinin önceden anlaşarak da
hi olsa, gerçeğe aykırı beyanname veya belge ibrazı ile ihracata yönelik olarak, ihracı 
fona tabi eşyada fon ödememek veya eksik ödemek suretiyle veya vergi iadesi, teşvik 
ve benzeri her türlü uygulamalarla Devletten haksız menfaat sağlamaları halinde fail
lere, sağlanan menfaatin iki misli veya buna teşebbüs etme'eri hafinde sağlanmaya te
şebbüs edilen menfaatin yarısı oranında ağır para cezası verilir. Ancak bu ceza, men
faatin sağlanması halinde yirmi milyon liradan, buna teşebbüs edilmesi hailinde beş 
milyon liradan az olamaz. 

Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde ve eşyalar müsadere edi
lir, hükmedilen para cezaları tecii edilemez. Para cezalarının tahsilinde, 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığıın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 45. — Gümrük kapıüarı ve yolları dışındaki yerlerden memîleket dışına eşya 
çıkaranlar hakkında eşyanın FOB değerinin bir misli ağır para cezası hükmolunur. 

Her türlü ihracaat işlemilerinde, gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, 
miktar, menşe, mal alış faturası, gönderileceği yer ve ticarî eşyanın kıymeti gibi gerçek 
dışı beyan ile ihracata yönelik olarak, ihracı fona tabi eşyada fon ödememek veya ek
sik ödemek suretiyle veya vergi iadesi, teşvik ve benzeri her türlü uygulamalarla Dev
letten haksız menfaat sağ! ay anlara beş seneden on seneye kadar ağır hapis, sağlanan 
menfaatin iki misli ağır para cezası verilir. Ancak para cezası menfaatin sağlanması 
halinde yirmi 'milyon liradan, buna teşebbüs edilmesi halinde beş mıiiiyon liradan 'az 
olamaz. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen suçların iki veya daha fazla kimselerce toplu 
olarak işlenmesi halinde faillere; veriüeoeık hapis ve para cezalan yarısı kadar artırııla-
rak hükmedilir. 

Şu kadar ki, bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde ilgili kanun hükümleri 
daha ağır bir cezayı gerektiriyorsa bu ceza tatbik olunur. 

Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde ve eşyalar müsadere edilir, 
hükmedilen para cezaları tecil edilemez. Para ceza!! arının tahsilinde, 647 Sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci Maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 155'e 1 inci Ek) 

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 Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 

Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) 
Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3.5.1990 
Esas No. : 1/481 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel Kurul gündeminde iken İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince yeniden değerlendi
rilmek üzere Genel Kurulun 10.1.1989 tarihli ve 52 sayılı Birleşiminde Hükümetçe Komisyona 
geri çekilen 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun, Bakanlık ve Türk Dış Tica
ret Derneği Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca bir kez daha incele
nip görüşülmüştür. 

Bugünkü gümrük mevzuatımız malların yurt dışına çıkarılma şekline göre 3 kategoriye 
ayrılmış bulunmaktadır. Bunlardan birinci kategori mallar, yurt dışına çıkışı yasak olan mal
lar olup, 1918 sayılı yasanın 1-B maddesi delaletiyle müeyyidelendirilmiştir. İkinci kategori mallar, 
yurt dışına çıkışı izne ve tescile, tabi mallardır. Bunlara izin alınması veya tescil edilmesi halin
de, yurt dışına çıkarılması suç değildir. Ancak, izin alınmaması ve tescil edilmemesi halinde 
1918 sayılı yasanın Ek 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre bu fiillerde müeyyidelendirilmiştir. 
Üçüncü kategori mallar ise, ihracatı serbest olan mallar olup, bunların normal yollardan yurt 
dışına çıkarılması müeyyideye tabi değildir. Ancak, bu malların gümrük kapı ve yolları dışın
dan çıkarılması veya bu yerlerden çıkarılmakla beraber gümrüğe yanlış beyanda bulunulması 
1918 sayılı yasanın 45 inci maddesinde bir usulsüzlük müeyyidesine bağlanmıştır. Bu müeyyi
denin azlığı yasa dışı işlemlere imkân sağladığından 1918 sayılı Yasanın 45 inci maddesinin de
ğiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 45 inci maddeyi tadil ederken, öncelikle gümrük kapı ve yolları 
dışından ve devletin bilgisi haricinde mal çıkarılması fiilini, yanlış bilgi vermekten ayırmayı 
ve daha yüksek bir şekilde tecziyeyi düşünerek 1 ve 2 nci fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

3 üncü fıkrada ise, 2 nci fıkrada belirtilen yanlışlıklar dışında bir kasta makrun olarak 
Gümrük Çıkış Beyannamesinde beyan edilen mal yerine, kıymet, miktar, cins, nevi ve menşei 
bakımından başka mal ihracına teşebbüs veya gerçekleştirme müeyyidelendirilmiştir. 



4 üncü fıkrada, 3 üncü fıkrada belirtilen ihracat yapıldıktan sonra bu ihracata dayanarak 
devletten haksız menfaat elde etme yoluna gidilmesi halinde fiilin bir geçit fiil olarak değerlen
dirilerek daha ağır bir müeyyideye tabi tutulması öngörülmüş, haksız menfaat sağlanması ha
linde ise müeyyide artırılmıştır. Burada öngörülen menfaatler yasalara göre ihracatçı tarafın
dan talep edileceğinden aracı ihracatlarda da talep aracı ihracatçıya ait olmakla birlikte 6 ncı 
fıkra gereğince bu fiilin de imalatçı-tedarikçi tarafından işlendiği kabul edilmiştir. 

5 inci fıkrada, 3 ve 4 üncü fıkralarda belirtilen fiilin her biri müstakil firmalarca işlen
mekle birlikte, ayrıca bir örgüt içinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın artırılması öngörül
müştür. İhracat yapan şirketin kendi elemanları ile veya imalat veya tedarikçisi ile birlikte bir 
topluluk veya teşekkül oluşturabileceği kabul edilmemiş, firmaların ayrı ayrı suçu müşterek 
bir organizasyon içinde işlemeleri ağır müeyyideye tabi tutulmuştur. 

6 ncı fıkrada, ihracat mevzuatımızda yeni bir müessese olan aracı ihracatçılık müessesesi
nin önce bir tarifi verilmiş ve yurt dışında alıcıyı bulan, malı üreten veya tedarik eden, ancak, 
ihracatı başka bir ihracatçı üzerine yapan ve gerçekte ihracatçı olmakla birlikte, resmiyette ih
racatçı gözükmeyen ve bunun arkasına sığınarak kanunsuz işleri yapıp menfaat sağlayanların 
yasaların boşluğundan kurtulmalarını önlemek için aracı ihracatçılardaki mesuliyet düzenlen
miştir. İlaveten aracı ihracatçının üzerinden yapılan ihracatlarda devletten önce aracı ihracatçı
ların bir kontrol görevi olduğu kabul edilerek bunda ihmali görülmesi halinde bunların da ce
zalandırılması fıkraya eklenmiştir. 

7 nci fıkrada ise, her tür cezanın ertelenemeyeceği ve paraya çevrilemeyeceği hükme bağ
lanmıştır. 

Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Üye 
Güneş Gürseler 
' Tekirdağ 

Başkanvekili 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 
Üye 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Üye 
Hasan Tanrıöver. 

Gaziantep 
Üye 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Üye 
Melıdin Işık 

Muş 
Üye 

Orlıan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 1 inci Ek) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERÎ GÖNDERİLEN KANUN 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No. : 3450 Kabul Tarihi : 26.5.1988 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tabikine Dair Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 45. — Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıka
ranlar hakkında eşyanın FOB değerinin bir misli ağır para cezasına hükmolunur. 

Her türlü ihracat işlemlerinde bir veya birden fazla kişinin önceden anlaşarak dahi olsa, 
gerçeğe aykırı beyanname veya belge ibrazı ile ihracata yönelik olarak, ihracı fona tabi eşyada 
fon ödememek veya eksik ödemek suretiyle veya vergi iadesi, teşvik ve benzeri her türlü uygu
lamalarla Devletten haksız menfaat sağlamaları halinde faillere, sağlanan menfaatin iki misli 
veya buna teşebbüs etmeleri halinde sağlanmaya teşebbüs edilen menfaatin yarısı oranında ağır 
para cezası verilir. Ancak bu ceza, menfaatin sağlanması halinde yirmi milyon liradan, buna 
teşebbüs edilmesi halinde beş milyon liradan az olamaz. 

Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde ve eşyalar müsadere edilir, hükme
dilen para cezaları tecil edilemez. Para cezalarının tahsilinde, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 5 inci maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 1 inci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci 
maddesi aşağıdaki -şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 45.: — Gümrük kapıları ve yollan, dışındaki yerlerden memleket dışına 
eşya çıkaranlar hakkında eşyanın FOB değerinin bir misli ağır para cezası hükmolu-
nur. 

Yurt dışına ihraç edilecek malların cinsi, neyi, miktarı, menşei, kıymeti veya gön
derileceği yer hakkında gümrük çıkış beyannamelerinde yanlış beyanda bulunanlar 
'hakkında beşyüzbin liradan ikimilyom liraya kadar ağır para cezası hükmalunur. 

İhracat işlemlerinde Gümrük Çıkış Beyannamesinde ıbeyan edilen mallar dışında 
iktisadî kıymeti olmayan veya kıymet, cins, miktar, nevi, menşei bakımlardan ehemmi
yetli derecede farklı imal ihracına teşebbüs edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
verilir. İhracatın gerçekleşmiş bulunduğu hallerde verilecek ceza yarısı oranında artı
rılır. 

Üçüncü fıkrada yazılı suç işlendikten sonra ihracata yönelik olarak ihracı fona 
tabi eşfada fon almak veya ödememek veya dksiik ödemek suretiyle veya vergi iadesi, 
teşvik ve benzeri her türlü uygulamalarla devletten haksız bir menfaat sağlamaya te
şebbüs edenlere üç yıldan beş yıla kadar, fiilin tamamlanması halinde ise beş yıldan 
on yıla kadar hapis cezası, her iki halde de sağlanan veya sağlanmak istenen menfaatin 
iki misli ağır para cezası verilir. Ancak, para cezası menfaatin sağlanması halinde yir-
mimilyon liradan, teşebbüs halinde beşmilyon liradan az olamaz. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı suçlar bu maksatla meydana getirilmiş bir 
topluluk veya teşekkül marifetiyle işlendiğinde verilecek cezalar yarısı oranında artı
rılır. 

Üçüncü ve dördüncü fılkralarda yazılı fiiller tedarikçi veya imalatçı tarafından 
İhracat Şirketleri üzerinden geçirilerek yapılan aracılı ihracatta işlenmiş ise, gümrük 
beyannameleri veya sair e'vrak şirket yetkililerince imzalanmış bulunsa da, tedarikçi 
veya imalatçı ile aracı ihracatçı arasında Türk Ceza Kanununun 64 üncü ve 65 inci 
maddelerine uygun olarak iştirak halinin mevcut bulunduğu sabit olmadığı hallerde, 
ihracat tedarikçi veya imalatçı firma tarafından yapılmış sayılır. Ancak, bu ihracat
larda imalatçı veya tedarikçi tarafından işlenen fiillerin subuta ermesi halinde aracı ih
racatçıya, nezaret görevini ihmali nedeniyle beşımilyon liradan onmilyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde veya eşya müsadere edilir, 
hükmedilen cezalar ertelenemez ve paraya çevrilemez. Para cezalarının tahsilinde, 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükmü uygulanır.» 

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

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 1 inci Ek) 


