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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Tunus'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un dönüşüne ka
dar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 

Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar, Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet bakanı Kâmran tnan'ın; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan: 

Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal 
Akkaya'nın, Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Ba
kanı Recep Ercüment Konukman'ın, 

Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı İs
met özarslan'ın; 

Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dö
nüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
ile, 

Hatay Milletvekili Mehmet Döneri ve 20 arkadaşının, değişik işkollarında onbinlerce işçi
yi işten çıkararak rejimi yozlaştırdıkları ve bu uygulamalarıyla cumhuriyetimiz ve demokrasi 
için büyük tehlike oluşturdukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/27), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

önergenin, gündemin "özel Gündemde Yer alacak îşler" kısmında yer almasına ve gün
deme alınıp alınmayacağına dair görüşmelerinin Genel Kurulun 28.5.1991 Salı günkü birleşi
minde ve konu birliği nedeniyle, 1 inci sıradaki (U/25) esas numaralı gensoru önergesiyle bir
likte yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van ille
rinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay 
süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1676), 

Kabul edildi. 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 23 arkadaşının, tş Kanununun 13 üncü maddesi

ni bir tehdit aracı gibi kullanarak toplu iş sözleşmelerini baskı altına almaya çalıştıkları ve sos
yal dengeleri kasıtlı olarak erozyona uğrattıkları, 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 20 arkadaşının, değişik işkollarında onbinlerce işçi
yi işten çıkararak rejimi yozlaştırdıkları ve bu uygulamalarıyla cumhuriyetimiz ve demokrasi 
için büyük tehlike oluşturdukları, 

iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru (U/25, U/27) açılmasına ilişkin 
önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüşmelerden sonra; 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 22 arkadaşının, anayasayı ve yasaları keyfî ve hatalı 
uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir yöntemle devleti milyarlarca lira zarara sok
tukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru (U/26) açılmasına ilişkin önerge
sinin de, yapılan öngörüşmelerdensonra; 

Kabul edilmedikleri açıklandı. 
29 Mayıs 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.34'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdudhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Balıkesir 

Mustafa Sarıgül Ali Sami Akkas 

• ~ ~ " ~ ~ ^ — • — — — — 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
29 . 5 . 1991 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Körfez krizinden önce Irak ve Kuveyt'te faali

yette bulunan Türk firmaları ile Türkiye'de faaliyette bulunan Irak ve Kuveyt firmalarının bu
günkü durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.1991) 

2. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, göçmenler için yaptırılan konutlara ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) (Başkanlığa geUş tarihi: 28.5.1991) 

3. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Körfez savaşının Türk ekonomisi üzerindeki et
kilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1991) 

4. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, olağanüstü hâl uygulaması yapılan illerde kullanıl
mak üzere 430 numaralı K.H.K. ile tahsis edilen kadroların doldurulmasıyla ilgili şikâyetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1991) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, buğday taban fiyatının ne zaman açıklanacağına 

ve Toprak Mahsulleri Ofisinin finans sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1991) 

Meclis Araşttrmast Önergesi 
1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 arkadaşının, Magic - Box ya da Star-1 olarak 

bilinen özel televizyon kuruluşu ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Anayasının 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1991) 

Gensoru Önergesi 
1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 22 arkadaşının, Tekel'e ait olan rakı dışsatımı yetkisi

ni; 12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözlçşme ile sözleşme tarihinde kurulmamış olan bir şirke
te vererek bazı kişileri koruduğu ve Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı 
Adnan Kahveci hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1991) (Dağıtma tarihi: 29.5.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ab dul hali m Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

~ BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM HŞI KONUŞMALAR 
1. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, bazı Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin Amerika Birleşik 

Devletlerine yaptıkları seyahat dolayısıyla basında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Sayın Zeki Çeliker, Plan ve Bütçe Komisyonunun Amerika 
seyahati dolayısıyla basında intişar eden yanlış haberlere cevap kabilinden gündem dışı söz is
temiştir; kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun. 

ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Meclisimiz Plan 
ve Bütçe Komisyonunun 12 üyesi, gayri resmî bir kuruluş olan, özel statüdeki, Amerika Birle
şik Devletlerinin eski parlamenterlerince teşkil edilmiş bir enstitü tarafından 4- 23 Mayıs tarih
leri arasında özel mahiyette davet edilmiş; bu davet üzerine, Ankara'daki Amerika Birleşik Dev
letleri Büyükelçiliği nezdinde vaki olan temaslar neticesinde -başka çare bulunamadığı vçin-
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanınca devam sırasına göre tespit ve tensip edilen 12 
arkadaşımızın Amerika'ya gidişleri sağlanmıştır. Bu keyfiyet hepimizin malumu olan bir husustur. 

Konuşmamın şurasında, hemen, bir.hususu belirtmek istiyorum: Basın, insaf ölçüleri,içe
risinde kalsaydı da, bu konuyu tahammülü fevkalade gayri kabil ölçüler içerisinde istismar ci
hetine gitmemiş olsaydı, şu anda bu konuya vuzuh getirmek için huzurunuzda bulunmayacaktım. 

Kimi gazetenin köşe yazarı "Hazine soyuluyor" dedi, kimisi "kendi kendilerini empoze 
edip, Meclisin bütçesinden milyonlarca lirayı alıp götürdüler" dedi, kimisi "çalışkan milletve
killeri, tembel milletvekilleri" diyerek, bu konuyu istismar etmek suretiyle, Plan ve Bütçe Ko
misyonunun değerli üyelerini karşı karşıya getirmeye çalıştı. 

İddia edildiği gibi, Komisyonumuzun 12 üyesinin hiçbirisi, meclis bütçesinden de, Hazi
neden de bir kuruş harcırah almamıştır. Yani, iddia edildiği gibi, bir hazine soygunu, bir istis
mar, kendi kendine bir seyahat hazırlama pozisyonu ve keyfiyetiyle karşı karşıya kalınmamış
tır. Aldığımız harcırah, enstitünün bize takdir ettiği kişi başına 1 800 dolarlık harcırah, 
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artı, yol masrafından ibarettir. Buna karşılık, her birimizin, asgarî şartlarda yüklenmek mec
buriyetinde-olduğu otel, yemek ve zati masraflarımız -takdirlerinize bırakıyorum-19 gün içeri
sinde, 3 - 4 bin dolara varmıştır. Bu, memleketimizin menfaatları, orada deruhte ettiğimiz gö
revler bakımından tarafımızdan bir yük olarak kabul edilmemiştir; ama, keyfiyetin istismarı 
karşısında suskun durmamızı da kabul etmeyeceğinizi bildiğim için huzurlarınızdayım. 

Ne yaptık orada: Başkent Washington'da, enstitünün tanzim ettiği program gayet riayet
kar bir şekilde, sabahın 09.00'undan 19.00'lara, hatta bazı kokteyllerde 23.00'Iere kadar, Ame
rikan idarî makamlarının, Kongresinin; Senatosunun, Temsilciler Meclisinin muhtelif üyele
riyle görüşmeler yaptık. Bu süre zarfında bütün çabamız bir lobi gibi çalışmaktan, bir lobi 
oluşturmaya gayret göstermekten ibaret olmuştur. Orada, yakalayabildiğimiz yetkililerle, on
ların amme idaresi, mahkeme düzeni, bütçesi, Ermeni meselesi, Kıbrıs meselesi, Körfezmese-
lesi, enine boyuna, karşılıklı konuşulmuş ve memleketimizin millî dış politikasına uygun bir 
şekilde, bütün partileri temsil eden arkadaşlarla, bir partizanlık fikri gütmeden, birlik ve bera
berlik içerisinde, gücümüzün yettiği ölçüde, hatta gücümüzün fevkinde, umulanın fevkinde, 
gayet iyi neticeler istihsal ettiğimizi iddia edebilirim. 

Komisyon Başkanımız Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın, gözlerimi yaşartan ve Türk olarak 
gururumu fevkalade olcşayan bir konuşma yaptığını ve bu konuşmanın, Amerikan üst düzey 
idarecileri, senatör ve temsilcileri tarafından tasvikâr ve takdirkâr karşılandığını ifade etme
den geçemeyeceğim. 

Bulunduğumuz yer Washington Eyaletinin... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Washington eyalet değil. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Evet, Washington Eyaleti; Washington Vilayeti değil. İşte, 
onları da öğrendik. 

... Başşehri olan Olimpia'da, vali, vali muavinleri, en yüksek dereceli hâkimler, şerif -
bunların hepsi seçimle b huzurda bulunan kişilerdir- ve lobi oluşturabilecek olan yüzlerce kişi
nin huzurunda 45 dakikayı aşan konuşması -mutadın hilafına, ister inanın ister inanmayın— 
5 dakikayı aşkın bir süre ayakta alkışlanmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Bir Türk 
olarak, buradan 8 bin kilometre uzakta gözlerimin yaşarmasını makul görün. 

Burada hiç kimseyi fuzulî takdir etmek niyetinde değilim. O konuşmanın meali, muhas-
salası şuydu: SHP temsilcisi değerli arkadaşlarım,.ondan evvelki müzakerelerde ne konuşmuş-
larsa, aynısını nakletti. Orada bir Anavatan Partisi sözcüsü gibi konuşmadı, tarafsız, bir ko
misyon başkanı gibi konuştu; Sayın Postacı'nın, benim, Alaettin Kurt Beyin sesi oldu... İster
lerse itiraz etsinler... Hepimiz bundan gurur duyduk. 

Orada müşahede ettiğimiz, burada kabul etmediğimiz bir husus daha var: Hangi mahfille 
karşı karşıya kaldıksa, Körfez politikasıyla ilgili olarak takdirkâr iltifatlarına mazhar olduk; 
ama, diyeceksiniz ki, bunlar kuru kuru laflar... Hayır, kuru kuru değil; biz oraya, onları alkış
lamaya, Amerika'ya hizmet etmeye gitmedik, thkak olmamış olan haklarımızın ihkakı için gayret 
gösterdik, "neden, Mısır'a 6-7 milyar doları bağışladınız da Türkiye'ye bağışlamadınız?" sua
lini sorduk, bunun üzerinde durduk. Tevcih ettiğimiz bütün sualler, onları takdir eden sualler 
değil, tasvip eden sualler değildi, âdeta, öteden beri muhalefetin sesinden çıkan hususları te
rennüm ettirdik ve onlara söyledik. Çoğu yerde bizi haklı gördüler ve bana göre bu tür heyetle
rin defaatle gönderilmesinde büyük fayda vardır. Çünkü, bu temaslarımızın fevkalade olumlu 
neticelerini müşahede etmekten gayet memnun olduk. 
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Ayrıca, biz, Meclisin bütçesinden harcırah alarak gitmiş olsak ne yazar yani, bu kadar 
hizmetten sonra?.. Ben 1969 yılından beri Parlamentodayım; inanın, hiçbir zaman bu kadar 
disiplinli bir çalışmaya iştirak etmedim. Sabahın 09.00'u arabadayız, gece 23.00'Iere kadar, orada, 
Türklük şerefini korumak için, çalıştık, gayret gösterdik. 11 kişi olmadık, daima 12 kişi olduk 
ve bir uyum içerisinde olduk. Orada, en büyük gazete sahipleriyle görüştük, senatörlerle gö
rüştük, milletvekilleriyle görüştük, en yüksek dereceli bürokrat olan Anayasa Mahkemesi Baş
kanıyla görüştük, eyalet mahkeme başkanlarıyla görüştük. Bütçeleri nasıl yapılıyor, başkanlık 
sisteminin fonksiyonları nedir, kongrenin fonksiyonu nedir; bütün bunları öğrendik. 

Ben -tek kelimeyle- buradan giderken cahili olduğum bir hususu öğrendim. Ben, Başkanı, 
gayet yetkili bir makam olarak biliyordum; fakat, memnuniyetle müşahede ettim ki, bütün güç, 
bütün yetkiler Parlamentoda, yani Kongrede. Bütün bunlara rağmen, bizim çarkımızla, bizim 
idarî mekanizmamızla, bizim hukuk mekanizmamızla, bizim parlamenter sistemimizle taban 
tabana zıt olmalarına rağmen, orada, kişilerin iradesinin partilerin iradesinin üzerine çıkmış 
olmasına rağmen, parti disiplini olmamasına rağmen, Amerika'yı fevkalade inkişaf içerisinde 
gördüm. 

Orada da arkadaşlar birbirimize ilk önce sataştık, "Sen Amerikancısın, sen Moskova 
sevdalısısın" dedik; ama, en sonunda, birbirimize, "Ahi memleketimiz de bu şekilde kalkın
mış olsaydı" dedik ve bu noktada ittifak etmek mecburiyetinde kaldık. 

Muhterem arkadaşlar, bizim, basına ve basın özgürlüğüne son derece saygımız var; ama, 
muhterem basına buradan sesleniyorum; lütfen, siz haberlerinizi yazarken veyahut da yorum
larınızı yaparken biraz insaflı olun, biraz objektif olun, biraz yorulun, meseleleri tetkik edin, 
müdellelhale getirin, delilleriyle beraber vazedin, biz de sizinle beraber olalım. Hatta ve hatta, 
bu buluşlarınızı getirin, biz bunları, soruşturma, araştırma önergesi haline getirip, altına im
zamızı atalım... Ama, kalkıyorsunuz, sabahleyin, bir arkadaşımıza, falan işe karışmış diyorsu
nuz; çoluk çocuğunu mateme boğuyorsunuz, aramızda şüpheli, şaibeli hale getiriyorsunuz, üç 
gün sonra, arkadaşın bir günahı çıkmıyor... Yapmayın, günah yani; biz, milletin seçtiği kişile
riz. Eğer burada ettiğimiz yemine sadık kalmazsak, eğer bizim ciddî manada bir suçumuzu, 
bir hatamızı müşahede ederseniz, biz de sizinle beraberiz. Yazın, biz de başımızı eğelim; ama, 
haksız isnatlarla lütfen bu çatıyı zedelemeyin; çünkü, siz de bu çatı sayesinde ekmek yiyorsu
nuz. Bakın, eğer bu rejim varsa, siz kamplara gidebilirsiniz; eğer bu rejim varsa, siz o sarı ba
sın kartını cebinizde şerefle taşırsınız; eğer demokrasi varsa, siz zindanlarda hücrelere atılmaz
sınız. Onun için, sizlerden istirham ediyorum -basın özgürlüğüne karşı değilim, basına karşı 
da değilim- ortada bir hadise yokken; efendim hülle partisinin başkanı da gitti" diye yazılı
yor... Sanki taltifle gitmiştim... Benim nerem hülle partisi? Altı aydan beri parti kurmuşum, 
iktidara doğru yol alıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, gülüşmeler) Bunun 
hülleliği neresinde? Burada, şerefle, üç yıldır bağımsızlığımı devam ettiriyorum. Bağımsız de
mek, affedersiniz, böyle çokpartili hayatta, çok güzel dut karıya benzer... Bütün mavi boncuk
lara rağmen, bütün cakalara rağmen, Allah'a şükür namusumuzu korumaya çalışıyoruz. Daha 
ne istiyorsunuz? Bunun hülle neresinde? (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, ifadeniz gayet güzel; ama, sürenizi hatırlatmak zarureti n-
deyim. 

Toparlamanızı rica ediyorum. 
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ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu enstitünün davetlisi olarak yalnız 
biz gitmedik, bizden daha önce on kişiye yakın bir Türk parlamento grubumda oraya gitmiş, 
yine orada temaslarını sürdürmüştür. Bundan sonra da devamında fayda görüyorum. Bakın, 
eşlerimizi bu seyahate iştirak ettirmedik, götürmedik. Biraz sonraki beyanıma belki laf söyle
yeceksiniz. Bu seyahatte benim cebimden ekstradan -aldığım harcırah haricinde- 3 500 dolarlık 
masrafım olmuştur; ama, bunu asgarî limitlerde, 1 000 dolarda tutabilirdim... Ö benim soru
num. Eğer memleketim için olan bu nafi seyahate gitmemiş olsaydım, ekstradan o 3 500 doları 
da harcamış olmayacaktım. Onun için, lütfen, meseleler saptırılmasın, çarptırılmasın. 

Muhterem bir dergi -artık, usulen muhterem diyeceğiz- bir konuyu ele alıyor, diyor ki, 
"doğu ve güneydoğu vaki olan teşviklerden milletvekilleri simsarlık yapıyor." Zaten, benim 
oradaki vatandaşım gariban, onun nesini alacağım? Bunlan tekzip mahiyetinde bir basın top
lantısı yaptım, iktibas eden gazetelerde tek bir sütun yok, tek bir ifade yok. Bazılarında ise, 
Allah nzası için, görünmeyecek bir yerinde hem de arzumu izhar ettiğim haliyle aynı manada 
ifade etmeden, köşede bucakta iktibas etmek suretiyle, onunla iktifa.ettiler. Bundan dolayı biz, 
vatandaş nezdinde, çoluk çocuğumuz nezdinde, şaibeli hale geliyoruz; ama, bu şaibe bizi yolu
muzdan döndüremez. \feterki sirke içmeyelim, yeter ki sarımsak yemeyelim.. Bu itibarla, mi
demiz ağrımadığına göre, vicdanımız rahat, alnımız ak, göğsümüz dik. Hodri meydan; kimin 
ne bildiği varsa, müdellel olarak getirsin, biz de her platformda hesap vermeye hazırız; ama, 
biz basınla dostuz, dost olmak mecburiyetindeyiz, dost olmak istiyoruz. 

Sayın basın, aşağıda arkadaşlarla konuştum; bakın, eğer çok icbar ederseniz, korkarım 
ki, bu aşırı özgürlüğünüz tahdit edilir. Sen, benim hakkımda yazıyorsun, ben tekzip ediyorum 
veyahut da cevap veriyorum, cevabımı münasip bir yere koymuyorsun, hatta yazmıyorsun... 
O zaman, ne diyeceğim?.. Aşağıya inip, kanun teklifi yapacağım; tavzihlerimi yazmayan ba
sın, 50 milyonla tecziye edilmeli, 6 ay hapse mahkûm edilmeli dememi ister misiniz?.. O za
man, avaz avaz bağırırsınız, "basın özgürlüğüne dokunuldu" dersiniz. Bu bir şantaj değil. Basın 
bir şantaj aracı olarak kullanılmamalı; hissî olarak kullanılmamalı. Bakıyorsunuz, bazı sütun
lar muayyen şahısların aile hayatına tahsis edilmiş, tnanın, zevkle okuduğumuz o yazı üslubu
nun bozulması nedeniyle, öyle gına geliyor ki, artık o gazeteyi de ele almaz hale geliyoruz. 
Lütfen, bunlarae tevessül edilmesin. 

Bu vesileyle, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. Bu arada, sayın basına da saygılarımı sunmayı ihmal etmemeyi bir vazife biliyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çeliker. 

2. — izmir Milletvekili Ahmet Ersm'in, devlet memurlarının ekonomik sorunları ile sendika kur
ma girişimleri ve bu konuda alınması gerekli görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye 
ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Ersin, memurların ekonomik sorunları ve sendika kurma giri
şimleri konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, he
pinize saygılar sunuyorum. 
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Kamu çalışanları arasında ekonomik durumu en fazla bozuk olan, en fazla geçim sıkıntısı 
çeken kesim, memurlarımızdır. Yıllardan beri olağanüstü boyutlarda süren enflasyona ve tüm 
mal ve hizmetlere her gün yapılan yüklü zamlara ve dayanılmaz hal alan pahalılığa rağmen, 
memur maaşlarında yapılan artışlar enflasyonun altında kalmış ve yoksulluk sınırını geçmemiştir. 

Bazı yetkililer, "bütçe açıklarının tahminlerin üzerinde olması nedeniyle, temmuz ayında 
memur maaşlarına yapılacak artışların yüzde 18 - 20 civarında olacağını" açıklamaktadırlar. 
İktidar, kendi savurganlığının ve beceriksizliğinin bedelini memura ödetemez. Memurun sof
rasından kırparak, onu yoksulluğa iterek, eşe dosta bol keseden dağıtılan milyarlar, bu İktida
rın yüzkarasıdır. 

Buradan, Hükümeti uyarmak istiyorum. Memurun artık dayanma gücü kalmamıştır; pat
lama noktasındadır. Artık, devletin ve rejimin çok saygın kurumları bile isyan etmektedir. Cum
huriyetten bu yana hiçbir dönemde memurlar böylesine yoksullaşmamış, maaşlarından böyle
sine utanır olmamış, sokağa dökülmemiştir. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak ar
tışların düşük tutulması ve memurların geçmiş hak kayıplarını giderecek ölçüde olmaması, sa
bır taşını çatlatır, bardağı taşırır. 

Bu arada, bir konuya dikkatleri çekmek istiyorum. Hükümet, memurlarla ilgili yeni bir 
maceranın hazırlıkları içindedir. Hükümet, Türkiye'nin her yerinde yoğun bir şekilde, yer de
ğiştirme ve atama furyasına girişerek, memurları istifaya zorlama ve böylece bütçeye katkı yapma 
düşüncesindedir; bu tür baskılar ve uygulamalarla 400 bin memuru istifa ettirmeyi hesapla
maktadır. Bu, çok tehlikeli bir girişimdir. Birkısım memurları sokağa atarak, onların maaşla
rını diğer memurlara verme hesabı, çok çarpık ve insanlık dışı bir anlayıştır, insafsızlıktır, zu
lümdür. 

Hükümet, enflasyon karşısındaki yenilgisinin acısını memurdan çıkaramaz. Memuru sü
ründürerek istifaya zorlama ve bu mezalime dayanamayarak istifa edenlerin ücretlerini kalan
lara verme anlayışı, insan haklarıyla bağdaşmaz. Bu anlayışta olanların, banka soyan, terörist
ten farkı olmaz; çünkü, insanların ekmeğiyle oynamak da terördün 

özelleştirme bahanesiyle KİT'lerde çalışan işçileri işten atıyorsunuz, şimdi sıra memurla
ra mı geldi? Ne yani, Tapu Kadastroyu, vergi dairelerini, nüfus müdürlüklerini de mi özelleşti
rip yabancılara satacaksınız? 

Hükümet, işçilerden sonra, memurlar üzerinde de oyun oynamaktan vazgeçmeli, macera
dan uzak durmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, bir süreden beri, memurların, sendika
laşma, memur sendikaları kurma girişimleri vardır. Ancak, bu konudaki girişimler, İktidar ta
rafından, çok anlamsız, demokrasiyle bağdaşmayan bir anlayışla, engellenmektedir. Nitekim, 
İçişleri Bakanlığı, memur sendikalarının faaliyetten alıkoyulması için, geçtiğimiz aylarda vali
liklere genelge yollamış ve bu genelgeyi uygulayan valilikler, memur sendikalarının faaliyetleri
ni durdurmuştur. 

Anayasamız ve diğer yasalarda, memurların sendika kurmasını yasaklayan bir hüküm bu
lunmamaktadır. Yine, Anayasanın 90 inci maddesinin son fıkrası, usulüne göre yürürlüğe ko
nulmuş bulunan uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu açık bir dille ifade et
miştir. 

1952 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan 98 sayılı ILO sözleşmesi 
ile, yine, 1954 yılında onaylanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, memurları da kapsayacak 
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şekilde herkese sendika kurma ve kurulmuş sendikalara üye olma hakkını öngörmektedir. Türkiye 
Büyük Millet meclisi tarafından zamanında onaylanmış bulunan bu uluslararası antlaşmalar, 
anayasanın 90 inci maddesi gereğince, kanun hükmündedir. Dolayısıyla, tçişleri Bakanlığının, 
memur sendikalarını faaliyetten alıkoyan genelgesi ve memurların sendika kurmalarının en
gellenmesi, Anayasaya aykırıdır. Bu genelgenin ve uygulamanın anayasal ve yasal hiçbir daya
nağı yoktur. 

1989 yılında 3581 sayılı Yasa ile onaylanan Avrupa Sosyal Şartının, memurlara sendika 
kurma hakkını tanıyan 5 ve 6 ncı maddelerinin onay dışı bırakılmış olması, hem insan hakları
nı ve hem de demokrasimizi rencide etmekle beraber, bu durum, 1952 ve 1954 yıllarında onay
lanmış bulunan uluslararası sözleşmelerin memurlara sendika kurma hakkı tanıyan hükümle
rini ortadan kaldırmaz. Temelsiz ve dayanaksız gerekçelerle memurların sendikalaşmasına en
gel olmak ve bu kesimin ekonomik ve sosyal gereksinimlerini hükümetlerin iki dudağının ara
sına bağlamak, insancıl bir anlayış değildir. 

Değerli milletvekilleri; elimde bir bordro var. Bu bordronun sahibi 16 yıllık memur ve 581 
bin lira aylık alıyor. Oturduğu gecekondu için 170 bin lira kira ve yine, sadece işine gidip gel
mek için ayda 40 bin lira otobüs parası ödüyor. Geri kalan 371 bin lira ile 4 nüfus geçinmeye 
çalışıyor. Şimdi bu memur hastanede; çünkü, geçim sıkıntısı çektiği için intihara teşebbüs et
miş!.. îşte, memurunu böylesine zor durumlara sokan, onuruyla oynayan Hükümetin bu in
safsızlığını protesto etmek için bu bordroyu huzurlarınızda yakıyorum, (tzmir Milletvekili Ah
met Ersin, kürsüde, bir maaş bordrosunu göstererek, yaktı) (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" 
sesleri) 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sahne mi burası? Ayıp yahu. 
AHMET ERSÎN (Devamla) — Bu, sizin ayıbınız. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Yanlış iş, yanlış... Bu kürsü konuşmak için kullanılır, şov 

yapmak için kullanılmaz. Yaptığınız şey ayıptır, terbiye dışıdır, yazıktır. 
AHMET ERSÎN (Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (îstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Sayın Ersin'in şov yapma konusunda gösterdiği beceriyi tebrik ederim. 
AHMET ERSÎN (izmir) — Bunlar gerçek, Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Tebrik ediyorum 

canım... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Bakan, yalnız, şovu movu karıştırmasanız iyi olur. 
BAŞKAN —Tabiî, Sayın Bakana da o imkânı tanıyalım. Birisi mum yakar, Sayın Bakan 

da ona "Şov" der, bunun bir yanlış tarafı var mı?.. 
AHMET ERSÎN (îzmir) — Ama, gerçek bir durum Sayın Başkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Efendim, bunla

rın gerçek durumlar olup olmadığını ben size söyleyeceğim. 
Güzel bir konuyu açtınız, teşekkür ederim. Ben bir memur çocuğuyum. 1950'lerin sonun

da ve 1960'ların başında -bunu hiçbir yerde söylemedim- babam, mutemet olmasına ve o za
manki memurlar arasında mutemetler için özel bir ödeme olmasına rağmen, geçim sıkıntısı 
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çekiyor; bakkala, kasaba ve ev sahibine kirayı ödeyemiyordu ve ben, babam utandığı için, gizli 
gizli seyyar satıcılık yapıyordum. Babam, bir memur çocuğunun çalışmasının, bir memurun 
evini geçindirememesinin bir utanç vesilesi olduğunu düşünerek çocuğunun seyyar satıcılık yap
masından utanıyor... Ben bunu, gizli gizli, yıllarca yaptım; evden ayrılana kadar yaptım. Bunu 
niye anlattım? Bir övünme payı çıkarmak için değil. 

1950'lerde ve 1960'larda, Türkiye, millî geliri az, az olan millî gelirin paralelinde de me
mur-sayısı az bir ülkeydi. Bu gibi konular, siyasette en sıcak konulardır. Muhalefet partileri 
kalkar, güzel şovlar yaparlar. Bu, sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de var. Muhalefet 
partileri, her zaman, güya ezilmişlerin yanındadır. Yani, sizi değil, dünyadaki genel durumları 
anlatmak istiyorum. 

Ne oluyor, bakın: Diğer ülkelerden en yakın örneği komşumuz Yunanistan'dır. Yunanis
tan, çok hızla yaşam düzeyini yükseltmek istedi. Eski Başbakanları Papandreu, "değişeceğiz" 
dedi, büyük sloganlarla geldi ve Yunan işçisinin, özellikle Yunan memurunun hem sayısını ar
tırdı hem de ücretlerini çok yüksek düzeylere çıkardı. Sonunda, Yunanistan, fert başına dış 
borcu en yüksek ülke haline geldi. Halen de o durumdadır ve en az İS yıl, belki 20 yıl kemer 
sıkarsa -Brezilya'dan daha kötü durumdadır, fert başına dış borç açısından- kurtulma ümidi 
vardır. 

Bunları niye anlatıyorum: Bugün, bazı sosyal adalet dengelerini iyi hesaplamamız lazım. 
Müsaadenizle, değişik perspektifler çizmek istiyorum: Bir terazi düşünün. Bu terazinin 

bir kefesinde bir tok ile bir aç insan, öbür kefesinde de iki tane yarı tok insan var. "İki yarı 
tok" yahut da "yarı aç" deyin. Bir kefesinde bir tok, bir aç; öbür kefesinde de iki yarı tok 
var. Bunların hangisi daha sosyal adaletçidir? Bence, terazinin bir kefesinde olan iki yarı tok, 
öbür kefesinde olan bir tok ile bir açtan daha sosyal adaletçidir. 

Bu örneği niye verdim? Biz, memura, millî gelirin yüzde 9'unu veriyoruz. Memurun millî 
gelir içindeki payını, yüzde 4'lerden, yüzde 5'lerden yüzde 9'a çıkardık. Bu, çok yüksek bir 
artıştır. Memura bu yetiyor mu? Onu da itiraf edeyim; yetmiyor. 600 bin lira alan memur, 
"geçinemiyorum" diyor; doğrudur, geçinemiyordur; daha yüksek ücret vermemiz lazım. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Hayalî ihracatçılar alıyor, memura vermesen de olur. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Güzel sloganlar. 

Şu sloganlarınızı da biraz modernize edin lütfen. 
Daha yüksek ücret vermemiz gerekir; doğrudur^ ama, gelin, size, daha yüksek ücret ver

diğimiz takdirde değişen dengeleri izah edeyim. Daha somut, daha yakın zamanda görülen 
bir örnek olduğu için, istanbul Belediyesinden başlayacağım: 

istanbul Belediyesi, temizlik işçilerine, "önce insan dedi, ben insanı çok seviyorum" dedi, 
yüksek ücret verdi. Gerçekten, ilk bakışta çok takdir edilecek bir sosyal adalet anlayışı: önce 
insan... "Sosyal adalet anlayışını lafta bırakmadık" dedi. Acaba, durum gerçekten onların'söy
lediği gibi mi? Temizlik işçilerine yüksek ücret verildiği zaman ne oldu? öncelikle, belediyele
rin yatırımları durdu. Neden? Ücret ödemeleri yükseldi; park, bahçe, kaldırım, içme suyu, ka
nalizasyon gibi tüm yatırımlarda büyük bir gerileme oldu. Bunun sonucu ne oldu; bakın, bu, 
çok iyi araştırdığım ve gündeme getir meşeydiniz benim Meclis gündemine getirmek istediğim 
bir konuydu ve şu anda araştırmam bitmek üzere. Olan sonuç şu: Belediye, yatırımlarını kesti
ği için, eskiden belediyeye iş yapan onbinlerçe işçi, şu anda aç. Peki, müteahhidin yanında çalı
şan işçi, insan değil mi? Yani, biri insansa, öbürü ne? 
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AHMET ERSİN (izmir) — Belediye yardımlarını kesiyorsunuz Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim... Yok efendim; yapmayın... Bunları her gün açıyoruz, her ay yayımlıyoruz. Hesaplarımız 
da açık bu konuda, belediyelere verdiğimiz paraları ilan ediyoruz, ellerine geçen paraları ilan 
ediyoruz. Belediye gelirleri arttı; fakat, belediye gelirlerinden sadece belediye çalışanlanna kaynak 
aktarırsanız, yatınmları kısarsanız, o bölgedeki binlerce, onbinlerce insan aç kalıyor. Şimdi, 
sosyal adalet terazinizi buna göre bir ayarlayın. Acaba bu, gerçek anlamda sosyal adalet mi? 
Yani, 5 bin yahut da 10 bin temizlik işçisi daha iyi yaşasın -biz de yaşamalarını istiyoruz- ama, 
bunların daha iyi yaşaması sonucu, belediyeye hizmet veren müteahhitlerin 30 bin, 40 bin işçi
si tamamen aç kalıyorsa, bu sosyal adalet olabilir mi? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Paşa dairesinin bir geceliği kaça? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kendi seçim böl
gem Pendik'te bir büz fabrikası vardı; 350 işçisiyle beraber kapandı; çünkü, belediyenin artık 
büz alacak parası yok. Bu 350 işçinin de ne yaptığını teker teker tespit ettiriyorum... Hepsi 
açlıktan kıvranıyor. Bu, sosyal adalet olamaz? O zaman, şu soru gündeme geliyor: Demin bah
settiğim gibi, terazinin bir kefesinde bir tok ile bir aç mı daha sosyal adaletçi, yoksa, iki yan 
aç yahut da yarı tok mu?.. Tabiî, siz, "yarı aç" diyeceksiniz, ben de "yarı aç" diyeyim; yani 
bunun demagojisini yapmaya gerek yok. 

AHMET ERSİN (izmir) — Tamamen aç. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — önemli olan, ye
rel yönetimlerin veya merkezî yönetimlerin, ellerindeki kaynakları, azamî istihdamı sağlaya
cak şekilde yönlendirmeleridir. En sosyal adaletçi çözümün bu olduğuna inanıyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —- Bunlan İstanbul İl Başkanınıza söyleyin, bize niye 
söylüyorsunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yani, ellerindeki 
kaynakları, istihdamı en yüksek düzeye çıkaracak şekilde değerlendirmeleridir. 

Bugün, topladığımız 70 trilyonluk vergiden, memura 40 trilyon veriyoruz dedim; 60 tril
yon da verebiliriz, 70 trilyon da verebiliriz. Ne olur o zaman: Kamu yatırımları durur. Kamu 
yatırımlarında, memurlardan daha fazla, işçi çalışıyor; barajından sağlık ocağına, okulundan 
yoluna kadar, kamu yatırımlarında, memur sayısının takriben iki misli işçi çalışıyor. Şimdi, 
bunları tamamen açlığa itmeye hakkımız var mı? Yani, kamunun elindeki kaynaklan verimli 
ve sosyal adaletçi kullanmaktan kastım budur. 

Klasik cevabınız şu oluyor: "Daha fazla vergi toplayın." İşte, biz bunu sağlamaya çalışı
yoruz, kaçağı azaltmaya çalışıyoruz. Yalnız, burada da yine, işçisiyle,.memuruyla, bütün çalı
şanlara bir çağrım var: Vergi kaçağını azaltmak, Maliye Bakanlığı kadar, çalışanların da bü
yük katkısına ihtiyaç duyuyor. Neden: Belge düzeni dediğimiz olay, vergi kaçağını azaltmak 
için tek gerekli şart, başka hiçbir şarta gerek yok. Çalışanlarımız eğer hâlâ fatura pazarlığı ya
pıyorsa, fiş pazarlığı yapıyorsa, KDV pazarlığı yapıyorsa, düzene ihanet ediyorlar? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Memura zam var mı, yok mu Sayın Bakan, onu söyle. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim... Bir dakika... Ona da geleceğim. 
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Eğer, daha fazla vergi toplamak istiyorsam, bu kaçağa, kaçakçıya kimsenin yardım etme
mesi lazım; yani, birisi KDV pazarlığı yaparsa, fiş pazarlığı yaparsa, vergi kaçakçısına resmen 
yardım ediyor ve kendi bindiği dalı da kesiyor demektir. 

Temmuz ayına gelince: Temmuz ayında ne yapacağımızı burada bugünden ilan etmeyece
ğim; çünkü, hesaplarımızı yapıyoruz, ince ince detaylara giriyoruz, maksimum ne yapabilece
ğimizi araştırıyoruz; çünkü, amacımız, hem memura hem de toplumun diğer kesimlerine eli
mizdeki kaynakları en adil ölçüde dağıtmaktır. 

Sendikalaşma hakkıyla ilgili olarak da huzurunuzda şunu ifade edeyim: Daha önce ba
sında ifade etmiştim; ben, memurun sendikalaşmasına karşı değilim, taraftarım. Avrupa'daki 
sendikalaşmayı da inceledik; ama, burada şunu da açıkça söylemekte yarar var: Avrupa'da da 
gerçek anlamda memur sendikalaşması, tsveç dışında hiçbir ülkede yok; kullanılan tabiriyle, 
çoğu sarı sendika; yani, memur sendikalarına fazla yetki verilmemiş. Dolayısıyla, sendikalaş
ma konusunda da eğer Anayasamızı değiştirmeye karar verirsek... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasayı değiştirmeye gerek yok. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hangi modeli se
çeceğimizi de iyi düşünmemiz gerekir. Hele, Türkiye gibi, memur fazlası olduğu kesin olan 
bir ülkede, işsizliği artıracak bir modele de dikkatli bakmamız lazım. Şöyle bir demokratik 
açmaz çıkıyor karşınıza: Diyelim ki, memur sendikası 100 trilyon istedi, siz halkın temsilcileri 
olarak dediniz ki "ben 50 trilyon verebilirim" O zaman, sendikanın erki mi üstün olacak, yok
sa Meclisin erki mi? Bu sorunu da çok iyi düşünüp, çok iyi değerlendirmemiz gerekir. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili WiAksoy ve 22 arkada/mm, Tekele ait olan rakı dtfsattım yetkisini 
12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde kurulmamış olan bir firkete vererek 
bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) 

BAŞKAN — Gensoru önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel, 12 Nisan 1990 tarihli sözleşme ile Avrupa'ya rakı dışsatım yetkisini TEK - AL adlı * 
bir firmaya vermiştir. 

TEK - AL firmasına tek satıcılık yetkisini tanıyan sözleşme 12 Nisan 1990 tarihinde imza
lanmıştır. Bu tarihten itibaren Tekel, Avrupa'ya yönelik rakı ihracatında TEK - AL adlı firma
nın yetkili olduğunu, rakı ithal etmek isteyenlerin bundan böyle Tekel yerine anılan firmaya 
başvuruda bulunması gerektiğini ilan etmiştir. TEK - AL adlı firma 58 firmanın yerini almıştır. 

Tekel'in Avrupa'ya yönelik rakı dışsatımı her yıl giderek artmaktadır. İthalatçı firmalar 
Türkiye'den getirdikleri rakıyı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde herhangi bir fiyat sınırlandırma
sına tabi olmadan tüketicilere farklı fiyatlarla yansıtabilmektedirler. 
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Eldeki bilgilere göre sözleşme yapıldığı tarihte yasal açıdan henüz kurulmamış bulunan 
firma ile Tekel'in bu firmayı resmen kurulmuş gibi kabul edip, sözleşme imzaladığı anlaşıl
maktadır. Tekel bilinmeyen nedenlerden dolayı rakı dışsatımlarında yarattığı rantı usulsüz iş
lemlerle sadece TEK - AL firmasının yararına sunulmak istenmektedir. 

Aslında bu proje, Almanya'da süpermarket türü mağaza işleten rakı üretimi, dağıtımı ve 
teknolojisiyle hiçbir ilgisi bulunmayan, Aydın Yardıma adlı Almanya'da yaşayan bir kişinin 
siyasî kişiler aracılığıyla Tekel üzerinde baskı kurup haksız kazanç elde etme girişimi olarak 
görülmektedir. 

Aydın Yardımcı'ya tüm Avrupa için tek yetkili satıcılık verilmesi işlemin Tekel mevzuatına 
uygun düşmediği ve bu konuya ilişkin imzalanan sözleşmenin içerdiği projenin Tekel açısından 
ciddî, rasyonel ve tutarlı bir proje, niteliği taşımadığı açık bir gerçektir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının Almanya'da rakı pazarlama konusunu özel bir proje ola
rak ele aldığı ve rakı dışsatımının TEK - AL firmasına verilmesini Tekel Genel Müdürlüğüne 
empoze ettiği yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihte kurulmamış olan hayalî bir şirkete ihalesiz bir şekilde rakı 
dışsatımı yetkisinin verilmesiyle ANAP iktidarına yakın olan kişilerin korunduğu, Devletin 
zarara uğratıldığı, yolsuzlukların güncel olaylar haline geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenlerle Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Maliye ve Güm
rük Bakanı hakkında bir gensoru açılmasını arz ederiz. 

Veli Aksoy 
tzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
Ali Uyar 

Hatay 
trfan Gürpınar 

Kırklareli 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 
ibrahim Tez 

Ankara 
Kenan Süzer 

Tokat 
Yaşar Yılmaz 

Ankara 
Erol Güngör 

tzmir 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Kâzım özev 
Tokat 

M. tstemihan Talay 
içel 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Yüksel Çengel 
istanbul 

özer Gürbüz 
Sinop 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Birgen Keleş 
tzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ben de iştirak ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, zapta geçti efendim. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ben de katılıyorum Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Müsaade ederseniz ben de katılayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Emredersiniz efendim. 
Yerlerinden beyanda bulunan arkadaşlar önergeye katıldıklarını ifade etmişler ve bunlar 

zapta geçmiştir. 
C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — (U/28) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İsler" 

kısmında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 
BAŞKAN — Okunmuş olan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun

daki görüşmelerin gündemi için bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutuyorum. 
Danışma Kurulu önerisi 

No : 97 Tarih : 29.5.1991 
Danışma Kurulunun 29.5.1991 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt . Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

öneri : 
29.5.1991 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Maliye ve Gümrük 

Bakanı Adnan Kahveci hakkındaki (U/28) Esas Numaralı Gensoru önergesinin, gündemin "özel 
Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 4.6.1991 Salı günkü 
birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'in (6/1182) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/304) 
BAŞKAN — Sözlü sorunun geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 674 üncü sırasında yer alan (6/1182) esas numaralı 

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

Mahmut Atınak 
Kars 
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2. — Çorum Milletvekili Rıza Utman'm (6/1185) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/305) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 675 inci sırasında yer alan (6/1185) esas numaralı 

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

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Her iki sözlü soru önergesi de geri verilmiştir. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 arkadaştnm, Magic - Boxya da Star-1 olarak bilinen 
özel televizyon kurulusu ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açtlmastna ilişkin 
önergesi (10/150) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamuoyunda Magic Box ya da Star-1 olarak bilinen özd TV kuruluşu, gerek anayasal 

düzenlemelere aykırı olarak yayın faaliyetini sürdürmesi ve gerekse kurucu ve yöneticilerinin 
kimliği nedeniyle, gündemde kalmaya devam etmektedir. 

Anayasanın 133 ve TRT \asasının 4 üncü maddesi, radyo ve TV yayım tekelini devlete 
vermiştir ve bu devlet tekeli TRT tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de bu konu
da bir Anayasa değişikliği yapılmadıkça, TRT dışında, yurt içi ve yurt dışına TV yayım yap
mak mümkün değildir. 

Ancak, bu kesin anayasal ve yasal düzenlemelere karşın, bu kuruluş, yurt içinde, 
düzenli ve devamlı bir şekilde, özel ve naklen TV yayınlan yapmaktadır. Üstelik, bu yayın 
faaliyetlerini büyük bir pervasızlık içinde ve Anayasa ile yasaları korumakla yükümlü 
devlet ve Hükümet yetkililerinin gözü önünde ve hatta onlardan aldığı destek ve yardımla 
sürdürmektedir. 

Magic Box'ın yurt dışında olduğu ve T.C. Anayasası ve yasalarının denetimi dışında oldu
ğu ileri sürülmesine karşın, yönetimin tümü ile yayın faaliyetinin önemli bir bölümü Türkiye 
içindedir. Bu özel TV kuruluşunun sahipleri tarafından kurulan ve merkezi istanbul'da bulu
nan MBI reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., devlet tekeline rağmen, yurt içinde 
özel TV yayınlan ve naklen yayınlar hazırlamakta ve yapmaktadır. Aslında bu kuruluş, Magic 
Box'ın ta kendisi olup, ana şirketin yurt dışında olduğu iddialan, Anayasa ile yasalan atlat
maya yöneliktir. Yurt dışındaki düzmece şirket.ve adresler, Anayasayı delmek amacıyla kuru
lan firmalardır. 

Kaldı ki, MBI Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. amaç dışı faaliyetlerde bu
lunmaktadır. Çünkü, bu kuruluşun ana sözleşmesinde, şirketin amaç ve konuları arasında, TV 
yayınlan yapmak öngörülmemiştir. Tam tersi, filmcilik ve reklamcılık işleriyle iştigal etmek 

4 

üzere kurulduğu belirtilmiştir. 
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Bu durumda, adı geçen şirketin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış, Ticaret Mah
kemesince onanmış ve Ticaret Sicilde tescil edilmiş çerçeve içinde faaliyet göstermesi, yasal bir 
zorunluluk olmasına karşın, buna uymamaktadır. 

TV yayıncılığı yaparak, açıkça amaç dışı faaliyette bulunan ve hem Anayasayı ihlal eden 
ve hem de kanuna karşı hile yapan bu kuruluşun, Türk Ticaret Kanununun 274/2 nci maddesi 
gereğince feshi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yargı yoluna başvurması gerekirken, bu 
yapılmamaktadır. Geçen yıl mayıs ayımda deneme yayınlarına başlayan ve halen de TV yayın
larını sürdüren ve yurt dışında gibi gösterilmesine karşı, aslında yurt içinde kurulu bulunan 
bu özel TV şirketi hakkında bakanlık hiçbir girişimde bulunmamıştır. 

Keza, bu kuruluşun amaç dışı faaliyette bulunduğu ve Anayasayı ihlal ettiği nedenleriyle, 
gerek Radyo Televizyon Yüksek Kurulu, ve gerekse bazı yurttaşlar tarafından, savcılıklara suç 
duyurusunda bulunulmuşsa da, bunlardan da bir sonuç alınamamış ve savcılıklar hareketsiz 
kalmayı tercih etmişlerdir. 

Bir hukuk devleti olan ülkemizde, Anayasa ve yasaları korumak ve egemen kılmakla yü
kümlü olan kurumlar, bu Anayasa ihlallerine ve kanuna karşı hile eylemine seyirci kalmakta
dır. Hatta seyirci kalmaktan da Öte, devlet, olanakları ile yardım etmektedir. 

Sahipleri, şirketin ana merkezinin isviçre'de olduğunu ve kuruluş için 40 milyon dolar har
cadıklarını söylemektedirler. Demek ki, düzmece bir şirket kurmak için yurt dışına döviz gö
türülmüştür. Türkiye'nin Anayasasına ve yasalarına aykırı faaliyette bulunmak için, bu kadar 
büyük bir yatırımı gerçekleştirenler, TV yayınları için, Türkiye'de herhangi bir engelle karşı
laşmayacakları güvencesini kimden aldılar? Bu büyüklükteki dövizi, hangi kanaldan yurt dışı
na transfer ettiler? Bu döviz transferini hangi gerekçeyle ve nasıl yaptılar ve bu dövizi yurt dı
şında nereye harcadılar? 

"özal" ismi, anayasal ve yasal engelleri aşmakta önemli bir etken olmakla beraber, düz
mece şirket için döviz transferinde. Sayın Turgut özal ve oğlunun bizzat devreye girdiği, yayın
lar için güvence verdiği ve şirket sahiplerinin, gerek kuruluş sırasında ve gerekse sonraki aşa
malarda, 3 milyarın üzerinde rüşvet dağıtuklarına ilişkin, yaygın söylentiler vardır. Ahmet özal'ın 
bu kuruluşa ortak olduğu artık gizlenmemektedir. Hatta Sayın Turgut özal'ın dahi oğlu adına 
bu kuruluşa ortak olduğu iddiaları yaygındır. 

Magic Box sorunu, Anayasa ve yasa tanımaz keyfiliğin ve kuralsız, çıkarcı mantığın tipik 
bir örneği ve dayatmasıdır. Bu kuruluş, özatların kanatları altında, Anayasaya ve anayasal ku
rumlara açıkça meydan okuyarak hızla gelişmekte ve Anayasa ihlallerini yaygınlaştırmaktadır. 
Devlet ve hükümet yetkilileri, tam bir teslimiyet içinde, bu suça seyirci kalmakta ve hatta ortak 
olmaktadır. 

Sunulan nedenlerle, kamuoyunda Magic Box ya da Star-1 olarak bilinen kuruluşun, Tür
kiye'de MBI Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla, Anayasaya aykırı ve amaç 
dışı faaliyetlerini nasıl sürdürebildiği, devlet imkânlarını nasıl kullanabildiği ve sahiplerinin yurt 
dışına döviz transferini nasıl gerçekleştirdiği, Sayın Turgut özal ile oğlu Ahmet özal'ın, Magic 
Box'la ilişkileri ve rüşvet iddiaları hakkında, Anayasa ve tçtüzük hükümleri gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
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Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Orhan Veli Yıldu-ım 
Tunceli 

Kenan Süzer 
Tokat 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Veli Aksoy 
tzmir 

" Tayfur Ün 
Bilecik 

Ali Uyar 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Sinop 

Erol Güngflr 
tzmir 

Kâzım özev 
Tokat 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Araştırma önergesine ben de iştirak ediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan da önergeye iştirak etmiştir. 
önerge, gündemde yerini alacak ve araştırma yapılıp yapılmama konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

C) ÖNERİLER (Devam) 
a) Danışma Kurulu Önerileri (Devam) 
2. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmındaki 

kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme şualarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 98 Tarihi : 29.5.1991 
Danışma Kurulunun 29.5.1991 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt 

SHP Grubu Başkanvekili 
Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 
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öneri : 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmının 

44 üncü sırasındaki 564 sıra sayılı Kanun Teklifinin, bu kısmın 3 üncü sırasına; 5 inci sırasın
daki kanun tasarısının sırasında kalmak kaydıyla, 6 ncı sırasındaki 491 sıra sayılı Kanun tekli
finin, 4 üncü sırasına; 30 uncu sırasında 523 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 6 ncı sırasına; 26 
ncı sırasındaki 517 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 7 nci sırasına; 43 üncü sırasındaki 563 sıra 
sayılı Kanun Teklifinin, 8 inci sırasına; 567 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılan teklifinin, 48 saat 
geçmeden, 9 uncu sırasına alınması, diğer kanun tasan ve tekliflerinin buna göre sıralanması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/760) (S. Saytsı :• 526) (1) 

BAŞKAN — Birinci sırada yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde, ek 1 inci madde üzerinde görüşmeler tamamlanmış, madde ile ilgili iki 

önergeden birincisi oylanırken, oylamada yetersayısı bulunmaması sebebiyle müzakereler yan
da kalmıştı. 

Şimdi, Kâzım Ulusoy ve arkadaşlarının önergesini tekıtar okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı ile ilgili değişiklik teklifimiz aşağıda sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz, saygılarımızla. 

„ Kâzım Ulusoy 
Amasya 

ve arkadaşları 
Değişiklik teklifi : 
Ek madde l'e; "Teftiş Kurulu Başkanı" kelimesinden sonra "Başmüfettiş, müfettiş"; "Daire 

Başkanı" kelimesinden sonra "Başkanlık vaizi" "Bilgisayar çözümleyicisi" kelimesinden sonra 
"Taşra teşkilatında vaiz ve murakıp" kelimelerinin eklenmesini, "Din İşleri Yüksek Kurulu 
Uzmanı" deyiminin sadece "uzman" olarak düzeltilmesini Yüce Heyetten arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Efendim önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Bu itibarla, önergeyi, okuttuğum şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 526 S. Saydı Basmayazı 22.5.1991 tarihli 120 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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Diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Görüşülmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi ile, 633 sayılı Kanuna ekle
nen ek madde Tin 1 inci fıkrasındaki "Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan" 
ibaresinden sonra (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi ile görevlen
dirilen dahil) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

' \asin Bozkurt 
Kars 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için, takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Ek 1 inci maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek 2 nci maddeyi okutuyorum. 

EK MADDE 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı kadrolarında çalışan memur
lara, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti
nin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 526 sıra sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle eklenen ek 
madde 2'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

\asin Bozkurt Galip Demirel 
Kars Malatya 

Nuri Gökalp Hayrettin Elmas 
İstanbul İstanbul 

EK MADDE 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı rnerkez teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Dev
let Memurİan Kanununa göre çalışan ve maaş alan personel, Başbakanlık Merkez Teşkilatında 
çalışan personelin maaş ye ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer 
malî haklardan aynen istifade eder. 

Gerekçe: , 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulurken, Başkanlığa 
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bağlı genel ve katma bütçeye dahil kuruluşlar emsal alınarak, Başbakanlık merkez teşkilatında 
çalışan personele ödenen fazla çalışma ücretinin yarısının Ödenmesi talep edilmiş ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanlığınca da aynı doğrultuda karar alınmıştır. 

Ancak, 22 Mart 1991 tarih ve 20822 sayılı resmî Gazetede yayımlanan Devlet Planlama 
Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3701 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci 
paragrafında, aynı kanunun 41 inci maddesine atıfta bulunularak, "Başbakanlığa bağlı genel 
ve katma bütçeli diğer dairelerin merkez teşkilatlarında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre maaş alan personele de, bu dairelerin teşkilat kanunlarında gerekli düzenle
meler yapılıncaya kadar, bu kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır" hük
mü getirilmiş, bu hüküm gereğince de 22.3.1991 tarihinden itibaren fazla çalışma ücretinin ya
rısı ödenen kuruluşlarda da aynı tarihten itibaren tama iblağ edilerek ödeme yapılmıştır. 

Yukarıda açıklanan kanun hükmüne dayalı olarak Başbakanlık Merkez Teşkilatında gö
rev yapan personele ödenen miktarın aynısı, halen Diyanet tşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatın
da görev yapan personele de ödenmektedir. 

Bu nedenle, çıkarılacak olan bu kanun çerçevesinde de aynı hükümlerin yer alması zaru
reti olduğu kanaatindeyiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, önergeyle ilgili olarak bir soru sorabilir miyim? 

Efendim, daha önce, Türk Tarih Kurumuyla ilgili olarak çıkarılan kanunda da yüzde 50 
tazminat kabul edildi. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Hayır, düzelttik onu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu yani?!, bu, çocuk oyuncağı mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Ben anlatayım size onu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bundan önce çıkan kanunda yüzde 50 olarak 
geçti. Bir de "1.1.1991 tarihinden itibaren ödenir" dendi. Yani, burasını çocuk yuvası haline 
çevirdiniz. Plan ve Bütçe Komisyonu, -doğru dürüst bir çalışma göstersin. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, Sayın Kamer Genc'in sualine şöyle cevap vereyim... 

BAŞKAN — Efendim, sual, şüphesiz, mümkün değil; ama, madem aydınlanmak istiyor, 
teamül olmamak kaydıyla, buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Uzun değil efendim. 

Bugün, Türk Tarih Kurumunun da, aynı şekilde, tamını alması şeklinde bir teklif Plan 
ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir. Genel Kurula gelecek ve bu yanlışlık düzeltilecektir. Dola
yısıyla, bu duruma getirilecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, o zaman, bu önergeyi, "Başbakanlık Merkez 
Teşkilatı" olarak geçirelim. 

BAŞKAN — Efendim, durum aydınlanmıştır. 
Komisyon iştirak ediyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, karar yetersayımız bulunmadığı için, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. • ' • 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (tstanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

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

Ek 2 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, kabul edilen ek 1 inci ve 2 nci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2̂  nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 526 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt Mustafa Balcılar 
Kars Eskişehir 

Burhan Kara Ali Babaoğlu 
Giresun Nevşehir 

Alaattin Fırat N. Mehmet Kaşıkçı 
Muş Kayseri 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1991 arihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Anasaya göre, bu önergeyi oylayamazsınız... 
Masraf artırıcı bütçe giderlerinin kaynağının gösterilmesi gerekmez mi? Yani, bunun kaynağı
nı bulmaları gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, karar yetersayımız bulunmadığı için, takdire bırakıyoruz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Anayasaya göre, cari yıl bütçesinde gider artıran 
ödeneğin kaynağının bulunması gerekir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (tstanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. v 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

2. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazm Kutay'm, 657 Sayûı 
Devlet Memurlan Kanununum Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Kornonu Raporu (2/503) (S Sayısı : 550) (1) 

BAŞKAN — Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, 2 nci sıraya geçiyoruz. 
Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe komisyonu Raporu üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerim almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon ra

porunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırşehir Milletvekili Şevki 

Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın verdiği yasa teklifine göre, 393 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İ inci maddesi ile Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına Dair 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun hükümleri 1.1.1991 tarihi itibariyle 
yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Körfez Savaşı nedeniyle bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının sivil savunma uzmanla
rı ile savunma sekreterlerinin istihdamı özellik arz etmektedir, dolayısıyla, bu personelin istih
damı zorunludur. Bu kanun hükümlerinin yürürlükten kalkması halinde, bu personelin çalış
tırılmasına yasal bir imkân bulunmamaktadır. Bu nedenle, yürürlük'tarihi 1.1.1991 gösteril- . 
mek suretiyle bir kanun teklifi veriyorlar. Kanun teklifine göre, çeşitli kamu kuruluşlarının si
vil savunma uzmanları ile savunma sekreterleri sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Bu sivil savun
ma uzmanlarının ücretlerini Başbakanlık belirleyecek ve kendileri 65 yaşına kadar bu görevler
de kalabilecek; kendilerine, ayrıca emekli aylığı da ödenecek. 

tHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Allah razı olsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Evet, Allah razı olsun; keşke herkese versek de... 
Türkiye bir hukuk devletidir. Her zaman söylüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aşiret 

devleti değildir. Aşiret devleti olmadığı için, Başbakan, böyle, herkesi çağırıp, kendi gönlün
den ne koparsa, "gel arkadaşım seni şuraya tayin ettim, benim gönlümden senin için bu 

(1) 550 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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koptu, bunu vereyim" diyemez. Bunlar, hukuk devletinde denilmez; bunlar aşiret devletinde 
olur, hanedan devletinde olur. Bu teklifi getirenler, bu Komisyon, bu teklifi nasıl yapabiliyor
lar, ben bunu anlayamıyorum. Bir hukuk devletinde, eğer hukukun kuralları geçerli ise, kamu 
personeli için, devletin her biriminde kabul edilen yönetim ve istihdam esaslarının geçerli ol
ması lazım; ama, burada ne yapılıyor; her gün, personel rejiminin ilkelerini ortadan kaldıran 
yeni yeni birtakım sistemler getiriyorlar karşımıza. Yâni, ben anlamıyorum; biz bunları tenkit 
etmekten bıktık ve bu, tenkitlerde söylememiz gereken dozajda da laf sarf etmek istemiyoruz; 
ama, sizler de artık bize bir noktada katılın sayın milletvekilleri, 

Peki, bu kişilerin görev süreleri 1.1.1991 tarihinde bitmiş; Körfez Savaşı da sona erdi; yani, 
bunda acele edilmesini gerektiren ne vardır ki, burada birtakım insanlara özel bir istihdam im
kânı yaratmak için böyle bir yasa teklifini getiriyorsunuz? Yok bence. Herhalde, yine sizlere 
yakın birtakım kişilere özel arpalıklar tesis etmek için getirmişsiniz. Böyle, devletin kesesinden 
önüne gelene ver hesabıyla, birtakım insanlara, avantajlı maaş, ücret ödüyorsunuz. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Halen çalışanlara ödeyeceğiz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çalışanların çalışma olanakları kalmamış. Çünkü, kanun 
31.12.1990 tarihinde yürürlükten kalkmış. Biliyorsunuz, burası hukuk devletidir. Hukuk devle
tinde, yürütme, yasaya bağlı olmadan bir yetki kullanamaz. Aradan da 5 ay geçmiş. Siz, nasıl, 
5 ay önce görevi sona eren bir kişiye, bugün yürürlüğe sokacağınız bir kanunla, o tarihten iti
baren ve personel sisteminin kabul ettiği hiçbir kurala bağlı olmaksızın ve de Başbakanın tak
diriyle ücret ödeyeceksiniz? Bunun, yasada, Anayasada ve devlet personel hukukunda bir ge
rekçesi varsa, gösterin. Yoksa, bu tamamen keyfî bir uygulamadır. 

O zaman, Sayın Başbakan veyahut da ANAP'lı arkadaşlarımız, Komisyon Başkanımız 
kendi çocuklarını, kendi yakınlarını getirsin, herbirine, kanunla birer ücret versinler, birer sa
ray yaptırsınlar, birer baraj yaptırsınlar, birer ev yaptırsınlar... Yâni, bu, bu demektir. 

ERTUĞRUL ÖZDEMİR (Ordu) — Yakışmıyor sana, Kamer... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bana yakışan şu: Sizin getirdiğiniz kanun tasarılarına ya
kışan şeyleri söylemek. 

Kardeşim, bu kanunun anlamı o. Getiriyorsunuz, hiçbir şeye bağlı olmaksızın, birtakım 
insanlara açıktan avantalı işler veriyorsunuz, aylıklar veriyorsunuz. Bunun anlamı budur. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Anlaşıldı, Sayın Başkan... 
Bunları söylemek için çıktım. Aslında, başka şeyler de söylemek istiyorum; ama, neyse 

hadi şimdi, bugünü yine kötüleştirmeyeyim. 
Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Bugün, vites atmayalım... 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, lütfen karar yetersayısına bakınız. 
BAŞKAN — Evet. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 1634 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.49 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN —Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğûsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 657 Saydı 
Devlet Memurlart Kanununa Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan .ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Devam) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi
nin oylamasına gelmiştik. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici 32 nci madde ek
lenmiştir. 

*'GEÇİCİ MADDE 32. — Mülga 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerin
de Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 31.12.1990 tarihi iti
bariyle sözleşmeli olarak çalışmakta olanlardan görevlerine devam etmeleri bağlı veya ilgili ol
dukları bakan tarafından gerekli görülenlerin işgal ettikleri kadrolarda, bu kadrolar karşılık 
gösterilmek suretiyle en çok 65 yaşına kadar emekli veya yaşlılık aylığı kesilmemek kaydıyla 
sözleşmeli olarak istihdamlarına şahıslarına bağlı olarak devam edilebilir. 

Bu şekilde çalışmaları uygun görülenlerin sözleşmeleri malî yıl itibariyle yapılır ve ücret
leri her yıl Başbakanlık tarafından belirlenir. 

Bu madde hükümlerine göre çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki 
ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında 
ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. —Bu Kanun hükümleri 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; teklif ka

nunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

3. — Kars Milletvekili Haşin Bozkurt ve 5 Arkadastmn, 2547 Sayüı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/546) 
(S. saytst : 564) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Kars .Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon ra

porunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hu
zurda görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerini değiştirme
ye yönelik kanun teklifi, hakikaten, yerinde bir tekliftir. 

Biz, ayrıca, bu tekliften bilistifade, Muhterem Millî Eğitim Komisyonu Başkan ve üyeleri
nin de iştiraki temin edildiği için bir ek madde önergesi takdim etmek niyetindeyiz. 

önergemiz, esas itibariyle, başarısızlıkları nedeniyle üniversiteden ilişkisi kesilen öğrenci
lere bir sınav hakkı verilmesine ilişkindir. Bu sınav hakkı, ayrıca, munzam olarak bir bütünle
me imtihanı hakkını da ihtiva etmektedir. 

Keza, harçlar nedeniyle öğrencilerin teraküm etmiş borçları bulunmaktadır. Bu borçlar, 
anaparanın çok üzerinde meblağlara ulaştığı içindir ki, özellikle maddî bakımdan güçlük içe
risinde bulunan öğrenciler ciddî bir sıkıntı içerisinde bulunmaktadırlar. Bizim takdim edeceği
miz ek madde, içtüzük hükümleri uyarınca, tahmin ediyorum, komisyonun da Genel Kurul
daki görüşmeler esnasında yapacağı müzakere suretiyle görüşmeye alınacak ve bu suretle, umutla 
bekleyen binlerce öğrenciye ve üniversite ile ilişkisi kesilmiş bulunan yurttaşımıza yeni bir im
kân sağlanması temin edilmiş olacaktır, özellikle son çıkarılan terörle ilgili yasa ve ona bağlı 
olarak şartla salıvermeye mütedair hükümler İhtiva eden yasanın da varlığı göz önüne alındığı 
takdirde, sayın miUetvekiIlerimiz, Yüce Meclis okumak isteyen, tahsil yapmak isteyen, memle
kete bu suretle yararlı olma gayreti, çabası ve düşüncesi içinde bulunan gençlerimizden de, sa
nıyorum, bu tanımak istediğfmiz yeni sınav hakkını esirgemeyecektir. 

Bu umutla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın öztürk. 

(1) 564 S. Sayût Basmayazı tutanağa eklidir. 
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DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; görüşülmekte olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi (yani, kısaca, yükseköğretimde çeşitli sebeplerle okuldan ilişiği kesilmiş öğren
cilerle ilgili af getirilmesi) hususunda, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, üniversitelerden çeşitli sebeplerle ilişiği kesilen, atılan öğrenci
lerin durumlarına bakarsak, bunlar genelde, çeşitli maddî imkânsızlıklar sebebiyle yükümlü
lüklerini yerine getiremeyen gençlerdir. Hal böyle olunca, bu gençler, kendi maddî imkânsız
lıkları eğitim imkânlarının önüne geçtiği için çok zorlanıyorlar hatta bugünlerde dahi, büyük 
şehirlerde eğitimin çok pahalı olması sebebiyle, öğrenciler büyük sıkıntılara giriyorlar. 

ikinci önemli bir sebep, devletin verdiği burs 1960'lı veya 1970'li yılların başında 300-350 
lira idi; bugün her ne kadar 150-200 bin liraya çıktıysa da, 1970'li yıllardaki 350 liranın reel 
değerini karşılamıyor. 

Bir diğer önemli konu: Bu gençler üniversiteye gelinceye kadar, bu fakir devlete milyon
larca liraya mal olmaktadır. Hem ailesinin hem devletinin milyonlarca lirasını harcayarak üni
versite kapısına kadar gelen, hatta üniversitede bir yıl, iki yıl, üç yıl okuyan bu gençlerin "şu 
harcı yatırmadın, şu derse devam edemedin" gibi sebeplerle üniversiteden uzaklaştırılması, ger
çekten, mantıkla ve vicdanla bağdaşmaz. 

Sayın Bozkrut'un da söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar hoşgörülü ki, 
kendisini kana bulayan, Türkiye'ye silahı sokan, devlete suikast yapan azılı teröristleri affeder
ken, şu harcı yatırmadın diye gençlerini sokağa atamaz ve atmaya da hakkı yok. Durum böyle 
olunca, üniversite affının çıkarılmasını Doğru Yol Partisi Grubu olarak istemiştik ve bu kanun 
teklifini de destekliyoruz der, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına, Sayın Rıza Ilıman; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
SHP Grubu ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, muhterem hocam Millî Eğitim Komisyonu Başkanı, ben buraya çı-
karkan "destek bekliyorum" dedi. Gerçekten, ben de, ANAP'ın bugüne kadar getirdiği tek 
hayırlı, en hayırlı, en önemli bir teklifi burada içtenlikle, destekliyorum. Çünkü, bugüne kadar, 
gençlerimize hoşgörü ile bakılmadı, bugüne kadar gençlerimiz hep potansiyel tehlike olarak 
görüldü. Onları eğitmek, topluma kazandırma yerine, onları hep suçlu gördük ve onlara sü
rekli baskı ve şiddet uyguladık. Bu nedenle, bugün, gençlerimizin içinde bulunduğu koşulları, 
karşılaştıkları güçlükleri, yurtlarda ve muhtelif yerlerde çektikleri sıkıntıları göz önünde bu
lundurarak, böyle bir teklifin böyle bir affın getirilmesi, SHP Grubu olarak bizleri mutlu etti. 

Değerli milletvekilleri, eğitim ve öğretimde, ceza yerine, ikna etme, eğitme vardır. Zaten, 
eğitimin esasında da bu vardır, insanlara ceza vererek varacağımız bir yer yoktur. Hele hele 
çocuklarımızı, gençlerimizi, ceza ile değil, eğitimle; dışarıya atmak yerine, toplumun içerisin
de onları eğiterek en iyi sonuçlara ve en iyi yerlere varacağımızı umuyorum. 

Geçim sıkıntısı içinde bulunan tüm toplumda olduğu gibi, o toplumun bireyleri, o toplu
mun çocukları olan insanlar da, bugün, bazı gerekleri yerine getirmemişlerse; eğer, zorunlu 
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olarak verilmesi gereken harç ve yurt paralarını verememişlerse, bu, -onların kabahati değildir; 
bu kabahat, daha çok, onları bu yoksulluğa, bu çaresizliğe iten düzenin hatasıdır. 

Bu nedenle, gençlerimize böyle bir olanağı sağlayan, onlara hoşgörünün kapısını açan, 
böyle bir düşünceyi taşıyarak, böyle bir yasa teklifi hazırlayan Millî Eğitim Komisyonunu yü
rekten kutluyor ve teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Teklif üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge

çilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

2547 Sayıü Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanuı^ Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

ı) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil 
zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzelsanat dal

larındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır 
ve uygulanır. 

.> BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının 
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Rektör 

MADDE 13.— 

a) Atanması: Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğinin temsilcisi olan 
rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği Yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı 
hizmet vermiş terci han devlet hizmetinde bulunmuş, ikisi üniversitelerde görevli profesörler
den olmak üzere dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl için atanır, önerilenler atan
madığı veya iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca doğ
rudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden atanabilir. 

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

MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

b) Profesörlük kadrosuna atama, 
1. Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka üniversiteler

den en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler. 
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2. Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında 
. rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadro
nun devamlı veya kısmî statüde olduğunu da belirterek ilan ederler. 

3. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit 
etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üni
versitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim ala
nıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer 
rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı 
karar üzerine, rektör atamayı yapar. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. ' 
öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun 

görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda özlük işlemleri kendi kurumlannca 
yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşürma 
Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakıf kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler tara
fından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yararlı 
dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşla
rında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (adlî Tıp Kurumu ile va-
kıftarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) 
döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki 
aylık ve diğer ödemeler öteki hakları devam eder. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (c) fıkrası ile, 

46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. —-2547 sayılı YÖK Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 36. — 2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi ile verilen, kadro şartı 
aranmaksızın profesörlüğe yükseltilme hakkından yararlanmak üzere 31 Aralık 1989'dan önce 
müracaat edenlerden bu Kanuna göre profesörlük için yeniden müracaat ederek talepleri üni
versite yönetim kurulunca olumlu karşılananlar ilgili birimlerdeki profesörlük kadrosuna ön
celikle atanırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde ilavesini isteyen üç önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Onural Şeref Bozkurt Haydar Koyuncu 
Ankara Konya 

Yasin Bozkurt Metin Yaman 
Kars Erzincan 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Geçici Madde 37. — 1985 -1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine ka
dar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumu
na gelmiş olanlara bu Kanunun yayımı, 1990-1991 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek 
olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına 
başvurmaları şartıyla, ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı verilir. 
Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumun
ca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olmadıkları dersler için 
bir bütünleme sınavı hakkı yerilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. 
Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde 
öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrencili
ği intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bulundukları Yükseköğretim Kurumunun bütün derslerini almış olup birinci fıkrada ve
rilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden en fazla üç dersten 
başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler için açılacak ilk sınaVdöneminde bir sınav 
hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. İkinci 
fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek dersi kalan sınıf öğren
cileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu dersin açılacak yan yıl sınavlarına öğre
nim harçlarını ödemek kaydıyla, 1995 yılı sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar. 

GÜIhane Askerî Tıp Akademisinde okurken 1985 -1986 eğitim öğretim yılından bu Kanu
nun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlara da 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde üniversitelerdeki tıp fakültelerine başvur
maları halinde bu madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye iştirak ediyorlar mı? * 

MİLLÎ EĞtTÎM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (izmir) — iştirak edi
yoruz; uygundur efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AK YOL (İstanbul) — İştirak ediyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon yetersayısı vardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kânununa aşağıdaki geçici maddenin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Onural Şeref Bozkurt Metin Yaman 
Ankara Erzincan 

Haydar Koyuncu Yaşar Eryılmaz 
Konya Ağrı 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Geçici Madde 38. — Fakültelerde veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış, an
cak daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları 
(lisansüstü ders sınavı, yeterlilik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile tamamlayamayafak kayıtla
rı silinmiş olanlara bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde baş
vurmaları halinde bir hak verilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 
MtLLÎ EĞÎTtM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (izmir) — Katılıyo

ruz Sayın Başkan. 

MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANI AVNİ AKYOL (tstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 564 sıra sayılı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ülkü Güney Onural Şeref Bozkurt 
Gümüşhane Ankara 

Mustafa Şahin Ali Tannyar 
Kayseri tstanbul 

Kamer Genç Tevfik Ertürk 
Tunceli Ankara 

Ali Topçuoğlu Baki Durmaz 
Kahramanmaraş Afyon 

2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 39. — Üniversite harçlarını ödemeyenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde borçlarını ödemeleri halinde gecikme zammı ve faizi alınmaz. 

Gerekçe: Üniversite öğrencilerinin her ne sebeple olursa olsun, harçlarını ödemelerinden 
doğan birtakım borçlar sebebiyle tahakkuk ettirilen faiz ve gecikme zammı esas borcu kat kat 
aşmaktadır. Bu itibarla, üniversite öğrencilerinin harçlardan doğan esas borçlarını ödemeleri 
şartıyla faiz ve gecikme zammı alınmaması esası getirilmektedir. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MÎLLt EĞİTtM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Katılıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sıra sayısının ikin

ci sayfasındaki Komisyon raporunun 4 üncü maddesindeki bir hükmün gereğini ya tapaj hata
sı veya bir noksanlık olarak metinde yer almadığım gördüm. Bu bir malî husus olduğu için, 
bu konuda Sayın Maliye Bakanımıza söz verilmesi hususunu tensiplerinize arz ediyorum, 

4 üncü madde şöyle Sayın Başkan: "bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra... 
BAŞKAN — Bu teklifinizi iştiyakla karşılarız; fakat, İçtüzük hükümleri buna engeldir. 

önergeyi Komisyon ve Hükümet ya kabul ederler veya reddederler. Ancak önerge sahiplerin
den birisi, Komisyonun reddi halinde söz sahibi olur. Başka bir kimseye söz verme imkânımız 
yoktur. Bu itibarla, Sayın bakana söz verme konusu usul dışıdır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — Sayın Başkan, bakınız, o 4 üncü 
maddenin gereği madde metninde yer almamıştır. Acaba, bu bir tapaj hatası mıdır, yoksa baş
ka bir şey midir bilemiyorum? 4 üncü madde, ikinci tahsili yapan öğrencilerle ilgili bir hükümdür. 

BAŞKAN — Bakalım efendim... 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (izmir) — Bulunmuş 

efendim, eksiklik yok. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Yürürlükten kaldırılan madde

lerde var Sayın Başkan; teşekkür ederim. 
Acaba Sayın Maliye Bakanımızın hâlâ tereddüdü var mı? 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenlerler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Şimdi, geçici 3 madde ile birlikte 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddede bir hata yaptık. Burada geçici 36 ncı maddeden sonra, 37, 38 ve 39 uncu 

maddeler olmak üzere 4 geçici madde ilave ettik; biz ise 3 madde ilavesiyle oyladık. Bu itibar
la, 4 madde ile birlikte yeniden oylamamız gerekiyor. 

Ayrıca, 6 ncı maddede "... geçici madde eklenmiştir." deniyor; o kısmı "... geçici madde
ler eklenmiştir" diye değiştireceğiz. 

Şimdi 6 ncı maddeyi, bu ifademiz tahtında yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu durumda, kanun teklifinin başlığını aşağıdaki şekilde değiştirerek okuyup oylarınıza 
sunacağım: 
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"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi"nin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ili Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'in, 3201 Saydı 
Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/386, 2/422) (S Sayısı : 491) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasındaki, Erzurum Milletvekili tsmail Köse ile Yozgat 
Milletvekili Ali Şakir Ergin'in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve içişleri 
Komisyonunun Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon ra

porunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Teklifin tümü üzerinde, DYP Grubu adına Sayın öztürk söz istemişlerdir; kendilerine söz 

veriyorum; buyurun Sayın öztürk.. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; Erzurum Milletvekili Sayın tsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Sayın Ali Şakir 
Ergin'in, Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ver
dikleri kanun teklifi üzerinde, DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, "polis" denilince, akla, ilk etapta, iç güvenliği sağlayan; vatandaşın evin
de, sokağında, işyerinde huzur içerisinde çalışmasını, yatmasını, gezmesini temin eden bir kol
luk kuvvetimiz gelmektedir. Ancak, son olaylara baktığımızda, Türkiye'nin yirmi yılı aşkın 
bir süredir devam eden terör hayatında, emniyetin etkin bir rol aldığını, üzülerek, göremiyoruz. 

Emniyet sınıfının bir sorunu varsa, bir problemi varsa, herhangi bir idarî sıkıntısı varsa, 
başta Bakanlığı olmak üzere, başta yöneticileri ve Yüce Meclis olmak üzere, bunları gidermek 
vazifemizdir; ancak, bunun karşısında emniyetin de bir vazifesi vardır, o da kendisine verilen 
görevleri hakkıyla yerine getirerek, görevini icra etmesidir. 

Yaklaşık 23 yıllık bir terör hayatımız var. Bu dönem içinde, gerçekten çok kan döküldü. 
ANAP, başından beri sık sık -ki, o zaman pek çoğu AP'nin içerisinde yer alıyordu, onun 
mensubuydu- 1980 öncesi terör olaylarıyla ilgili olarak bugünkü Doğru Yolu karalamak sure
tiyle sorumlusu sayarak, sık sık başımıza kaktığı 1980 öncesi terör hayatımızda polis gerçekten 
hırpalandı; çeşitli sebeplerle yıpratıldı; haklı olarak üzerine gittiği konular nedeniyle yıpratıl
dı, gitmediği konular nedeniyle yıpratıldı. Yani, bir gizli el veya açık el, emniyeti çalışamaz 
hale getirdi ve her önemli cinayet sonucu, hükümet yetkilileri buraya çıkıp eşkâlleri belirlendi, 
kullandıkları arabayı yakaladık, iz peşindeyiz, yakalandı, yakalanacak" şeklinde, sanki, Türk
çe öğrenen bir yabancı gibi, gelecek zamanın son eki olan (cek-cak)'ları kullanarak, bugün, 
Türkiye, bir nevi, teröristlerin, elini kolunu sollayarak gezdiği ve çok kolay eylem yaptıkları 
bir ülke haline geldi. 

(1) 491 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bundan herkes zarar görüyor; iktidarı zarar görüyor, muhalefeti zarar görüyor, vatandaşı 
zarar görüyor; ama, en büyük zararı da emniyet sınıfı görüyor, önceden, vatandaş vuruluyor
du, onlar artık vakayı adiyeden olduğu için, hesaba alınmıyor. Generallerimiz ikişer ikişer öl
dürülmeye, şehit edilmeye ttaşlandı, hâlâ "ipucu bulundu, eşkâlleri belirlendi, araba şurada 
yakalandı" gibi sözlerden öteye gidilmedi. 

Ben, burada, emniyeti suçlamıyorum; ama, katiyetle suçlamıyorum. Ancak, emniyete ge
rekli araç ve gereç desteğini vremeyen, emniyete gerekli silahı vermeyen, gerekli istihbar! faali
yetler için ödenek vermeyen, sonra da, teşviklerle beslediği PKK ile emniyeti karşı karşıya geti
ren Hükümeti suçluyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sen anlamazsın o işten. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Anlayamazsınız efendim; anlasanız, zaten, orada otur

mazsınız... Siz iktidarsınız, Hükümetsiniz; generaller öldürülüyor, komutanlar öldürülüyor, 
gazeteciler öldürülüyor, bilim adamları öldürülüyor; siz bakanlık yaptınız, anladınız da ne yap
tınız, onu söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, daha, konuya girmediniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, tabiî ki, konu emniyet olunca, Türki

ye'de yaşadığımız konu da terör olunca, mecburen buna değinmek zorundayız. 
Gelen teklif, kısaca, yükseköğrenim görmüş, polis akademisinden mezun olanların terfi

leri ile, daha önceden emniyete girmiş ve ortaöğrenim görmüş kişiler arasındaki özlük hakları
nın düzenlenmesini içeriyor. Yalnız, biz, polis deyince, sadece, mavi elbiseyi giyen gençler olar 
rak anlıyoruz. Eğer, konuya bir özlük hakları şeklinde, polis akademisinden mezun olanlar 
ile buradan mezun olmayanlar yönünden bakarsak, son derece yanılırız. 

Bugün, polis şayet suçu önlemek istiyorsa, suçluyu yakalamak istiyorsa, modern teknik 
bilgilere sahip kişileri de istihdam etmesi lazımdır. Bir mühendise ihtiyacı var, bilgisayarcıya 
ihtiyacı var, laboranta ihtiyacı var, çeşitli branşlardaki teknisyenlere ihtiyacı var, doktora ihti
yacı var, hemşireye ihtiyacı var... Eğer, polis etkin bir şekilde vazife yapmak istiyorsa, bu kişi
leri çalıştırması lazım. Bu kişileri bünyesinde çalıştıramazsa, ne kadar rütbe farkı olursa ol
sun, ne kadar bekleme süresi olursa olsun, kendisinden beklenen faydayı elde edemeyiz. Çün
kü, polis, sadece elbise giyen, ağzında düdük, elinde cop olan insan değildir. Bugün, terörist
ler o kadar modern metotlarla çalışıyorlar ki, onun için, işledikleri cinayetler ve suçlar yanları
na kâr kalıyor. 

Eğer, polis teşkilatının, idare hukuku, genel hukuk, ceza hukuku gibi konularda bilgili 
kişilere sahip olması zarurî ise, mühendislik ve teknik konularda da bilgili kişilere sahip olması 
zaruridir. Biz bunları polis bünyesinde çalıştırmadığımız müddetçe, yapacağımız düzenlemele
rin bir netice vereceği kanaatinde değilim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; iki yıldır savunduğum bir konu daha var; emniyet mensupları 
içerisinde unutulan bir sınıf daha var; o da, karakol bekçileri. 

Bekçi deyince, ta Osmanlı döneminden gelen, Cumhuriyet döneminde de karakollarda ilk 
başvurulan insanlar akla gelir. Bunlar, bir polis kadar, yüksekokuldan mezun olmuş bir genç 
komiser kadar çalışıyorlar, onlarla aynı göreve gidiyorlar, bir suçlu karşısında aynı sorumlulu
ğu taşıyorlar, aynı kin ve husumeti üzerlerine çekiyorlar. 

— 295 — • 



T.B.M.M. B : 123 v 29 . 5 . 1991 O : 2 

Biz, ne zaman bunlara biraz fazla hak verelim desek, "polis sınıfı bundan rahatsız olur" 
diyorlar... Bu doğru değildir. Gece sokakta bekçinin çaldığı bir düdük, emin olun, en azından 
yirmi kişiyi suç işlemekten vazgeçiriyor veya o düdüğün sesini duyan insanlar evlerinde huzur 
içinde uyuyorlar. Bekçi düdüğü sokakta ötmediği müddetçe, Türkiye'de hiçbir aile evinde ra
hat uyuyamaz. 

Bu bekçilerin özlük hakları, emekli olduktan sonraki hakları korunmadığı müddetçe, em
niyet camiasına huzursuzluk getiririz. Bunların vazifesi, karakolda çay pişirmek, temizlik yap
mak, soba yakmak değil; bunlar da koruma görevi yapıyorlar; komiseriyle, amiriyle, polisiyle 
aynı çatışmaya giriyorlar, aynı görevlere gidiyorlar. Hatta, bunların tahsil düzeyleri düşük ol
duğundan, kendilerine ne görev verilirse, "aman, benim başıma bir şey gelir" diye düşünme
den, görevlerine gözlerini kırpmadan gidiyorlar. Bu bekçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
de Yüce Meclisin boynunun borcu olmalı. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; getirilen kanun teklifi, Polis Akademisinden mezun olan, mes
leğinde aşkla şevkle yükselmek isteyen kişilere bir kolaylık tanıyor; katılıyoruz ve destekliyo
ruz; ancak, okuldan mezun olmak demek, "çok kitap okuyorum" demek; şunu biliyorum bu
nu biliyorum demek, Türkiye'deki olayları önlemiyor. Polisliği gerçekten sevmiş, ama, ortao
kul mezunu veya lise mezunu olabilmiş, hasbelkader, o zamanın dar imkânlarıyla o tahsili ya
pabilmiş ve hâlâ bu camia içerisinde görev yapan ve "ben polisim" diyen ve polisliği gurur 
sayan, meslek sayan insanların hak ve hukuklarının da, tahsilin yanında, mutlaka korunması 
lazım. 

Biz, tahsil yapanları destekliyoruz; ama, görev yapanları da desteklemek istiyoruz. Açık
ça soruyorum: Bakın bugün çatışmalara girenlere; çatışmada şehit olanların tahsil durumları
na bakın; çoğu, ortaokul, lise mezunu. Bunlar, gözlerini kırpmadan ellerine silahı alıyor ve 
kendilerini teröristlerin önüne atıyorlar. Bu arkadaşların da hak ve hukuklarının korunması 
lazım. Bu teklif onu korumuyor. 

ÎHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — önergeniz vars&, inceleriz. 

MUHtTTlN KARAMAN (Gümüşhane) — önerge verin, kabul edelim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, biz ne getirsek kabul etmezsiniz. Bunu ga
yet iyi biliyoruz. Bunu siz getirin biz destekleyelim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın öztürk yirmi dakikasını dolduracak, onun için, aşağıdan 
fazla söz atıp da... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, buraya çıkarken size mi soracağım da, 
her çıkışımda böyle laf atıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, aşağıdan söz atanlara söylüyorum. Sizin konuşma silsilenizi inkı
taa uğratıyorlar. Sizi korumak için söylüyorum, size yardımcı oluyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, siz inkıtaa uğratmazsanız kimse uğ
ratmaz. 

BAŞKAN — Konuşun efendim, devam edin, daha beş dakikanız var. 
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Sana yardımcı oluyor. 
YAStN BOZKURT (Kars) — En iyi maksat hâsıl olmuştur. 
ALİ PINARBAŞI (Konya) — Konuşacağı konu kalmadı, inecek. 
BAŞKAN — O halde, niye, aşağıdan söz atıyorsunuz? 
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ERTUĞRUL ÖZDEMİR (Ordu) — Mevzu kalsın diye Sayın Başkan. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, tabiî ki, ANAP'ın elinde Türkiye çar
çur oluyor, kanunlar da çarçur oluyor. Bunların, bir gün, hesabı sorulacak. Ancak, derim ki, 
polise yardımcı güç olan teknik personelin, tıbbî personelin (hemşiresiyle, doktoruyla), en önem
lisi, karakol bekçilerinin ve yüksekokul mezunu olmayan kişilerin de hak ve hukukları koru
nursa, polis camiası huzur içerisinde çalışır. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
Sayın Arifağaoğlu; buyurun. 
AYHAN ARlFAĞAOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlarım. 
3201 sayılı Yasanın 55 inci maddesini değiştiren ve Emniyet Teşkilatındaki rütbeli kişilerin 

rütbe sürelerini ve terfilerini belirleyen bir yasa teklifi görüşülmektedir. 
Daha önce dört grupta olan terfi sürelerini, yasa teklifi, (A) ve (B) şeklinde iki gruba indi: 

riyor. Teklif, yüksekokuldan ve polis akademilerinden mezun olanlarla ortaöğretimden mezun 
olanların, amirlikte, yani komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet amiri ve emniyet mü
dürlüğünde bekleme sürelerini yeniden belirtiyor. Daha önceki yasaya göre, emniyet müdürü 
olmak için uzunca bir süre bekleniyordu. Teklif, daha genç, daha aktif emniyet müdürlerini 
güvenlik güçlerine katmak için iyi niyetle hazırlanmış; fakat, teklifte, bizim gördüğümüz bir 
adaletsizlik var. 

Şimdi, polis akademisi mezunu bir kişi, komiser muavinliğinden komiserliğe geçmek için 
3 yıl bekleyecek; ama, ortaeğitim mezunu bir kişi 5 yıl bekleyecek. Komiserlikten başkomiser
liğe geçmek için de yükseköğretim mezunu bir kişi 3 yıl, diğeri 6 yıl bekleyecek. 

Zaten, ortaöğretim mezunları en son başkomiser oluyor ve yaş haddine kadar da o görev
de bulunuyor; o rütbeden daha ileri gitmesi söz konusu değil. Bu kişi,komiser yardımcılığın
dan başkomiserliğe geçmek için 11 yıl bekliyor. Halbuki, üniversite mezunları ve polis akade
misi mezunları 6 yıl bekliyor. \ani, bire iki gibi çok uzun bir süre farkı var. Bunların -emniyetamiri 
ve müdürü olamayacaklarına göre- başkomiserlikte geçen süreleri daha uzun olacak. Çok yaş
lı kişiler... Üniversite mezunlarının gelip, çok genç yaşta, amir olmaları da bu meslekte bir hu
zursuzluk meydana getirir. Bu nedenle/teklif bu şekilde hazırlansaydı, daha iyi olurdu. 

Teklif, bu rütbelerde (B) ve (C) grubunu kaldırıyor. Aslında, iyi, doğru. Üniversite me
zunlarının ve polis akademisi mezunlarının terfi sürelerini 3'er yılda tutmuşlar. Yani, polis aka
demisinden mezun olan genç, 14 yıl sonra, emniyet müdürü göreviyle bir ilde veya bir ilçede, 
güvenlik gücünün en üst rütbesine gelmiş olacak. Bunun faydası vardır ve 35-38 yaşında bir 
emniyet müdürünün yapacağı aktif görevle, 50 yaşındaki bir kişinin yapacağı görev çok farklı 
olacaktır. 

SHP olarak biz, madde değişikliğindeki bu adaletsizliğin giderilmesinin daha iyi olacağı 
inancıyla, değişikliğin Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diliyoruz. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 14.1.1988 tarih ve 311 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname ile değişik 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 55. — Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, em

niyet amiri ve emniyet müdürü olup, terfide esas liyakat ve kıdemdir. 
thtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis 

memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yö
netmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler komiser 
yardımcılığı kadrosuna atanırlar. 

Polis amirleri; polis akademisi mezunları, polis akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan polis me
murlarından en az 6 aylık komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer 
polis amirleri (B) grubunu oluştururlar. 

Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. 

Rütbeler (A) (B) 

Komiser yardımcısı 
Komiser 
Başkomiser 
Emniyet amiri 
Emniyet müdürü 

3 
3 
4 
4 

Yaş haddi 

5 
6 

Yaş haddi 

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiilî çalışma süresi esas alınır. Me
ri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uz
manlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. 

Ancak; polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt 
dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi 
ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. 

Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya 
tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten veya memuriyetten men cezaları, ceza süresi 
kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. 

Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir. 
Rütbelerde zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi yapabilmek için, açılacak sı

navlarda başarılı olmak ve yönetmelikle belirlenen yeterlik notunu tuttarmak şarttır. 
(B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin bulun

dukları rütbedeki hekleme süreleriyle yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. 
Bunların yeni gruptaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri üst rüt
bede dikkate alınmaz. 

Üst rütbeye terfi edecek Emniyet amirlerinin sayısı Emniyet Şube Müdürü ve ilçe Emni
yet Şube Müdürü boş kadrolarının % 20'sini geçemez. 
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Diğer rütbelerde terfi edeceklerin sayısı, bu rütbelerde bulunan boş kadro sayısının % 30'unu 
geçemez. 

Rütbe terfıinin şekli, icra tarzı ve yapılacak sınavlar ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin "(B) grubu" diye başlayan fıkrasından bir önceki son 
paragrafta "terfi yapabilmek" denmiş; yine 13 üncü sayfanın 2 nci satırında "terfi edeceklerin" 
denmiş. Birinde yapabileceklerin diğerinde edeceklerin yazılmış. Bir uyum sağlayabilmek için 
bu "terfi yapabilmek" yerine, "terfi edebilmek" şeklinde değiştirilmesini uygun görüyoruz. 

Komisyon bu görüşümüzü nasıl karşılıyor? 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Efen-

dim, madem uygun görmüşsünüz; biz de size katılırız. 
BAŞKAN — Bir de 11 inci sayfanın son paragrafını okuturken "(B) grubu polis amirle

rinden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme 
süreleri -süreleriyle değil de- yeni gireceklerin amir grubunun beklemesi süresi kadardır" şek
linde okuttuk. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Doğru 
efendim, "süreleri" olması lazım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi düzenlediğimiz bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Polis amirlerinin 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu ile tespit 

edilen, rütbelerdeki bekleme süreleri ile bu Kanunla öngörülen süreler arasındaki farkların ta
mamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanuna göre düzenle

nen şekli ile mevcut (B) grubu polis amirlerinin rütbelerdeki bekleme süreleri komiser yardım
cılığında en az 4 yıl, komiserlikte S yıl, başkomiserlikte yaş haddi kadardır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A) gru
bu, 2 yıllık yüksekokul mezunları (B) grubu polis amirleri sayılır. Ancak 2 yıllık yüksekokul 
mezunu polis amirleri emniyet amirliğine kadar yükselirler ve bunların başkomiserlikteki bek
leme süreleri (A) grubu polis amirlerinin bu rütbedeki bekleme süreleri kadardır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

5. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Rize 
Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadasmm Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci Madde
leri Gereğince Urilmis Cezaların Affı Hakkmda Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Top-
çuoğlu ve 12 Arkadasmm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkmda Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Saydı Türk Ceza Kanununun 478 
inci Maddesinin 2 nci Fıkrası de 3 üncü Ftkrastmn Deği$tirdmesine Dair Kanun Teklifi de 765 Saydı 
Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırdmasma Dair Kanun Teklifi, Ankara 
Mdletvekdi Alpaslan BMivanlt'nın 765 Saydı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapdmasma Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sa
yısı : 513) (1) 

BAŞKAN — S inci sıradaki, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Ka
nununun 313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun 
Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, tzmir Milletve
kili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 
3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpas
lan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli
fi ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon ra

porunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tümü Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz, 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —765 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 513 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

—_ 300 — 



T.B.M.M. B : 123 29 . 5 . 1991 O : 2 

Bir Türk veya yabancı, yabancı memleketlerde Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı bir cü
rümü veya bu Kanunun 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 332 ve 333 üncü maddelerinde yazılı 
suçları işlerse, hakkında resen takibat yapılarak bu maddelerdeki cezalarla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler....Etmeyenler... kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 10/a maddesi eklenmiştir. 

MADDE 10/a. — Bir Türk vatandaşı veya yabana, yabancı ülkede bir suç işleyip de bu 
bab hükümlerine göre Türkiye'de yargılandığı takdirde; Türkiye zararına işlenmiş suçlar dışın
da, suçun işlendiği ülke kanunu ile Türk Kanunundan hangisi uygulamada sanığın lehine so
nuç verecek ise, o kanun göz önünde bulundurulmak ve yabancı kanunda tanımlanan suça, 
Türk kanunlarına göre verilmesi gereken ceza veya Türk kanununda bulunup yabancı ülke ka
nunundaki cezaya en yakın olan ceza tespit edilerek uygulama yapılır. Ancak, suçun işlendiği 
ülke kanunu, Türkiye'nin kamu düzenine veya milletlerarası yükümlerine aykırı ise bu ülke ka
nununa itibar edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Şahin. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; görüşülmek
te olan 513 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesi sebebiyle söz almış bulunuyor ve bu vesi
leyle, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum., 

Tasarıda öngörülen 2 nci madde ile Ceza Kanununa eklenmek istenen 10/a maddesi, çe
şitli bakımlardan kabule şayan görülmemektedir. Bir kere, madde, çok kötü bir şekilde kaleme 
alınmıştır. Dolayısıyla, bazı paragrafları itibariyle ne anlama geldiğini ortaya koymak da müm
kün olamamaktadır. 

Ayrıca, bu hüküm, yabancı ülkede suç işleyip'de Türkiye'de yargılanan kimselere; esas 
itibariyle, ülkesinde suç işlenen devletin ceza kanununun uygulanması sonucunu da doğurmak
tadır. Oysa, yabana ceza kanunlarının ülkede uygulanmasının kabulü, devletin hükümranlık 
haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Nitekim, ceza normları, devletin hükümranlı
ğının en önemli tezahürlerinden biridir, öte yandan, böyle bir hükmün kabulü, uygulamayı 
üstesinden gelemeyeceği güçlüklerle de karşı karşıya bırakacaktır. 

Bir kere, dünyanın herhangi bir ülkesinde işlenen ve Türkiye'de yargılanmakta olan su
çun, işlendiği ülkenin ceza kanunlarını elde etmek, bir hâkim için her zaman mümkün olma
maktadır. Ayrıca, ilgili ceza kanunları elde edilse bile, somut suça, bu kanunlara göre verilecek 
cezayı belirlemek çok defa da mümkün olmamaktadır. Nitekim, somut bir suç için hükmedi
lecek cezayı belirlerken, sadece o suç için öngörülen, maddede yazılı cezaları nazara almak 
yetmez. Bunun yanı sıra, suça etki eden nedenlerin ve suça etki etmemekle birlikte, cezanın 
azaltılması veya artırılması sonucunu doğuran diğer sübjektif nedenlerin de göz önünde bu
lundurulması gerekirdi. 

Bütün bunlar, Türk hâkiminin, o devletin ceza hukuku sistemini tümü ile bilmesini de 
gerekli kılmaktadır. Bu, küçümsenmeyecek bir güçlüktür. Hele, sosyal akıcılığın son derece 
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arttığı günümüzde, Türk hâkiminin, daha önce adını dahi duymadığı bir devletin ülkesinde 
işlenen suçları da yargılamak durumunda kalabileceği düşünülürse, söz konusu güçlüğün ne 
kadar aşılmaz olduğu kolayca anlaşılır. Kaldı ki, halen, bazı ceza kanunlarında, suçların ceza
ları sadece tür olarak belirtilmiştir; örneğin, hapis cezası, ağır para cezası gibi. Buna karşılık, 
herhangi bir miktar belirtilmemiştir. Dolayısıyla, hâkim, o ceza türünün temel sınırları içeri
sinde kalmak şartıyla, herhangi bir miktara hükmedebilmektedir. Bu gibi durumlarda, Türk 
hâkimi, yabancı ceza kanununun o suç için öngördüğü cezayı nasıl belirleyecektir? Bu husus 
yasa hükmünde belli değildir, açık değildir, somut değildir. 

Ceza kanunlarımızdaki cezaların ağır olması nedeniyle, yabancı ülkelerde işlenen suçlara 
daha hafif cezalar verildiği bilinmektedir. Eğer, bu böyle ise, daha uygulanabilir bir yol izle
mek gerekirdi; örneğin, suçun yabancı ülkede işlenmiş olması durumunda, Türk kanunlarında 
öngörülen cezanın uygun görülecek bir oranda indirilebileceğini kabul etmek, daha doğru yol 
olacaktı. Oysa, yukarıda arz ettiğim tüm bilgiler ve noksanlıklar yasa kapsamında yer almadı
ğı için, bu maddenin sakıncalarını belirtiyor, Sayın Bakanlığımızın ve ilgili komisyonun bu yönde 
gerekli değişiklikler yapmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

Birinci fıkra hükmüne göre aynen çektirilecek süre; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler için kırk yıl, müebbet ağır hapis 
cezasına mahkûm olanlar için otuzaltı yıl üzerinden hesap edilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Buyurun. 
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esasen, biraz önce söz 

aldım; yeniden bilginize sunmakta mahzur görmüyorum. Bu tasarının geneli üzerinde söz hakkı, 
Sayın Başkanlıkça bize verilmiş olsaydı, önce onun bir genel çerçevesini çizer... 

BAŞKAN — Efendim, ben verdim; ama, siz talebimizi geri aldınız. Ben öyle bir şey 
yapmadım. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Yok efendim. Ben geneli üzerinde söz alacaktım; çünkü, 
aksi halde, genel çerçeveyi çizmeyince, her madde için çıkıyorum, genel çerçevesinin konusu 
da anlaşılamıyor. 

BAŞKAN — Sordum efendim. Sayın Şahin, gelin, burada bir noktada anlaşalım: Ben sor
dum. Hatta, yerinizden kalkıyordunuz, tekrar oturdunuz. Sayın Güneş de size, "Söz alacak 
mısınız almayacak mısınız?" şeklinde işaret verdi; onun üzerine, almayacaksınız anlamına al
dığımız için maddelere geçtik. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın Başkanım, bir yanlış anlama varsa, peşinen özür 
diliyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Yalnız, herhalde ben orayı anlayamadım veya kaçırmış ol
dum. Bu vesileyle Yüce Meclise arz edeceğim konuların eksik kalmasından çekindiğim için bu 
açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Yoksa, elbette her madde geldiğinde, maddeler bazında 
Yüce Meclise görüşlerimizi ve bilgilerimizi arz edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bu Kanunun 3 üncü maddesiyle de, gerçekten, ceza hukukunda, çok 
fahiş derecede, iki kategorideki cezalar arasında farklı müeyyideler meydana gelmektedir. Bu 
maddede, Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra eklenerek, ölüm cezalarının yeri
ne getirilmemesine karar verilenler için otuz yılını, müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan
lar için yirmi yılım çekerek şartla salıverildikten sonra, şartla salıvermenin geri alınması halin- /• 
de, birinci fıkra hükmüne göre, aynen çektirilecek cezanın birinci durumda kırk yıl, ikinci du
rumda otuzaltı yıl üzerinden hesap edileceği belirtilmekte; böylece, müebbet ağır hapis cezası
na mahkûm olanlar aleyhine bir durum yaratılmaktadır. Nitekim, bu hükme göre, ölüm ceza
larının yerine getirilmemesine karar verilenler, şartla salıverildikten sonra on yıl geçince, bu 
kararın geri alınması mümkün olmayacaktır. Oysa, müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olup 
da şartla salıverilenler, onaltı yıl süreyle bu kararın geri alınması tehdidiyle karşı karşıya kala
caklardır. 

Bu konunun üzerinde düşünülmesi ve bu farkın, ölüm cezasına mahkûm olanların, mü
ebbet ağır hapis cezasına mahkûm olanlara nazaran daha uzun süre, yani on yıl cezaevinde 
kalmasıyla açıklanabilip açıklanamayacağının tartışılmasının daha uygun olacağı düşünce
sindeyim. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde,313. — Her ne suretle olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül oluşturanlara veya 

bu teşekküllere katılanlara bir yıldan iki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 
Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak veya siyasî veya sosyal bir 

görüşten kaynaklanan amaçla veya ammenin selameti aleyhine cürümlerle kasden adam öl
dürmek veya yağma ve yol kesmek ve adam kaldırmak cürümlerini işlemek için meydana geti
rilmişse, verilecek ceza bir yıldan üç yıla kadar ağır hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya genel yollarda veya meskûn yerlerde içle
rinden iki veya daha fazlası silahlı olarak dolaşır veya buluşma yerlerinde veya emin bir yerde 
silah saklarsa; birinci fıkradaki halde bir yıldan üç yıla, ikinci fıkradaki halde iki yıldan dört 
yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte-
birden yarıya kadar artırılır. 

Teşekkül mensuplarının teşekkülün amacına yönelik cürüm işlemeleri halinde, verilecek 
cezaların toplamı en ağır cezayı gerektiren fiilin cezasının azamî haddini geçemez. 

Bu maddede yazılı teşekkül,, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı 
etrafında birleşmesi ile oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Şahin. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddeyle, Türk Ce

za Kanununun 313 ve 314 üncü maddeleriyle ilgili yeni birtakım değişikliklerin gündeme geldi
ğini görüyoruz. 

önce, bir üzüntümü belirtmekte yarar görüyorum: Kanun teklifini veren arkadaşlarımı
zın bu teklifle ilgili gerekçelerinin yer aldığı metni, zabıtlara geçmesini uygun gördüğüm için, 
elimizdeki basmayazının 9 uncu sayfasından aynen bilgilerinize sunacağım ve ondan sonra gö
rüşlerimi arz edeceğim. Bir kere, bu maddeyle ilgili olarak getirilen gerekçedeki üslup ve izah 
tarzı, tarafımızdan, gerçekten büyük bir talihsizlik olarak mütalaa edilmiştir. Bu gerekçenin 
bir bölümünde aynen şöyle deniliyor: 

"TCK'nın 313 üncü maddesi 'amme nizamı aleyhinde cürümler' başlığını taşıyan 5 inci 
bab içinde yer alan bir suçtur.J3u madde hakkında doktrinde ve tatbikatta yeterli açıklama 
yoktur. Bu itibarla amme nizamını sarsacak büyüklükteki birleşmelerin suç olduğunu kabul 
etmek gerekir. Ülkü Ocakları ve devamı olduğu ileri sürülen dernekler, sosyal ve kültürel ama
ca yönelik olarak kurulmuşlar; fakat, sağcı olarak bilindikleri için, sürekli olarak, solcuların 
tecavüzlerine maruz kalmışlardır. Dernek üyeleri arkadaşları veya yakınları öldürülürken, ül
kücüler muhtemel bir tecavüzden korunmak için silah temin etmişlerse burada 313 üncü mad
de şümulünde bir teşekkülün varlığından bahsetmek mümkün değildir." 

Sayın milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki, 1980 ve öncesinde, ülkemizi gerçekten acılar 
içerisinde bırakan pek çok olay yaşadık; ancak, bir devletin polisi varken, jandarması varken, 
savcısı varken, hükümeti varken, eğer birkısım insanlar -ister sağcısı olsun, ister solcusu olsun-
silahlanarak örgüt haline gelmişler ve kendilerinin izah tarzları bakımından bazı bahanelerle 
başka insanlara ve gruplara saldırmışlarsa, bunu tasvip etmek mümkün değildir. Elbette, orta
ya çıkan her olayın, her eylemin bir izahı yapılabilir ve bu da bir zamanlar çok yapılmıştır. 
O zaman günceldi ve her zaman söylenir, hatta rahmetli eski bir cumhurbaşkanımız bile söyle
miştir; "o Örgütü kuranlar, kendilerini ve ülkeyi komünizmden koruyorlar" sözü bile güncel 
olmuş ve Türkiye'de çok konuşulmuştur. Bir diğer grup da, ülkemizi faşistlerden korumak için 
örgütlendiklerini ileri sürmek suretiyle cinayet işliyordu; ama, bizim, parti olarak da, insan 
olarak da, her iki durumu da tasvip etmediğimizi belirtmek istiyorum. 

Şunu arz etmek istiyorum sayın milletvekilleri: Eğer, birtakım insanlar.meşru veya gayri 
meşru zeminlerde örgütlenerek, bir ülkenin varlığını, gücünü, polisini, jandarmasını ve savcı
sını hiçe sayarak kendi başına belli suçu işliyorsa; o, meselenin özünü değiştirmez. Bu ve buna 
benzer örgütler kurarak cinayet işleyen insanlar- kim olursa olsun; ister kendilerini faşistlerden 
koruma gerekçesiyle ve sol amaçla kurulmuş olsun, ister kendilerini komünistlerden korumak 
için kurulmuş olsun- katil olmaktan ileri gitmez; katil, her yerde katildir. 

Kanun teklifini veren arkadaşlarımızın teklif gerekçesindeki bu izah tarzlarının zabıtlara 
geçmesi bakımından ve bundan duyduğum üzüntümü belirtmek için söz aldım; hepinize sevgi
ler ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN—'Teşekkür ederiz. 
Sayın Ali Topçuoğlu, siz söz istemişsiniz; ama, burada "geçici 2 nci madde" demişsiniz; 

ek 2-nci... Hangi madde üzerinde söz istiyorsunuz, kavrayamadım efendim? 
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ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Efendim, 765 sayılı Türk Ceza Kanunuyla bir
leştirilen ve benim 3506 sayılı ve 3591 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifim 
var, onlarla ilgili konuşacağım. 

BAŞKAN — Teklifiniz burada rapor haline gelmemiş. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Var. 

BAŞKAN — Rapor haline gelmediğine göre, bir geçici madde önergesi verin... Hangisine 
tekabül .ediyorsa, orada söz verelim efendim. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki madde uyarınca oluşturulan teşekküllerin mensuplarına bilerek ve isteyerek. 
bannacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya yardım edenlere altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu yardım; dernek, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşla
rına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğrenim ku
rumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa bu fıkradaki ceza, 
bir kat artırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Buyurunuz Sayın Cemal Şahin. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede, yürürlük
teki mevcut 314 üncü maddede yer alan "başka yollardan" ibaresi çıkarılmış, yerine "yardım 
edenler" ibaresinin konduğu görülüyor. Bu değişiklikle, gerekçede ileri sürüldüğünün aksine, 
maddenin daha belirgin hale geldiği söylenemez. Çünkü, "yardım edenler" ibaresi, her türlü 
yardımı kapsayacak niteliktedir. Yürürlükteki maddede yer alan ve yardımın, başka bir suçu 
oluştursa bile, ayrıca cezalandırılacağına dair hükmünü çıkarmak ve böylece, bu tür yardımlar 
için ağır suçları oluştursa bile, yardım edenin, sadece yardımdan dolayı cezalandırılacağının 
kabul edilmesinin istenmesinin, 313 üncü madde ile ilgili olarak belirtilen politik endişelerden 
ve belli bir gruba kısmî bir af sağlamak amacından kaynaklandığını düşünüyoruz. 

Hepinize sevgiler sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 403. — 1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal veya 
ithal edenlere on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis, ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsu
ru için elli bin lira ağır para cezası verilir. 

2. 1 numaralı fıkrada yazılı maddeleri ihraç edenlere, altı yıldan oniki yıla kadar ağır 
hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için elli bin lira ağır para cezası verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler hakkında 1 numa
ralı fıkrada gösterilen cezalara da ayrıca hükmolunur. 
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4. Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekil
miş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türkiye'de infazı kabil cezalar çekildikle
ri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan indirilir. 

5. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlara veya satışa arz 
edenlere veya satın alanlara veya yanında yahut başka bir yerde bulunduranlara veya bu mad
deleri parasız devredenlere yahut bu suretle devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bun
ların alınıp satılmasına veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olan
lara dört yıldan on yıla kadar hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için elli bin 
lira ağır para cezası verilir. 

6. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, baz morfin, mor
fin ise, fail hakkında verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

7. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, teşekkül oluşturanlar ile idare edenler veya 
bu teşekküle dahil bulunanlar tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza ayrıca yarı oranında 
artırılır. 

8. Bu maddede yazılı suçlar, bunları meslek, sanat veya geçim vasıtası haline getirenler 
ile aralarında teşekkül olmaksızın birden ziyade kimse tarafından toplu olarak işlenirse, hük-
molunacak cezalar üçte bir oranında artırılır. 

9. Onsekiz yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetine sahip bulunmayanları bu mad
dede yazılı suçları işlemekte kullanan kimseler hakkında, fiil için tertip olunacak ceza altıda 
biri oranında artırılarak hükmolunur. 

10. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek maksadı ile teşekkül oluşturanlar ile bunları 
idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

11. Birden ziyade kimsenin bu suçları işlemek için önceden anlaşmaları teşekkül sayılır. 
12. Uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir 

milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Buyurun Sayın Şahin. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ceza Yasamızın 403 ün
cü maddesinde öngörülen bu değişikliklerin, uyuşturucu maddelerle ilgili bazı suçların cezala
rını azalttığı görülmektedir. 

Ceza Kanununda yer alan cezaların ağır olduğu ve ayrıca burada belirli bir siyasî grubu 
koruma amacından söz edilemeyceği nazara alındığında, böyle bir ceza indiriminin doğrudan 
ceza politikasını ilgilendirdiği söylenebilir; ancak, dördüncü fıkrada yer alan ve uyuşturucu 
maddelerin ihracı dolayısıyla yabancı ülkede hükmedilmiş, cezası çekilmiş veya yabancı ülkede 
çekilmemiş olmakla beraber, Türkiye'de infazı kabul olup da çektirilen cezaların, ihraç sebe
biyle hükmedilecek cezadan indirebileceğine dair bir hükme gerek yoktur. Zira, böyle bir hü
küm olmasa da, zaten söz konusu indirimin yapılması gereklidir. 

Uygulamanın indirimi kabul etmemesi, sadece yanlış yolda olduğunu göstermektedir. Ni
tekim, bu gibi durumlarda, ortada, esas itibariyle bir fiil zaten vardır; çünkü, ihraçtan söz edi
lebilmesi için, ithale de gerek vardır. Uyuşturucunun ülkeden ihraç edilmesi demek, aynı za
manda başka bir ülke için ithal edilmesi demektir. Failin fiilî, uyuşturucuyu bir ülkeden diğeri
ne nakletmekten ibarettir. Bu fiilin bir kısmını, ülkesinden ihraç edilen devlet, diğer kısmım 
ülkesine ithal edilen devlet cezalandırmaktadır. 
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Şu halde, ithalden dolayı yabancı ülkede hükmolunup çekilen ceza, aynı fiilden dolayı 
çekilen ceza olduğundan, ihraçtan dolayı ülkede hükmolunun cezadan indirilmelidir. 

Bununla beraber, konuya bir açıklık getirilmek isteniyor ise, bu hükmün, benzerî nitelik
teki suçları da kapsayacak şekilde, genel hükümlerde yer alması lazımdır; yani, Ceza Kanunu
nun 4 üncü maddesine alınması daha uygun olacak düşüncesindeyiz. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Topçuoğlu. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her ne ka

dar bu madde ile ilgili değilse de, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 3506 ve 3591 sayılı kanun
larla iki defa değiştirilen Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de 4 milyonu aşkın araç vardır. Bu 4 milyonu aşkın aracın sahiple
rinin dışında, nakliyeci, şoför, kamyoncu, minibüsçü olarak nafakasını bu işten temin eden, 
1 milyon 200 bin kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin cezalarının yüzde 50 indirilmesi hakkındaki 
görüşümü arz etmek istiyorum. 

Ben, bu cezaların indirilmesini ısrarla istiyorum ve bu işi meslek edinen 1 milyon 200 bin 
kişi adına; yani otobüsçüsü, kamyon ve kamyonetcisi, TIR'cısı, minibüsçüsü ve taksicisi ile tüm 
şoför esnafı adına konuşmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 3506 sayılı Kanun
la değiştirilmiş, sonradan da 3591 sayılı Kanunla getirilen bir ek madde ile, bütün trafik ceza
ları 3 ila 300 misli artırılmıştır. Meclise, sonradan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 
3493 sayılı Kanun getirilerek, cezalar yine -trafik cezalarına has olmak üzere- yüzde 100 ora
nında artırılmıştır. 

Konuşmamın esas sebebi şudur: Meclisimizce, 3506 sayılı Kanunla 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu değiştirilerek, Türkiye'deki bütün cezalar 3 ila 300 misli artırılmış ve kanun, günün 
şartlarına uygun hale getirilerek, kamyoncu, minibüsçü gibi şoför esnafın cezaları da, bu ka
nunla, 25 misline kadar artırılmıştır. Arkasından, 2918 sayılı Kanunda adı geçen trafik cezala
rının artırılmasıyla ilgili bir diğer kanunu kabul ederek, şoförlere uygulanan cezalan yüzde 
100 oranında artırmışız. Yani, önce 3506 sayılı Kanunla bütün cezaları ve bu arada trafik ceza
larını artırmışız; arkasından, çıkardığımız 3493 sayılı Kanunla, trafik cezalarını yine artırmışız... 

Şu Yüce Palamentodan, bu iki kanun arasında 11 kanun çıkıyor; yani, ilk çıkarılan ka
nunla bütün cezalar artırılıyor, 11 kanun çıktıktan sonra, çıkarılan 12 nci kanunla yalnız trafik 
cezaları artırılıyor... Burada bir haksızlık vardır: Parlamentoda bütün para cezaları günün şart
larına göre artırılmış; doğru, hiçbir itirazım yok; ama, aradan geçen 22 gün zarfında 11 tane 
kanun çıkarılmış ve çıkarılan 12 nci kanunla, trafik cezaları yüzde 100 oranında, tekrar artırıl
mıştır. 

Şimdi, elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim, 1 milyon 200 bin insan nafakasını temin 
etmek için gece-gündüz yollarda çalışıyor... Siz, şoförün zengin olanını gördünüz mü? Oysa, 
22 gün içerisinde çıkarılan iki ayrı kanun ile iki defa para cezası getiriyoruz. 
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Bakın, Antalya'ya otomobiliniz ile gittiğinizde, dönüşünüzde trafik polislerinin sizi dur
durduğunu hiç gördünüz mü? Görmediniz. Ama, bütün kamyon ve otobüsçüleri trafik polis
leri durdurur ve bu nafakasını zor temin eden, emeğini ekmeğine katık yapan bu insanlara, 
bir trafik polisi bir kalemde 400 bin lira para cezası yazar. Dikkat edin, bu 400 bin lira, o şofö
rün 15 günlük geçimine yetecek paradır aziz arkadaşlarım. Antalya'dan dönüşünde bir millet
vekilinin arabasını, bir trafik polisi durdurup 15 günlük nafakası olan 6 milyon lira yazsa, ta
hammül edebilir mi? tşte, bu cezanın arkasından kaza gelir aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, konuşmanıza şu sebeple müsamaha ile baktım: Konuşma
nız, şüphesiz madde ile ilgili değil; ama, bu konuda teklifiniz de var. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, doğru söylüyorsunuz, fakat, burada 
şöyle bir husus var... 

BAŞKAN — Anladım efendim, benim size bu konudaki teklifim şudur: 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Cezaları 25 misli artırmışsınız. 
BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu... Sayın Topçuoğlu... 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, Parlamentodan 2 kanun çıkarılıyor; 

birisi, 2918 sayılı Kanunda adı geçen trafik cezalarının artırılması ile ilgili, biri de bütün ceza
ların (765 sayılı Kanuna göre cezaların) artırılması var. Bunlar, ayrı ayrı komisyonlarda görüşü
lerek Meclise iniyor; biri önceden görüşülüyor; deniyor ki, para cezaları 25 misli artsın. Tamam... 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu... Sayın Topçuoğlu... 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Ama, üç gün sonra ikinci kanun geliyor, yüzde 100 ar

tırılıyor... 
BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, bir noktada anlaşalım. 
Komisyon, bu teklifi madde haline getirip, Meclis huzuruna rapor halinde aksettirmediği 

için, zatı âliniz bir önerge hazırlayın; bu önerge üzerinde tekrar komisyonun vereceği beyana 
göre hareket ederiz ve sizin talepleriniz ancak o şekilde karşılanır. 

Ben bunu rica ediyorum; teşekkür ederim. 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Onu teklif haline getirelim burada. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Siz önerge hazırlarsanız, önergeyi oylanz efendim. 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Peki Efendim. 
Ben bu haksızlığın düzeltilmesi için, bunu Yüce Meclisin vicdanına bırakıyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Sayın Başkan, çok önemli bir kanun tasarısı görüşülü

yor; Mecliste ekseriyet yoktur; bu nedenle, karar yetersayısını aramanızı istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Efendim, karar yetersayısı yoktur. Ara vermemiz halinde de karar yetersayısının buluna

mayacağı anlaşılmış bulunduğundan, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 
Mayıs 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.02 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'ın, Hükümetin mali afkonusundaki görüsüne ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahvecinin yazılı cevabı (7/2034) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla, 9.4.1991 
Neccar Türkcan 

İzmir 

1. Geniş kapsamlı bir affın konuşulduğu şu günlerde af hükümetlerin çok uzun aralıklı 
sürelerle uyguladığı bozuk düzenden meydana gelen yaraları sancı sosyal bir yasadır. 

Bu sosyal yasada malî affa yer vermeyi düşünüyor musunuz? 
2. Vergi cezaları ve gecikme faizlerinin, Bağ-Kur ve Sigorta gecikme faizi ve zamlarının 

af kapsamına alınmaması size göre doğru mudur? Böyle bir sosyal devlet anlayışı olur-mu? 

3. Asılları ve primleri 6 ayda ödenmek kaydıyla malî afta sosyal devlet anlayışını yansıt
maz mı? Bu konuda Hükümet olarak ne düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 29.5.1991 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : THSLT : 2161784-1 038470 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne yönelik 30.4.1991 gün ve 
7/2034-7495/32896 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan tarafından verilen ve Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel Müdürlüğünün 10.5.1991 gün ve K.K. Gn. Md. 07/106-1175/03828 sayılı yazılarıyla 
Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin görüşümüz 
aşağıda açıklanmıştır. 

Söz konusu soru önergesinde, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve faizleri ile Bağ-Kur 
ve Sigorta primleri için bir malî affın söz konusu olup olmadığı hususu sorulmaktadır. 

Vergi kanunlarında değişiklik yapan 3689 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi ile çok 
sayıda küçük esnaf ve sanatkârı ve geniş bir mükellef grubunu ilgilendiren kısmî bir vergi affı 
getirilmiştir. 

Söz konusu af hükümlerine göre, mükelleflerin kanunla belirlenen hadlerdeki borçlarının 
yarısının 31 Aralık 1990 tarihine kadar, diğer yarısının da 31 Ocak 1991 tarihine kadar iki eşit 
taksitte ödenmesi koşuluyla yine bu Kanun ile belirlenen nispetlerdeki vergi cezası, gecikme 
zammı ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilmiş ve söz konusu kanunun uygulaması 31 Ocak 
1991 tarihi itibariyle sona ermiştir. 
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Bugüne kadar çıkarılmış olan bütün malt af kanunlarıyla tahsil edilemeyen amme alacak
ları dolayısıyla hesaplanan gecikme zammı ve gecikme faizi ile kesilen cezaların önemli bir bö
lümünün tahsilinden vazgeçilmek suretiyle mükelleflerin af kanunlarından yararlanarak, va
desi geçmiş borçlarının asıllarını ödemeleri teşvik edilmek istenmiştir. 

Ancak, bugüne kadar getirilen malî af kanunlarının, mükellefleri daha sonra sürekli ola
rak af beklentisine ittiği, bu durumun ise mükelleflerin, vergileri zamanında beyan etmemele
rine, vergileri vadelerinde ödememelerine ve vergiyle ilgili diğer ödevleri de zamanında yerine 
getirmemelerine neden olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, af kanunları; vergileri zamanında beyan eden ve ödeyen mükellefler açısından ada
letsizliklere neden olmakta ve adeta borçlarını vadeleri içinde ödeyen iyi niyetli bu mükellefleri 
bir bakıma cezalandırma anlamına gelmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar nedeniyle, bugün için bir malî af kanunu çalışması düşünülme
mektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
2. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya ili ve ilçelerinin 1987-1990 yıllarındaki gelir ver-

güerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/2049) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını, 

saygıyla arz ederim. 29.4.1991 
Ömer Şeker 

Konya 

Konya tli dahil bu ile bağlı ilçelerin 1987-1988-1989-1990 yıllarına ait gelir vergilerinin ayrı 
ayrı ne kadar olduğunun bir liste halinde bildirilmesini saygıyla arz ederim. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 29.5.1991 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : Büt : 2171825-4/038620 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 6.5.1991 

tarih ve 7/2049-7601/33262 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Ömer Şeker'in; ilgi yazı ekinde alınan soru önergesinde, Konya 

tli ve ilçelerinin 1987-1990 yıllarındaki Gelir Vergisine ilişkin miktarların tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu İl'in ve ilçelerinin, 1987-1990 yıllarına ait Gelir Vergisi tahakkuk ve tahsilat 
miktarlarına ilişkin bilgiler tablo halinde ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
. — 310 — 



T.B.M.M. B : 123 29 . 5 . 1991 O : 2 

ti Merkezi Toplamı 

Yular Tahakkuk 

1987 37 291 189 140 
1988 57 328 605 815 
1989 125 518 951426 
1990 236 996 765 613 

Tahsilat 

34 799 577 860 
54 815 355 018 

114 561998 210 
218 019 402 268 

GELtR VERGtSt 

(TL.) 
İlçeler Toplamı ti Genel Toplamı 

Tahakkuk Tahsilat Tahakkuk Tahsilat 

36 295 220191 33 497 200 678 73 586 409 331 68 296 778 538 
52 291 418 183 49 404 940 107 109 620 023 998 104 220 295 125 

100 687 050 342 87 772 860 644 226 206 001768 202 334 858 854 
172 256 513 853 155 497 641704 409 253 279 466 373 517 043 972 

Not : Rakamlar brüt olup, mahallî idarelere ve fonlara ayrılan payları da kapsamaktadır. 

3. —Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, istanbul Atatürk Kültür Merkezinde beden
sel engelliler için yapttrümtş olan özd asansörün kullanımına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Namık 
Kemal Zeybek'in yazılı cevabı (7/2073) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 13.5.1991 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

M. Tınaz Titiz 
Zonguldak 

Soru : Bedensel engellilerin kolay erişimi amacıyla istanbul AKM'ye yaptırılmış bulunan 
özel asansörün ancak önceden dilekçe vermek suretiyle engellilere kullandırıldığı gibi bir şikâ
yet vukubulmuştur. Birden fazla kaynaktan doğrulanan bu durum doğru mudur? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 29.5.1991 
Sayı : ÖZK/1504 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 17 Mayıs 1991 gün, Kan. Kar. Md. 7/2073-7729/33731 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili M. Tınaz Titiz'in istanbul Atatürk Kültür Merkezinde bedensel 
engelliler için yaptırılmış olan özel asansörün önceden dilekçe vermek suretiyle kullandırılma 
cihetine gidildiği yolundaki yazılı soru önergesinde ifade edilen hususun gerçekle bir alakası 
yoktur. 

Arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

123 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

29 . 5 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER ÎŞLER 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

2. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçlici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

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

X 4. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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5. — Türk Ceza Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikbğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek- -
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

6. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 SayıU 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) 

7. — 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 8. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 9. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi HaJckında 
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, 2Al 61) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

10. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

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

X 12. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 
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13. — Samsun Milletvekili Kemal Âkkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki 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) 

14. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırıln ası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955)'(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ye 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

17. — 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) 

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

19. — 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) 

20. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan yeya 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) 

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

22. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 
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X 23. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent 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) 

24. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

25. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine izin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

26. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

27. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (Ş. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

28. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

29. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

30. — Yargıtay Kanununun. Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

31. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

32. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arka'daşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 
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33. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yıîmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kânunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka--
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

34. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) .(Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

35. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (İ/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

36. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 37. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 38. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

X 39. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, içişleri ve 
Tarım, Ormaû ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

40. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşını», Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

41. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; 11 Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçişleri Komisjyonu Ra
poru (2/247)-(S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 



— 6 — 

42. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

'43. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 

44. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihî : 14.5.1991) 

45. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa İki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili fiirgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 
Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi : 16,5.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

123 Üncü Birleşim 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 550) 

Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili 
Hazım Kutay'm, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ge
çici 32 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 27.2.1991 

Sayı : 07-91/101 

TtjRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
27.2.1991 

Şevki Göğüsger Hazım Kutay 
Kırşehir Ankara 

GEREKÇE 

393 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile Sürekli Kamu Görevlerinde 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair S.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun hükümleri 1.1.1991 
tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının sivil savunma uzmanları ile savunmu sekreter
lerinin büyük bir kısmı bu Kanun hükümlerine göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalış
maktadırlar. Kanunun yürürlükten kalkması sonucu bu kadroların kısa bir zaman içinde dol
durulması mümkün görülememektedir. Körfez savaşı nedeniyle bu personelin istihdamının özel
lik arz ettiği dikkate alınarak söz konusu kanuna göre 31.12.1990 tarihi itibariyle çalışmakta 
olanların istihdamlarına şahıslarına bağlı olarak ve belirli şartlarla devam edilebilmesi için ku
rumlara imkân tanınmasında yarar görülmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25.3.1991 

Esas No. : 2/503 
Karar No. : 173 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay tarafından ha

zırlanarak 27.2.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkan
lıkça Komisyonumuza havale edilen "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi"; Komisyonumuzun 20.3.1991 tarihli 47 nci birleşiminde, 
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Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ercüment Konukman başkanlığındaki Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileri ve 
teklif sahiplerinin katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 29.11.1984 tarih ve 
243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 nci maddesi ile 1.1.1987 tarihi olarak belirlen
miş ancak daha sonra görülen lüzum üzerine 18.12.1986 tarih ve 266 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesiyle 1.1.1988'e, 18.12.1987 Tarih ve 302 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesiyle 1.1.1989'a, 23.12.1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 8 inci maddesiyle 1.1.1990'a ve 6.2.1989 tarih ve 393 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesiyle de 1.1.1991 tarihine kadar uzatılmıştı. 

S.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Kanuna göre Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarında kadro 
karşılık gösterilmek kaydıyla istihdam edilen Savunma Uzmanları ile Savunma Sekreterleri
nin, Kanunun yürürlük süresinin sona ermesi sebebiyle durumları çelişki yaratmıştır. Teklif 
ile, bu kadrolarda 31.12.1990 tarihi itibariyle çalışmakta olanların, şahıslarına bağlı olarak be
lirli şartlarda yeniden istihdamlarına imkân tanınmaktadır. 

Komisyonumuzda, teklifin 1.1.1991 tarihinden sonra ortaya çıkan bir boşluğu doldurmak 
açısından yerinde olduğu ancak, Sivil Savunma müessesesinin köklü bir şekilde yeniden dü
zenlenmesinin gerektiği, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun da zamanın ihtiyaçla
rına cevap verecek şekilde bir bütün olarak yeniden ele alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 
Hükümet adına yapılan açıklamada ise, 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunun yürürlük tari
hinin sona ermesi sebebiyle, bu Kanuna göre görev yapan ve hizmetlerine devam etmelerinde 
fayda görülen mahdut sayıdaki personelin durumu ile ilgili hukukî boşluğu doldurduğu belir
tilmiştir. Daha sonra teklif ve gerekçesi benimsenerek maddelerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 
32 nci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan "... karşılık gösterilmek suretiyle..." ibaresinden 
sonra "en çok 65 yaşına kadar emekli veya yaşlılık aylığı kesilmemek kaydıyla" ibaresi eklen
miş, yürürlüğe ait 3 üncü madde 2 nci madde, yürütmeye ait 2 nci madde ise 3 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. Ayrıca, teklifin başlığı kanun tekniği açısından "657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi" şeklinde değişti
rilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü 

Reşit Ülker Mehmet Deliceoğlu 
İstanbul Adıyaman 

Nifıat Tûrker Ömer Okan Çağlar 
Afyon Aydın 

Hilmi Ziya Postacı A. Şaınil Kazokoğlu 
Aydın Bolu 

Muh. şerhim eklidir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S. Sayısı :550) 
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Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muh. şerhim eklidir. 

A. Aykön Doğan 
İsparta 

Anayasa ve 657 sayılı Kanun 
ilkesine aykırıdır. 

Erol Güngör 
İzmir 

Muh. şerhim eklidir. 

Mahmut Alınak 
Kars 

İmzada bulunamadı 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Anayasaya ve 657 sayılı Kanunun 
ilkelerine aykırıdır. 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

Anayasa ve 657 sayılı Kanun 
ilkelerine aykırıdır. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İmzada bulanamadı. 

Ayhan Uysal 
. ~. Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğkı 
Eskişehir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Muh. şerhim eklidir. 

Birgen Keleş 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muh. şerhim eklidir. 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

İmzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 
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KARŞI OY YAZISI 

2/503 Sayılı Kanun teklifine, 
1. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu gö

revlileri eliyle görüleceğini emreden Anayasanın 128 nci maddesi hükmü karşısında ve Anaya
sa Mahkemesinin 22.12.1988 gün ve E. 1988/5, K. 1988/55 sayılı kararında yer alan gerekçeler 
ışığında "Sözleşmeli personel''in "diğer kamu görevlisi" kapsamında anlaşılamayacağı için 
aslî ve süreklilik arz eden kamu görevlerinde sözleşmeli personel istihdamının Anayasaya aykı
rılığı nedeniyle, 

2. iktidarın, personel rejiminde günün icap ve ihtiyaçlarına cevap verecek köklü ve kap
samlı bir değişiklik yapmak yerine, perakendeci anlayışla ve sık sık önümüze getirdiği bölük 
pörçük tasarı ve tekliflerle düzenlemeyi alışkanlık haline getirip, bu tutumunu ısrarla sürdür
mesinin devlet personel mevzuatını içinden çıkılmaz hale getirmesi sebebiyle, 

3. Teklifin gerekçesinde belirtilen, Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının Sivil Savunma 
uzmanları ile savunma sekreterlerinin bugünkü haliyle, istihdam amacından ve hizmetten bek
lenen işlevini, önemini ve gerekliliğini yitirdiği ülkede genç nüfus işsizken emeklilere yeni bir 
iş alanı olarak mütalaa edildiği düşüncesinde olduğumuzdan, 

4. 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunun 1.1.1991 tarihi itibariyle yürürlükten kalkması 
sonucu genel idare ve kamu hizmetleri aksayacak olsa idi iktidarın bu eksikliği acil bir hükü
met tasarısı ile düzenlemeyi yeğliyeceği, bunu yapmadığına göre bu teklifle getirilen düzenle
menin hükümet tarafından da mutlak gerekli görülmediği düşüncesiyle, 

Karşı oy kullandığımızı saygı ile arz ederiz. 

Cemal Seymen Erdal Kalkan 
Nevşehir , Edirne 

Hilmi Ziya Postacı Erci Güngör 
Aydın İzmir 

Etem Cankurtaran 
tçel 

MUHALEFET ŞERHl 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, sözleşmeli personel uygulamasını belli şartlara bağ
layarak fevkalade sınırlı tutmuş bulunmaktadır. 

Ancak zamanla kanunun koymuş bulunduğu bu genel ilkeden uzaklaşılarak sözleşmeli 
personel uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. 

Söz konusu kanun teklifi, geçici bir düzenlemeyi amaçlamakla beraber, 657 sayılı Kanu
nun temel ilkesine aykırı düşmektedir. 

Bu nedenle teklife muhalifim. 

Sümer Oral 
Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ŞEVKt GÖÖÜSGER ÎLE ANKARA MİLLETVEKtLt 
HAZIM KUTAY'IN TEKLÎFt 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nd Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklin 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici 32 nci madde ek
lenmiştir. 

"GEÇtCt MADDE 32. — Mülga 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerin
de Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 31.12.1990 tarihi iti
bariyle sözleşmeli olarak çalışmakta olanlardan görevlerine devam etmeleri bağlı veya ilgili ol
duktan bakan tarafından gerekli görülenlerin işgal ettikleri kadrolarda, bu kadrolar karşılık 
gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdamlarına şahıslarına bağlı olarak devam edilebilir. 

Bu şekilde çalışmaları uygun görülenlerin sözleşmeleri malî yıl itibariyle yapılır ve ücret
leri her yıl Başbakanlık tarafından belirlenir. 

Bu madde hükümlerine göre çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki 
ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında 
ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici 32 nci madde ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 32. — Mülga 5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerin
de Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 31.12.1990 tarihi iti
bariyle sözleşmeli olarak çalışmakta olanlardan görevlerine devam etmeleri bağlı veya. ilgili ol
dukları bakan tarafından gerekli görülenlerin işgal ettikleri kadrolarda, bu kadrolar karşılık 
gösterilmek suretiyle en çok 65 yaşına kadar emekli veya yaşlıhk aylığı kesilmemek kaydıyla 
sözleşmeli olarak istihdamlarına şahıslarına bağlı olarak devam edilebilir. 

Bu şekilde çalışmaları uygun görülenlerin sözleşmeleri malî yıl itibariyle yapılır ve ücret
leri her yıl Başbakanlık tarafından belirlenir. 

Bu madde hükümlerine göre çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki 
ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında 
ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 





Yasama Yılı: 4 

(S. Sayısı: 564) 

Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (2/546) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 1.5.1991 

Sayı : 07-91/137 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ilişikte 

sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Yasin Bozkurt Burhan Kara 
Kars Giresun 

Dr. Ülkü Güney Alpaslan Pehlivanlı 
Gümüşhane Ankara 

Orhan Etgüder Mümtaz Güler 
İstanbul Uşak 

GENEL GEREKÇE 
2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulanması esnasında görülen aksaklıklar yasa

ma yolu ile düzeltilmeye çalışılmaktadır. Bu Kanun teklifinde de aynı yol izlenmeye çalışıl
maktadır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 
Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi Atatürk 

tikeleri ve inkılap Tarihi, Türk dili, yabana dil, beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinin öğ
retim süresince zorunlu ders olarak sürdürülmesini öngörmektedir. Oysa, bu dersler için bu 
kadar uzun süre gerekmediği gibi ileri sınıflarda programları da meşgul etmektedir. Bunun te
lafisi için maddeye en az iki yıl hükmü eklenmiştir. 

Madde 2. — Profesörlük işlemlerinin üniversitelerarası kurulca seçilen bir komisyon tara
fından yürütülmesi hem işin uzaması hem de üzerinde bir vesayet kurma yönlerinden sakınca
lar doğurmaktadır. Bunun telafisi için profesörlük atama işleminin üniversitede başlaması ve 
üniversitede bitmesinin sağlanması hükmü getirilmiştir. 

Madde 3 ve Madde 4. — Yürütme ve yürürlük maddeleridir. 

Dönem: 18 

T. B. M. M. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Mülî Eğüim Komisyonu 10.5.1991 

Esas No. : 2/546 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

"Kars Milletvekili Tfosin Bozkurt ve 5 Arkadaşının; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 9.5.1991 
tarihli Birleşiminde MilK Eğitim Bakanlığı temsilcisi ve YÖK Başkanının da iştiraki ile incele
nip görüşülmüştür. 

Komisyonumuzca; Teklifin üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tümü benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi; Yükseköğretim Kurumlarında beden eğitimi ve güzelsanat dalla
rındaki derslerin zorunlu olma koşulunu kaldıran önergenin kabulü ile yeniden düzenlenmiş 
ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi; Profesörlüğe atanma; başka üniversitelerde hizmet etme şartını 
iki yıla indirme ve profesör adayların niteliklerini tespit edecek profesörlerin en az üçü başka 
üniversite veya başka Yüksek Teknoloji Enstitüsünden olmak üzere beş kişiden oluşmasını ön
gören önergenin kabulü ile yeniden düzenlenmiş ve madde değişik bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuzca; 
1. 2547 sayılı YÖK Kanununun 13 üncü maddesi (a) fıkrasında yapılan değişiklikle; 3708 

sayılı Kanunla kurulan Yüksek Teknoloji Enstitülerine atanacak rektörlerin de bu madde kap
samına alınmasını öngören yeni bir maddenin, 

2. 2547 sayılı YÖK Kanununun 38 inci maddesi 1 inci fıkrasında yazılı "Görevlendirme" 
konusunda gereksiz yazışmalara ve süre kaybına sebep olunmamak için "Görevlendirme" nin 
üniversitelere bırakılmasını öngören yeni bir maddenin, 

3. öğrencilerin öğretimlerinde kısıtlamaların kaldırılması ve bu öğrencileri topluma ka
zandırmak amacıyla 2547 sayılı YÖK Kanununun 45 inci maddesi (c) fıkrasını yürürlükten kal
dıran yeni bir maddenin, 

4. — "Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanlar için Devletçe 
hiç bir ödeme yapılmaz." hükmünü taşıyan 2547 sayılı YÖK Kanununun 46 ncı maddesinin 
4 üncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını öngören yeni bir maddenin, 

Teklif metnine eklenmesi kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca, teklifin 2 nci maddesiyle kabul edilen profesörlüğe atanma ile ilgili 26 

ncı maddeye göre 31 Aralık 1989'dan önce profesörlüğe müracaat edenlere; yeniden müracaat 
hakkının verilmesini öngören geçici 36 ncı maddenin 2547 sayılı YÖK Kanununa eklenmesini 
düzenleyen yeni bir maddenin teklif metnine ilavesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 564) 
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Teklif metnine yeni maddelerin ilavesi dolayısıyla teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenle
yen 3 üncü ye 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca; Teklifin tümü oylanarak -kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kemal Karhan 

İzmir 
Sözcü 

Hüseyin Aydtn Arvasi 
Van 

Üye 
Mustafa Kızüoğtu 

Afyon 

Üye 
Ayeah ÇaktroğuUarı 

Denizli 

Üye 
Mehmet Tahv Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Adü Erdem Bayaztt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Ndzikoğkı 

Rize 

Başkanvekili 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Kâtip 
Adil Küçük 

Konya 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

Üye 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
Nuri Göhalp 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Bülent Çaparoğaı 

Malatya 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : S64) 
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KARS MİLLETVEKİLİ YASİN BOZKURT VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

ı) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil 
zorunlu derslerdendir. Ayrıca beden eğitimi veya güzelsanat dallarından biri de zorunlu olarak 
okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve icra edilir. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

b) Profesörlük kadrosuna atama 

1. Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle başka üniversitelerde 
en az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler. 

2. Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında rektörler boşalan kadroları ve o 
kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmî statüde ol
duğunu da belirterek ilan ederler. 

3. Üniversite yönetim kurulu, biri ilgili profesörlük kadrosunun bulunduğu birimin pro
fesör olan başkanı, yoksa yakın birimden bir profesör, diğeri bir başka üniversiteden bir profe
sör olmak kaydı ile üç profesör belirler. Bu profesörler adaylar hakkında ayrı ayrı raporlar 
düzenlerler ve adaylardan hangisinin atanması gerektiğini belirlerler. 

4. Rektör, bu profesörlerin raporlarına dayanarak önerdiği adayı üniversite yönetim ku
ruluna sunar ve atama kurul kararı ile olur. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
MADDE 4. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 564) 



MÎLLl EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Baa Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

ı) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil 
zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya.güzelsanat dal
larındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en'az iki yarı yıl olarak programlanır 
ve uygulanır. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının 
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Ataması : Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğinin temsilcisi olan 
rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği Yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı 
hizmet vermiş tercihan devlet hizmetinde bulunmuş, ikisi üniversitelerde görevli profesörler
den olmak üzere dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl itfn atanır, önerilenler atan
madığı veya iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca doğ
rudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden atanabilir. 

MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

b) Profesörlük kadrosuna atama, 
1. Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka üniversiteler

de en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler. 
2. Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında 

rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadro
nun devamlı veya kısmî statüde olduğunu da belirterek ilan ederler. 

3. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit 
etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üni
versitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim ala
nıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer 
rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı 
karar üzerine, rektör atamayı yapar. 

MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun 
görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda özlük işlemleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 564) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar 
veya gerçek kişiler tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumla
rı ile kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve di
ğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Ad
lî Tıp Kurumu ile yakıflarca kurulmuş Hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici 
sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğre
tim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler , 

MADDE Ş. — 2547 sayılı'Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (c) fıkrası ile 
46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — 2547 sayılı YÖK Kanununa aşağıdaki' geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 36. — 2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi ile verilen, kadro şartı 
aranmaksızın profesörlüğe yükseltilme hakkından yararlanmak üzere 31 Aralık 1989'dan önce 
müracaat edenlerden bu Kanuna göre profesörlük için yeniden müracaat ederek talepleri üni
versite yönetim kurulunca olumlu karşılananlar ilgili birimlerdeki profesörlük kadrosuna ön
celikle atanırlar.. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 564) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 491) 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Âli 
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) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 23.10.1990 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 07-90/32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasını öngören Kanun Teklifim 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
17.10.1990 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

GENEL GEREKÇE 

Mevcut mevzuatta rütbeler için öngörülen bekleme sürelerinin uzunluğunun liyakatli amir
lerin daha genç yaşta üst rütbelere gelmesine imkân veremeyeceği açıktır. Bugün teşkilatımız
da, ilkokul, ortaokul ve lise mezunu komiser yardımcısı, komiser, başkomiser olmak üzere yak
laşık 11 000 komiser sınıfı amir mevcut olup, buna karşılık yüksek tahsilli komiser sınıfı yakla
şık 1 700 civarındadır. Halbuki teşkilatımıza yön verecek amir sınıfı, yüksekokul mezunu olan
lardır. Terfi sürelerinin uygulanan şekli ile ve belirtilen uzunlukta tutulması halinde yükseköğ
renim mezunu amirler ilk ya da orta öğrenim mezunu amirlerin maiyetinde çok uzun süre ça
lışma durumunda kalacak ve tabiatı ile inisiyatifde ilk ve orta öğrenim mezunu amirlerin eline 
bırakılacaktır. 

Bu nedenledir ki yüksek tahsilli amirleri liyakatlarını ispatlamak kaydıyla kısa sürede terfi 
ederek inisiyatife, sevk ve idareye hâkim olmaları hizmetin verimliliğini ve etkinliğini artıracaktır. 

Bilindiği gibi yöneticilerin gençleştirilmesi, liyakatli ve enerjik genç yöneticilere yüksel
mede çabukluk sağlanması, dünyada ve Türkiye'de yerleşmiş bir personel politikasıdır. 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi bu amaca uygun olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca emniyet teşkilatının yoğun ve yıpratıcı görev şartları, personelin zamanından önce 
yaşlanmasına sebep olmakta verimlilik oranını düşürmektedir. Nitekim 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesi konuyu nazarı itibare almış ve emniyet hizmetleri sınıfı perso
nelin fiilî olarak çalıştığı her yıl için 3 ay yıpranma zammı getirilmiştir. 
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Mevcut yasa gereğince üst düzey amir sınıfını oluşturacak (A) sınıfı personeli tüm rütbe
lerde alacağı her yıla ait sicillerinin olumlu olması ilgili kararnamede belirtilen suçlardan hak
larında soruşturmalarının bulunması ve her rütbeye terfi için yapılacak sınavları başarı ile ver
meleri kaydıyla ancak 23 senede ve 46 yaşında şube müdürü olabilecektir, ti Emniyet Müdür
lüğü rütbesine ulaşabilmek için 10 yıl daha geçmesi gerekir ki; 56 yaşına gelinmiş olunacak 
enerji ve aktivite kısmen yitecek, yaş hadleri sebebiyle de Büyük Ü Emniyet Müdürlükleri ile 
bu seviyede tecrübe gerektiren kimi önemli üst düzey personel bulma sıkıntısı olacaktır. 

Yine bu uygulama ile personele tanınan hizmet yıpranması da göz önünde tutulduğunda 
40 yaşları dolayında emekli olma imkânı karşısında henüz daha emniyet amiri rütbesinin ilk 
yıllarında ciddî bir tecrübe birikimine sahip ve fakat görev yönüyle tatmin olmamış personel 
emekliliğini isteyecektir. Bu da yıllarca elde edilen tecrübelerin ve emeklerin layıkı ile değerlen
dirilmeden elemanların kaçışlarına, yeni bir iş ve meslek temini peşinde koşmalarına neden 
olacaktır. 

Oysa her şeyin normal seyretmesi kaydıyla 38 yaşlarında şube müdürlüğüne yükselmiş genç 
ve dinç bir amir henüz daha emekliliğini de hak etmediği için, işine daha ciddî sarılarak rütbe
nin de verdiği bir güven ve teşvik edicilikle sorumluluk altına girmekten daha bir zevk alacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde l. — Halen Emniyet Teşkilatında görev yapan polis amirlerinin gördükleri eğitim 
ve öğretim göz önünde tutulmakla hizmette kalite ve verimliliğin artırılması hedeflenmiştir. 
Ayrıca kadro miktarı amirleri imtihan sistemi ile terfi etmesi neticesi hem pramidi muhafaza 
ve hem de personelin kendisini yenileme ve yetiştirmesi sağlanmış olacaktır. 

Amir sınıfının asıl kaynağı olan Polis Akademisi ile meslekte 4 yıllık yükseköğrenim biti
ren polis amirleri (A) grubuna dahil edilmiş diğerleri (B) grubunda değerlendirilmiştir. Müm
kün olduğu kadar imkân ve fırsat eşitliğine riayet edilmiş bir kısım özel imkânların rütbe terfi
inde (Maaş terfii değil) sağlayacağı ayrıcalıklara yer verilmemiştir. O nedenledir ki master, dok
tora ve vb. imkânlar, payeler maaşla ödüllendirilse de rütbe terfiinde dikkate alınmayacaktır. 

Hiyerarşi sıralanma ve disiplini sağlama açısından meslekte iken ve polis amiri olarak as
kerlikte geçen süre rütbe terfiinde değerlendirilir. Aksi halde aynı gün amir olan bayan amirler 
emsalleri olan erkeklerden kıdemli duruma gelecektir. 

Mevcut uygulama gereği ve maaşta etki eden sebeplerin rütbe terfiinde değerlendirmeden 
çıkarılmaları ile terfi sisteminde gerekli olan teşvik unsurunun eksikliği hissedilmiştir. İmtihan 
sistemi sayesinde polis amirleri sürekli olarak kendilerini yenileme ve geliştirmeye teşvik edil
miş ve bu da daha önce rütbe terfiinde değerlendirilen sebeplere göre mesleğin gerektirdiği ni
telikler yönüyle daha gerçekçi olacaktır. 

özel gayretler sonucu bir üst eğitim kurumunu bitirme durumları değerlendirmeye alın
mış ve elemanların kendilerini yetiştirmeleri özendirilmiştir. 

Geçici Madde î. — Ayrıca bir kısım personelin mağdur edilip diğerlerinin mükafatlandı-
rılması eşitlik ve hakkaniyet prensibine aykırı olacağından mevcut düzenlemeye göre mağdur 
edilen bu sınıfın kayıpları telafi edilmiştir. 
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Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yayıma girmesi ile meslekte (4) yıllık yükseköğrenimi 
bitirmiş polis amirlerinin hakkı müktesep kabul edilmiş ve (A) grubu polis amiri sayılmıştır. 

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

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Hakkında Kanunun 55 inci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna iki geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 

ismail Köse 
Erzurum 

GENEL GEREKÇE 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda rütbeler için öngörülen bekleme sürelerinin uzun
luğunun liyakatli amirlerin daha genç yaşta üst rütbelere gelmesine imkân veremeyeceği açık
tır. Bugün emniyet teşkilatında ilkokul, ortaokul ve lise muzunu komiser yardımcısı, komiser, 
başkomiser olmak üzere yaklaşık 11 000 komiser sınıfı amir mevcut olup, buna karşılık yüksek 
tahsilli komiser sınıfı yaklaşık 1 700 civarındadır. Halbuki teşkilata yön verecek amir sınıfı, 
yüksekokul mezunu olanlardır. Terfi sürelerini 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda belir
tilen uzunlukta tutulması halinde yükseköğrenim mezunu amirler ilk ya da ortaöğrenim mezu
nu amirlerin mahiyetinde çok uzun süre çalışma durumunda kalacak ve tabiatı ile inisiyatifde 
ilk ve ortaöğrenim mezunu amirlerin eline bırakılacaktır. 

Bu nedenledir ki, yüksek tahsilli amirleri liyakatini ispatlamak kaydıyla kısa sürede terfi 
ederek hem ilk ve orta dereceli okul mezunu amirlerin dengine ve hem de bunların amiri pozis
yonuna getirilerek inisiyatife, sevk ve idare hâkim olmaları hizmetin verimliliğini ve etkinliğini 
artıracaktır. 

Bilindiği gibi yöneticilerin gençleştirilmesi,liyakatli ve enerjik genç yöneticilere yükselme
de çabukluk sağlanması, dünyada ve Türkiye'de yerleşmiş bir personel politikasıdır. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi bu amaca uygun olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca Emniyet Teşkilatının yoğun ve yıpratıcı görev şartları, personelin zamanından ön
ce yaşlanmasına sebep olmakta verimlilik oranını düşürmektedir. Nitekim 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesi konuyu nazarı itibara almış ve emniyet hizmetleri sınıfı 
personeli fiilî olarak çalıştığı her yıl için 3 ay yıpranma zammı getirilmiştir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu gereğince üst düzey amir sınıfını oluşturacak (A) 
sınıfı personeli tüm rütbelerde alacağı her yıla ait sicillerinin olumlu olması ilgili kararnamede 
belirtilen suçlardan haklarında soruşturmalarının bulunmaması ve her rütbeye terfi ile yapıla
cak sınavları başarı ile vermeleri kaydıyla ancak 23 senede ve 46 yaşında şube müdürü olabile
cektir. İl Emniyet Müdürlüğü rütbesine ulaşabilmek için 10 yıl daha geçmesi gerekir ki; 56 ya-

#şına gelinmiş olunacak enerji ve aktivite kısmen yitecektir. 
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Yine bu uygulama ile personele tanınan hizmet yıpranması da göz önünde tutulduğunda 
40 yaşları dolayında emekli olmak imkânı karşısında henüz daha emniyet amiri rütbesinin ilk 
yıllarında personel emekliliğini isteyecektir. Bu da yıllarca elde edilen tecrübelerin ve emekle
rin layıkı ile değerlendirilmeden elemanların kaçışlarına, yeni bir iş ve meslek temini peşinde 
koşmalarına neden olacaktır. 

Oysa her şeyin normal seyretmesi kaydıyla 37 yaşlarında şube müdürlüğüne yükselmiş genç 
ve dinç bir amir henüz daha emekliliğini de hak etmediği için, işine daha ciddî sarılarak rütbe
nin de verdiği bir güven ve teşvik edicilikle sorumluluk altına girmekten daha bir zevk alacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 55. — Halen Emniyet Teşkilatında görev yapan polis amirlerinin gördükleri eği
tim ve öğretim yılları göz önünde tutulmakla birlikte hizmetin gerektirdiği niteliklere uygun 
okullardan mezun olanların öncelikli sayılmaları ile hizmette kalite ve verimliliğin artırılması 
hedeflenmiştir. Ayrıca kadro miktarı amirleri imtihan sistemi ile terfi etmesi neticesi hem pira
midi muhafaza ve hem de personelin kendisini yenileme ve yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Amir sınıfının asıl kaynağı olan Polis Akademisi ile yaklaşık aynı formasyonu veren Hu
kuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunları için diğerlerinden biraz farklı bir sıralama oluş
turmuştur. Mümkün olduğu kadar imkân ve fırsat eşitliğine riayet edilmiş, bir kısım özel im
kânların rütbe terfiinde (maaş terfi değil) sağlayacağı ayrıcalıklara yer verilmemiştir. 

O nedenledir ki, master, doktora vb. imkânlar payeler maaşla ödüllendirilse de rütbe ter
fiinde dikkate alınmayacaktır. 

Hiyerarşik sıralama ve disiplini sağlama açısından meslekte polis amiri olarak askerlikte 
geçen süre rütbe terfiinden sayılır. Aynı gün amir olan bayan amirler emsalleri olan erkekler
den önce terfi edecektir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile maaşta etki eden sebeplerin rütbe ter
fiinde değerlendirmeden çıkarılmaları ile terfi sisteminde gerekli olan teşvik unsurunun eksik
liği hissedilmiştir. Ayrıca doğaldır ki, her insan aynı seviyede yeteneklere sahip kılınmamıştır. 
Bu eksiklik mümtazen terfi usulü ihdas edilerek giderilmiş olacaktır. Böylece polis amirleri 
sürekli olarak kendilerini yenileme ve geliştirmeye teşvik edilmiş ve bu da daha önce rütbe ter
fiinde değerlendirilen sebeplere göre mesleğin gerektirdiği nitelikler yönüyle daha gerçekçi ola
caktır. 

özel gayretler sonucu bir üst eğitim kurumunu bitirme durumları değerlendirmeye alın
mış ve elemanların kendilerini yetiştirmeleri özendirilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile (A) grubunu oluşturan amir
lerin müktesepleri korunmuştur. Ayrıca bir kısım personelin mağdur edilip diğerlerinin mükâ
fatlandırması eşitlik ve hakkaniyet prensibine aykırı olacağından 3201 sayılı Emniyet Teşkila
tı Kanunu ile bu düzenlemeye göre mağdur edilen bu sınıfın kayıpları telafi edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda gösterilen (C) ve (D) grubu 
polis amirlerinin yeni düzenlemedeki karşılığı belirtilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesi. 

Madde 3. — Yürütme maddesi. 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ İSMAİL KÖSE'NİN TEKLİFİ 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 ind Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Gedd Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklin 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Rütbe terfisi" 

Madde 55. — Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, em
niyet amiri ve emniyet müdürüdür. 

Polis akademisinden mezun olan ve mezun sayılanlar ile ihtiyaç halinde, yüksekokul me
zunu polis memurlarından komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler komiser yardım
cısı olurlar. 

Polis amirleri; Polis Akademisi mezunları ve akademi mezunu sayılanlar ile 4 yıllık yük
seköğrenim mezunları (A), diğer polis amirleri (B) gruplarına ayrılırlar. 

Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıdaki gibidir : 

Rütbesi (A) Grubu (B) Grubu 

Komiser yardımcısı 3 
Komiser 3 
Başkomiser 5 
Emniyet amiri 5 
Emniyet müdürü Yaş haddi 

A) Terfi esasları ve rütbe terfiini geciktirici haller. 
Emniyet müdürü rütbesine kadar yükseleceklerde aranacak şartlar şunlardır. 

a) Bulunulan rütbeye mahsus en az bekleme süresini fiilen tamamlamış olmak. 
b) Bulunulan rütbede en az bekleme süresi kadar olumlu sicil almak. 
c) Üst rütbede boş kadro bulunmak. 
d) Açılacak sınavlarda başarılı olmak. 
e) Üst rütbeye terfi için bulunulan rütbede alınan sicil notları ortalaması, sınav notu ve 

merkez intihap encümeninin değerlendirme notlarının toplamından müteşekkil gerekli yeter
lik notuna sahip olmak. 

(A) Grubundan yeterlik notuna göre terfisi gereken amir varsa diğer gruptan terfi ya
pılamaz. 

Emniyet müdürlüğüne terfi edeceklerin sayısı, bu rütbede bulunan boş kadro sayısının 
1/10'unu, diğer rütbelere terfi edeceklerin sayısı ise bu rütbelerde bulunan boş kadro sayısının 
1/5'ini geçemez. 

Emniyet müdürü unvanını alan personelin daha üst meslek derecelerindeki unvanları ka
zanabilmesi için, bu unvanı aldıktan sonra en az üç yıl fiilen görev yapmış ve olumlu sicil al
mak şartı aranır. 
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Uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ceza süresi kadar, 
Paraya çevrilirse veya tecil edilirse dahi alınan hapis cezaları, 
Meslekten ve memuriyetten men cezaları; ceza süresinden az olmamak üzere, 
Olumsuz sicillerin her biri; birer yıl rütbe terfiini geri bıraktırır. 
Değerlendirme notu verilirken meslek ile ilgili master yapanlara değerlendirme tam notu

nun 1/5, doktora yapanlara 2/5 oranında ilave puan verilir. 

B) Rütbe kıdeminden sayılmayan haller ve mümtazen terfi; 

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde dikkate alınan en az bekleme sürelerinde fiilî 
çalışma esas olup mevzuata göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan TODAİE, 
master, doktora, avukatlık stajı, aylıksız izin gibi sebepler dolayısıyla geçen süreler rütbe kıde
minde göz önüne alınmaz. Polis amirlerinden üst öğrenim bitirenler, bulundukları rütbede üst 
öğrenim için öngörülen bekleme sürelerine tabi olurlar ve rütbe bekleme süresinde fazla geçiri
len süreler üst rütbeye terfide değerlendirilmez. Ancak polis amiri olarak göreve başladıktan 
sonra yerine getirilen askerlik hizmeti süresi, yurt dışı misyonu korumada, kursta ve bunun 
gibi görevler sebebiyle geçirilen süreler rütbe kıdeminden sayılır, değerlendirilir. 

Bir üst rütbeye terfi edeceklerin °/o 3'ünü aşmamak şartıyla her rütbede ve en üst yeterli
lik notu alandan başlamak üzere yeterlik tam notunun 5/6'sı veya yukarıda yeterlilik notuna 
sahip polis amirleri mümtazen terfi ederler. 

Bunlar üst rütbede emsallerine göre bir yıl kıdemli sayılırlar. 
Rütbe terfiinin şekli, icra tarzı ve mümtazen terfi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Polis amirlerinin 3201 sayılı Kanunla tespit edilen, rütbelerdeki 
bekleme süreleri gereği bekledikleri fazla süreler ile bu Kanundaki süreler arasındaki farkların 
tamamı yeni hükümlerin uygulanmasında bulunduğu rütbede ve/veya üst rütbede, rütbe terfi-
lerinde kıdemlerine eklenir. Uygulamada doğacak aksaklıklar merkez intihap encümenince karara 
bağlanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — 3201 sayılı Kanunda gösterilen (C) ve (D) grubu polis amirleri 
(B) grubu polis amiri sayılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 20.11.1990 

Esas No. : 2/386 - 2/422 
Karar No. : 64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'in; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi birbir
leriyle ilgili olduğundan. İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birleştirilmiş; teklif sahipleri, İçişleri, 
Adalet ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Teklifler ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi değiştirilerek polis 
amirlerinin grupları ve rütbe terfilerinde bekleme süreleri yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, görüşmelerinde Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'in teklifini esas al
mış, gerekçesi doğrultusunda teklifi olumlu bulmuş, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
dıktan sonra maddelerine geçilmesini kabul etmiştir. Teklifin adında geçen geçici maddeler 3201 
sayılı Kanunun geçici maddeleri değil teklifin geçici maddeleri olduğundan teklifin adı yeni
den düzenlenmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 
55 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş ve aynı maddenin 
üçüncü, dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci fıkraları ise yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 
teklifin 1 inci maddesinin çerçevesi de kanun tekniği bakımından yeniden düzenlenmiştir. 

Eklenen fıkra ile ilk kademe amir ihtiyacının fazlalığı nedeniyle açılacak komiser yardım
cılığı kursuna kanunî dayanak sağlanmıştır. 

Yeniden düzenlenen üçüncü fıkra ile (A) grubu polis amirlerinin emniyet amirliğinde bek
leme süresi bir yıl kısaltılmış; böylece üst kademe yönetici sınıfı, teşkilatı yönlendiren çeşitli 
unvanlardaki yönetici sınıfının liyakatli olmasına önem verilmiştir. (B) grubu polis amirlerinin 
gelebileceği en üst rütbe başkomiserlik olduğu ve emekliliğe kadar da bu rütbede kalacakları 
için bu rütbe ihtiyaç fazlası yığılmalara sebep olarak amir pramidini olumsuz yönde etkileye
ceğinden (B) grubu amir sınıfının bu rütbelerdeki bekleme süresi bir yıl artırılarak komiser 
yardımcılığında (5), komiserlikte (6) yıla çıkarılmıştır. 

Dokuzuncu fıkra ile (B) grubu polis amirlerinin bir üst öğrenimi bitirerek (A) grubu polis 
amiri olduklarında, bu grubun bekleme sürelerine tabi olduklarını, ancak iki grubun arasın
daki bekleme sürelerindeki farkın üst rütbede değerlendirilmeyeceği daha açık bir ifade ile ya
zılmıştır. 

Onuncu ve onbirinci fıkralar ile terfi edecek polis amirlerinin sayısı üst rütbede bulunu
lan boş kadro sayısının oranları <7o 10 ve % 20'lerden °7o 20 ve % 30 oranlarına çıkarılarak 
personel lehine düzenlemeler getirilmiştir. 
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Onikinci fıkra ile "diğer hususlârın"da yönetmelikte tespitine imkân sağlanarak mevzuat 
boşluğunun ortadan kaldırılması öngörülmüştür. 

Teklifin geçici 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek polis amirlerinin bu teklifin kanunla
şarak yürürlüğe girmeden önceki mevzuat ile tespit edilen rütbelerdeki bekleme süreleri ile bu 
teklifle öngörülen süreler arasındaki farkların tamamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenme
si öngörülmüştür. 

Teklifin geçici 2 nci maddesi de yeniden düzenlenerek teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girdiği 
tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A), 2 yıllık yüksekokul mezunları (B) grubu 
polis amirleri sayılmış, ancak 2 yıllık yükseköğretim mezunları için terfi sisteminde öncelik 
liyakata verildiğinden emniyet amirliğine kadar yükselme imkânı tanınarak müktesep haklara 
önem verilmiştir. 

Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, polis amirlerinin rütbe terfilerinin yapılabilmesini sağlamak bakımından, 
teklifin bir an önce kanunlaşmasında yarar görmüş ve tçtüzüğün 53 üncü maddesine göre tek
lifin Genel Kurulda öncelikle görüşülmesinin istenmesini de kararlaştırmıştır. 

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

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 
Sözcü 

Hasan Çaktr 
Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 
Üye 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 
Üye 

Kudbettin Hamidi 
Siirt 
Üye 

ihsan Bedirhanoğlu 
Van 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 
Kâtip 

Selahaltin Mumcuoğhı 
Van 
Üye 

Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Üye 
ismail Köse 
Erzurum 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 
Üye 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 
Üye 

Aziz Bideni Öncel 
Şanlıurfa 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ ALİ SAKİR ERGİNİN TEKLİFİ 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, em
niyet amiri ve emniyet müdürü olup, terfide esas liyakat ve kıdemdir. 

Polis amirleri; Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet 
Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yükse
köğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan 
polis memurlarından en az 6 aylık komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), 
diğer polis amirleri (B) grubunu oluştururlar. 

Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. 

Rütbeler (A) Grubu (B) Grubu 

Komiser yardımcısı 3 4 
Komiser 3 5 
Başkomiser 4 Yaş haddi 
Emniyet amiri 5 
Emniyet müdürü Yaş haddi 

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiilî çalışma süresi esas alınır. Me
ri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uz
manlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. 

Ancak; polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt 
dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde teda
vi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. 

Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezalan, paraya çevrilse veya 
tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten veya memuriyetten men cezaları, ceza süre
sinden az olmamak üzere rütbe terfiini geri bıraktırır. 

Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir. 
Rütbelerde zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi yapabilmek için, açılacak sı

navlarda başarılı olmak ve yönetmelikle belirlenen yeterlik notunu tutturmak şarttır. 

(B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumunu bitirenlerin terfie 
hak kazandıkları süreleri aşan süreleri bir üst rütbede dikkate alınmaz. 

Üst rütbeye terfi edecek emniyet amirlerinin sayısı, emniyet şube müdürlüğü boş kadrola
rının °/o 10'unu geçemez. 

Diğer rütbelere terfi edeceklerin sayısı, bu rütbelerde bulunan boş kadro sayısının % 20'sini 
geçemez. 

Rütbe terfiinin şekli, icra tarzı ve yapılacak sınav yönetmelikle belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 14.1.1988 tarih ve 311 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, em
niyet amiri ve emniyet müdürü olup, terfide esas liyakat ve kıdemdir. 

İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis 
memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yö
netmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler komiser 
yardımcılığı kadrosuna atanırlar. 

Polis amirleri; polis akademisi mezunları, polis akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan polis me
murlarından en az 6 aylık komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer 
polis amirleri (B) grubunu oluştururlar. 

Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. 

Rütbeler (A) (B) 

Komiser yardımcısı 
Komiser 
Başkomiser 
Emniyet amiri 
Emniyet müdürü 

3 
3 
4 
4 

Yaş haddi 

5 
6 

Yaş haddi 

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiilî çalışma süresi esas alınır. Meri 
mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uz
manlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. 

Ancak; polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt 
dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi 
ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. 

Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezalan, paraya çevrilse veya 
tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten veya memuriyetten men cezaları, ceza süresi 
kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. 

Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir. 
Rütbelerde zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi yapabilmek için, açılacak sı-

vanlarda başarılı olmak ve yönetmelikle belirlenen yeterlik notunu tutturmak şarttır. 

(B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin bulun
dukları rütbedeki bekleme süreleriyle yeni gireceklerin amir grubunun bekleme süresi kadar
dır. Bunların yeni grupdaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri 
üst rütbede dikkate alınmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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(Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'in Teklifi) 

GEÇtCt MADDE 1. — Polis amirlerinin mevcut mevzuat ile tespit edilen, rütbelerdeki 
bekleme süreleri gereği bekledikleri sUreler ile kanunla öngörülen süreler arasındaki farkların 
tamamı yeni hükümlerin uygulanmasında rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte yüksekokul mezunu olan po
lis amirleri (A) grubu polis amiri sayılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Üst rütbeye terfi edecek Emniyet amirlerinin sayısı Emniyet Şube Müdürü ve il
çe Emniyet Şube Müdürü boş kadrolarının % 20'sini geçemez. 

Diğer rütbelerde terfi edeceklerin sayısı, bu rütbelerde, bulunan boş kadro sa
yısının % 30'unu geçemez. 

Rütbe terfiinin şekli, icra tarzı ve yapılacak sınavlar ile diğer hususlar yönet
melikle belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Polis amirlerinin 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 
ile tespit edilen, rütbelerdeki bekleme süreleri ile bu Kanunla öngörülen süreler ara
sındaki farkların tamamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanuna göre 
düzenlenen şekli ile mevcut (B) grubu polis amirlerinin rütbelerdeki bekleme süreleri; 
komiser yardımcılığında en az 4 yıl, komiserlikte 5 yıl, başkomiseriikte yaş haddi 
kadardır. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A) 
grubu, 2 yıllık yüksekokul mezunları (B) grubu polis amirleri sayılırlar. Ancak 2 yıllık 
yüksekokul mezunu polis amirleri emniyet amirliğine kadar yükselirler ve bunların baş-
komiserlikteki bekleme süreleri (A) grubu polis amirlerinin bu rütbedeki bekleme süreleri 

' kadardır. 

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

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

• ı mm^t • • 
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T. R M. M. (S. Sayısı: 513) 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu 
ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 313,314 ve 315 inci 
Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Ka
nun Teklifi, Kabramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 
12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İz
mir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Saydı Türk Ceza Kanu
nunun 478 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü merası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Saydı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Ifeklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan 
Fehlivanlı'nm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) 

7TC 
BmfUhmbk A1U990 

Kamular «r Kanâat 
Gtmi MtuHtıtiği 

Smyt: K\K Gm. hUL 07/10J—41/02902 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakaahfeaca haaılaaaa ve Bafkaabğıaftza u n Bakmalar Karatene» 2.11.19M ta

rikinde karariaştınna "Türk Cem Kaannaaaa B U Maddelerinin DejBştİfHf ı i t Dair Ka
an* Tasana" İle gerekçesi ekli olarak göaderilauşür. 

Gereğini an ederiaa. 
YühnmAkU* 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesi yabana ülkede Devletin dış. itibar ve 

nüfuzunu kıracak şekilde faaliyet gösteren vatandaşlarımızı cezalandıran hükmü muhtevi bu
lunmaktadır. Ancak madde metninde bulunan "millî menfaat** kavramı tayini pek güç ve 
betiırgin olmayan bir kavramdır. Millî menfaat kavramı savaş halinde belirgin olmakla bera
ber sulh zamanlarında bu özelliğinden uzaktır. Nitekim, Avrupa ülkelerinde sırf iş bulmak 
için kendilerine Türkiye'de takibat yapıldığı yolunda beyanda bulunarak sığınma 
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hakkı talep eden ve bu talepleri kabul edilen vatandaşlarımız hakkında yabana ülkede millî men
faatlere zarar verecek faaliyette bulunduklan gerekçesiyle" dava açılmakta ve gerçekte böyle bir amaç 
taşımayan vatandaşlarımızın yurda dönmeleri halinde bu kez kendilerini cezaî müeyyide beklemek
tedir. Bu sebeple bu maddenin daha belirgin kavramlarla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 27 Mayıs harekâtından 
sonra yargılamaya tabi tutulan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çok ağır hüküm ihtiva eden 
mezkûr maddenin ikinci fıkrası hükmü dışına çıkarılması için İS sayılı Kanunla metne ilave edil
miştir, Ancak, 146 ncı madde dışında kalan ve idam cezasını gerektiren bir suça feran iştirak etmiş 
olan kişiye 65 inci maddenin III numaralı fıkrası gereğince yirmi yıl ağır hapis cezası verilirken, 
bu maddenin son fıkrasına göre beş yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası verilmesi ceza adaleti 
yönünden dengesizlik meydana getirmektedir. Bu itibarla anılan hükmün son fıkrasının ilga edile
rek bu dengesizliğin ortadan kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek halini düzenleyen 313 üncü maddenin ihtiva 
ettiği "... yalnız teşekkül meydana getirmekten dolayı" ibaresi sebebiyle teşekkül mensuplarına hem 
işledikleri amaç suçun cezası hem de teşekkül kurmaktan dolayı 313 üncü maddeden ceza veril
mektedir. Bu durumu önlemek için gerekli değişikliği yapmak, ayrıca Ceza Kanununun 169 ve 314 
üncü maddeleri arasında paralellik sağlamak lüzumu ortaya çıkmaktadır. Bundan başka Kanunun 
315 inci maddesi, 313 üncü maddede sözü edilen teşekkül mensuplarının işledikleri cürümden do
layı içtima hükümlerinin uygulanması halinde, içtima neticesi hâsıl Olan cezanın üçte birden yarıya 
kadar artırılmasını amir bulunmaktadır, içtima eden ceza üzerinden artırım yapılması cezaların 
artırılması ve indirilmesine dair olan Ceza Kanununun genel hükümlerine de uygun düşmemekte
dir. Bu durumun düzeltilmesi için 315 inci maddenin ilga edilmesi uygun olacaktır. 

Ceza Kanunumuzun uyuşturucu maddelerle ilgili hükümlerine gelince; uyuşturucu maddeler 
konusunda milletlerarası uygulamada cezaî müeyyideler bakımından esas olan, maddeyi imal, it
hal edenleri, bir yerden diğer yere nakledenleri, satanları, satmak için bulunduranları, yani bu işin 
"trafiğini idare edenleri" şiddetle cezalandırmak, buna karşılık maddeyi kullananı genel olarak 
bir hasta, iradesi bakımından zayıf bir kişi telakki ederek ıslah ve tedavisini asıl hedef saymaktır. 
Uyuşturucu maddelerden kolayca iptila meydana getiren sert nitelikte olanları daha fazla, ancak 
alışkanlık tevlit eden yumuşak nitelikte olanları daha az cezalandırmak gerekir. Uyuşturucu mad
delerin ihracını yapan bir kısım vatandaşlarımız, yürürlükteki hükümlere göre yabana memlekete 
soktukları madde dolayısıyla yabana memlekette cezalandırıldıkları takdirde, ülkemize döndükle
rinde ayrıca ihracattan dolayı müebbet hapis cezasına mahkûm edilmekte, mahkemenin takdiri ha
fifletici sebepten indirim yapması halinde cezaları otuz yıl ağır hapis olmaktadır. \abancı ülkede 
çektikleri ceza, ihraç fiilî Türkiye'de işlenmiş ayrı bir suç olduğundan, Türkiye'de aynı madde do
layısıyla verilmiş bu cezadan mahsup edilmemektedir. Meri hükümlerimize göre uyuşturucu mad
de kullanan kişi alışkanlığından veya iptila durumundan kurtulmak için gönüllü olarak tedavisini 
istediğinde Tedavi Kurumlan Kanununun 235 ve 530 uncu madde hükümleri karşısında bu isteği 
kabul etmemekte veya insancıl mülahazalarla kabul etmeleri halinde suçlu duruma düşmekte ve 
uyuşturucu madde kullananı da 404 üncü maddenin cezaî hükmü beklemektedir. Bu durum, uyuş
turucu kullanımı dolayısıyla esasında hasta olan kişilerin tedavilerinde gecikme, olması veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 513) 
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hiç tedavi edilememeleri sonucunu doğurmaktadır. Kanunumuzun katı yaklaşımının daha makul 
ölçülere ve uluslararası uygulamaya paralellik sağlayacak şekle getirilmesi gerekmektedir. Ka
nunun uyuşturucu madde suçu işleyen bir kısım meslek mensupları için öngördüğü müebbet 
ağır hapis veya idam cezası yerine, tayin olunacak cezada belirli oranda artırım yapılmasının 
ceza adaleti bakımından uygun olacağı muhakkaktır. 

Doktrinde ekonomik değer taşıyan elektrik enerjisi, gazlar, tabiî ve suni buharlar taşına
bilir mal sayılmakta ve dolayısıyla bu maddelerin zilyedinin rızası olmaksızın alınması halinde 
hırsızlık suçunun meydana geleceği kabul edilmektedir. Uygulama, doktrine uygun olarak elektrik 
enerjisinin çalınmasını hırsızlık suçu saymaktadır. Ancak uygulamada her türlü tereddüdü or
tadan kaldırmak ve uygulamaya kesinlik kazandırmak için bu hususun 491 inci maddede açık
ça belirtilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

Son zamanlarda özellikle turizmin gelişmesi sonucu karşılıksız faydalanma şeklinde suç 
tipleri ortaya çıkmıştır. Mesela, bedelini ödeyecek durumda olmadığı halde durumunu gizleye
rek otel ve benzeri yerde kalıp bedelini ödemeden ayrılma, lokanta ve benzeri yerlerde aynı 
suretle bedelini ödemeyerek yiyip içme, taksi ve benzeri ulaşım araçlarında bedelini ödemeden 
kendisini taşıtma halleri bunlara örnek gösterilebilir. Bu fiiller ne hırsızlık, ne dolandırıcılık 
ve ne de emniyeti suiistimal suçlarını oluşturmayacaklan için batı ülkeleri hukukunda öteden 
beri müstakil suç sayılmışlardır. Aksi halde ya kanunu zorlayarak bu fiilleri klasik üç suç ti
pinden birisine sokmak, yahut bu suçların mağdurlarına hukuk mahkemelerini göstermek yo
lu kalmaktadır. Turizmin geliştiği ülkeler bu durumu değerlendirerek otelci, lokantacı, taksi 
ve benzeri ulaşım aracı sahiplerini korumak için yukarıda da belirtildiği üzere ayrı düzenleme 
yapmışlardır, öte yandan otomatik telefon, yiyecek ve içecek veren makineler veya oyun alet
leri gibi otomatik cihazlardan bedelini ödemeden hileli birtakım usullerle faydalanma çağımızda 
görülen diğer bir suç tipi olarak ortaya çıkmıştır. Bu fiilin de batı hukukunda müstakil bir 
suç tipi olarak düzenlendiği görülmektedir. 

Sözü edilen fiillerin ayrı suçlar olarak düzenlenerek ayrı bir fasıl halinde 765 sayılı Kanu
nun "Mal aleyhinde cürümler" başlıklı babına eklenmesi bir boşluğu dolduracaktır. 

Gerek 494 üncü maddede yapılan değişiklikle gerek 521 a ve 521 b maddeleriyle getirilen 
suçlara, ortak hükümler faslında yer alan 523 ve 524 üncü maddelerin uygulanabilmesi için, 
bu maddelerde de uygun değişikliğin yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, uygulamada ortaya çıkan mahzurları bertaraf etmek, ihti
yaç duyulan hükümleri getirmek amacıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesinde değişiklik yapıl
maktadır. 

Yapılan değişiklikle, meri hükümde yer alan ve belirsiz bir kavram olan''millî menfaatler'' 
ibaresi madde metninden çıkarılmakta, Devletin dış itibar ve nüfuzunu önemli derecede kıra
cak şekilde yabancı ülkede Devletin iç durumu hakkında asılsız, mübalağalı veya maksada da
yanan havadis, haber neşreden veya faaliyette bulunan vatandaşların cezalandırılması öngö
rülmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile kanunun 313 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında 
değişiklik yapılmaktadır. 
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Maddenin değiştirilen birinci fıkrası gereğince teşekkülü kuranların veya teşekküle katı
lanların aynı suretle cezalandırılmaları gerekecektir. Teşekkülün faaliyetlerine, fiilen iştirak eden
lerin de teşekküle katılmış sayılmaları gerekir. 

Maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle teşekkül mensuplarının» teşekkülün ama
cına yönelik bir cürüm işlemeleri halinde işlenen cürmün cezası ile maddede yazılı fiillerin ce
zasından hangisi ağır ise o ceza uygulanacak, mesela işlenen amaç suçun cezası cürüm işlemek 
için teşekkül kurmak suçunun cezasından daha ağır ise o ceza uygulanacak, faile ayrıca teşek
kül kurmaktan veya kurulmuş teşekküle katılmaktan dolayı ceza verilmeyecektir. 

Madde 3. — 314 üncü maddenin birinci fıkrasında 313 üncü maddeye göre meydana geti
rilen teşekküllere yardım yapanlar cezalandırılmaktadır. 

Suçun oluşması için yardım fiilinin bilinerek ve istenerek, böyle bir teşekküle yardım ama
cıyla yapılmış bulunması gereklidir. Fıkra teşekkül mensuplarına yapılacak yardımın silah, cep
hane, yiyecek, giyecek, barınacak yer gösterme şekillerinde olmasını açıklamakla beraber "başka 
yollardan yardım edenlere** demek suretiyle bunlar dışında kalan diğer nevi yardımları da kap
samı içine almaktadır; ilaç, kitap, çadır, malzeme, daktilo makinesi gibi yardımlar da böylece 
maddenin kapsamı içinde bulunmaktadır. 

tardımın herhangi bir cebir ve şiddet, tehdit veya sair bir baskının etkisi altında kalın
maksızın yapılmış olması gerekir. 

Fıkra, ayrıca bazı yerleri bu faaliyetlerin dışında tutmak için yardımların belirli yerlerde 
yapılmasını ağırlaştırıcı sebep saymıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile kanunun 403 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Yeni 
düzenlemede de yürürlükteki metinde olduğu gibi uyuşturucu maddelerin nelerden ibaret bu
lunduğu tarif edilmemiş, bunların teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Sadece mad
denin 6 NoJu fıkrasında, 1 NoJu fıkrada gösterilen fiillerin eroin, kokain, morfin ve baz mor
fine ilişkin bulunması halinde cezamn ağırlaştırılması öngörülmüştür. Buna karşılık yumuşak 
uyuşturucu madde olduğu bilim adamlarınca ifade olunan esrar bu nitelikte mütalaa edilme
miştir. Bundan böyle esrar 1 ve S numaralı ftkralara tâbi olacaktır. 

Maddenin 2 numaralı fıkrasında, uyuşturucu maddeleri sadece ihraç edenlere altı yıldan 
oniki yıla kadar hapis cezası verilmesi, 3 numaralı fıkrasında da suçlunun uyuşturucu madde
leri imal veya ithal ettikten sonra ihraç etmesi halinde, 1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı cezala
ra içtimaen hükmedılmesi öngörülmüştür. Böylece sadece ihracat yapanın cezası yürürlükteki 
hükme nazaran indirilmiş olmaktadır. Bu tercihin sebebi malın götürüldüğü diğer ülkelerde 
ihracat veya genel olarak uyuşturucu madde suçlan için verilen cezanın bize nazaran çok daha 
hafif olmasıdır. 

Yürürlükteki hükme göre, uyuşturucu maddeyi ihraç eden kişiler, yabana memleketlerde, 
soktukları bu madde dolayısıyla cezalandırıldıkları takdirde ülkemize döndüklerinde ayrıca ih
racattan dolayı mahkûm edilmekte ve yabana ülkede çektikleri ceza, ihraç fiilî Türkiye'de iş
lenmiş ayrı bir suç olduğundan Türkiye'de verilen cezadan mahsup edilmemektedir. İşte bu 
durumun ortaya çıkardığı ifrattı sonucu bir mertebe tashih için, maddenin 4 numaralı fıkrası 
ite yabana memlekette çekilmiş cezamn Türkiye'de ihracattan dolayı verilecek cezadan mah
sup edilmesi kabul edilmiştir. Yabancı memlekette hükmedilmiş olan ceza çekilmemiş olsa da, 
Türkiye'de infazı gerekmekte ise, bu miktar tüm cezadan indirilecektir. Bu cezamn Türkiye'de 
infazı gerekmiyorsa, ihracat sebebiyle verilen ceza aynen çektirilecektir. 
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iteni düzenlemeye göre, uyuşturucu maddeyi imal veya ithal eden ihraç etmiş ise cezası, 
yürürlükteki hükme nazaran, içtima dolayısıyla daha da artmış olmaktadır. 

Maddenin S numaralı fıkrasında, uyuşturucu maddelerin yurt içinde satışı, satışa arzı, 
satın alınması veya bulundurulması, maddelerin devredilmesi ve devralınması veya sevk ve nak
ledilmesi veya bunların alınıp satılması veya devri veya her ne suretle olursa olsun tedarik edil
mesine aracı olunması cezalandırılmıştır. Suçun ön şartı maddelerin yurt içinde ruhsatsız veya 
ruhsata aykırı olarak söz konusu işlemlere tabi kılınmasıdır. 

Maddenin 7 ,8 ,9 ve 10 numaralı fıkralarında ise diğer ağırlaştırıcı sebepler gösterilmiştir. 
11 numaralı fıkrada teşekkülün tanımı yapılmaktadır. 
Maddeye 12 numaralı fıkra olarak Ceza Kanununun 405 inci maddesinde yer alan hüküm 

ilave edilmiş, 405 inci maddede ise uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak pişmanlık hali 
tesis edilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 404 üncü maddesinde değişiklik yapıl
maktadır. 

Maddede, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırıcı hareketler ile kullanma halleri 
cezalandırılmaktadır. 

Meri hükümde olduğu gibi 1 numaralı fıkrada, bir kimsenin başkasına uyuşturucu mad
de temin etmesi veya herhangi bir suretle kullanılmasını kolaylaştırması cezalandırılmaktadır. 
Burada, fail uyuşturucu madde ticareti yapmamakta, ancak, maddenin kullanılmasını kolay
laştırmaktadır. Maddenin 1 numaralı fıkrasında ayrıca, uyuşturucu maddenin onsekiz yaşını 
bitirmemiş veya aklen malul olanlara verilmesi halinde cezanın ağırlaştırılması öngörülmüştür. 

2 numaralı fıkrada ise keza meri hükümde olduğu gibi uyuşturucu madde kullananlarla, 
bu maksatla yanında bulunduranlar cezalandırılmaktadır. 

Maddenin 4 numaralı fıkrasında uyuşturucu maddelere iptila derecesinde bağımlı hale gel
miş olanlar hakkında sadece özel bir güvenlik tedbiri.kabul edilmiştir. Bu kişi hastanede mu
hafaza ve tedavi aluna alınacak, kııOanmadan dou^ Bu bentte 
uyuşturucu kullananların cezasında azaltma yapılmaktadır. 

İptila halinin var olup olmadığının tespiti tıbbî bir uzmanlık işidir. Bu itibarla kanun, ip-
tilanın ölçüsünü tayin etmemiştir. Uyuşturucu maddeye olan bağımlılığın, maddeyi kullanan 
kişinin bundan yoksun kaldığı hallerde şiddetli ve yoğun ürik rahatsızlıklara ve fizyolojik bo
zukluklar içine düşmesine, yani yoksunluk sentdromunun oluşmasına neden olduğu hallerde 
iptiladan söz edilmektedir. 

Maddede getirilen en mühim yenilik, uyuşturucu madde kullanması dolayısıyla herhangi 
bir kovuşturmaya maruz kalmadan resmî makamlara başvurarak tedavisini isteyen kimsenin 
alışkanlığı iptila derecesinde olmasa da hakkında kovuşturma yapılmamasıdır. Böylece dok
trinde mağdursuz suç grubu içinde mütalaa edilen, uyuşturucu maddeyi kullanma suçlusunun 
alışkanlığından vazgeçmesini sağlamak üzere yeni bir teşvik tedbiri getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 405 inci maddesinde değişiklik yapıl
maktadır. \apılan değişiklikle meri 405 inci madde hükmü 403 üncü maddenin 12 numaralı 
fikrası olarak düzenlenmekte, bu maddede ise, uyuşturucu maddelere ilişkin cürümler bakı
mından özel bir pişmanlık hali tesis edilmiş bulunmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında yazdı 
halde, belirli şartlarla faile ceza verilmemekte, ikinci fıkrada yazdı halde ise verilecek cezada 
indirim yapılmaktadır. 
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Madde 7. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 406 ncı maddesinde değişiklik yapıla
rak bu maddede yer alan müebbet ağır hapis ve idam cezaları kaldırılmakta, bu cezaların yeri
ne maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı fiilleri işleyenlere 403 üncü maddeye veya 404 
üncü maddenin 1 numaralı fıkrasına göre tayin edilecek cezaların maddede yazılı oranlarda 
artırılması esası getirilmektedir. 

Madde 8. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununa 480 inci maddeden sonra gelmek üzere 
480 a maddesi ilave edilmiştir. 

tlave edilen bu maddeye göre, Ceza Kanununun 158, 159, 268 ve 480 inci maddelerinde 
yazılı olan hakaret suçlarının tahrif edilmiş vesikaya dayanılmak suretiyle işlenmesi halinde, 
maddelerinde yazılı cezalara ilave olarak ayrıca bu maddede öngörülen ağır para cezası da ve
rilecektir. 

Madde 9. — Türk Ceza Kanununun 491 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere ikinci fıkra olarak ilave edilen fıkra ile, doktrin veya uygulamada ekonomik bir değer 
taşıyan elektrik enerjisi ile gazlar, tabiî ve suni buharlar gibi ekonomik değer taşıyan her türlü 
enerjiyi taşınır mal kabul eden hüküm tesis edilmektedir. Bu suretle, ekonomik değer taşıyan 
enerjileri zilyedinin rızası olmaksızın faydalanmak için alma fiilleri hırsızlık suçunu oluştura
caktır. 

Madde 10. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 494 üncü maddesi değiştirilmektedir. 
Yapılan değişiklikle hafif hırsızlık halleri düzenlenmiş ve bu hallerde kovuşturma yapılması 
mağdurun şikâyetine bağlı tutulmuş, resen yapılacak kovuşturmanın yaratabileceği sakıncala
rın bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. 

Hafif hırsızlık hallerinden birincisi kullanma hırsızlığıdır. Suçun oluşması bazı şartlara 
tabi tutulmuştur. Maddenin uygulanmasında "ulaşım aracı" deyimine; demir yolları ile hava 
nakil vasıtaları dahil edilmemiştir. Madde kapsamı içindeki kara ve deniz ulaşım araçlarının 
ise yük ve yolcu taşımacılığına tahsis edilmemiş olması gerekmektedir. Bu sebeple ücret karşıl-
ğında yük ve yolcu taşımaya tahsis edilen tekne, gemi, otobüs, minibüs, kamyon ve taksilerin 
kullanılıp iadesi maksadıyla çalınmaları halinde belirli bir süre içinde de olsa, zilyedin ticaret 
serbestisinin engellendiği, geçim kaynağından yoksun bırakıldığı göz önüne alınarak hırsızlı
ğın hafif halini oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır. 

Kullanma hırsızlığı olarak da ifade edilen bu hafif hırsızlık şeklinin oluşması için failin 
alma hareketini yaparken ulaşım aracını kullandıktan sonra iade etmek maksadığı taşıması şarttır. 
Bu itibarla failde özel bir kastın bulunması gerekmektedir. Fail taşıtı fiilen iade ettiğinde veya 
zilyedin kolaylıkla bulabileceği bir yere bıraktığında kendisindeki özel kast meydana çıkmış 
olur. Ancak failde söz konusu özel kast mevcut bulunmakla beraber henüz taşıtı iade etmeden 
yakalanacak olursa, özel kastın tespiti halinde yine de bu hafif hırsızlık hali gerçekleşmiş bulunur. 

2 numaralı bentte müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu teşkil eden bir malın ça
lınması durumu düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin oluşması için failin malın hukukî durumu
nu bilmesi gerekir. Kendi hissesine isabet eden kısmı alması halinde haksız bir menfaatin sağ
lanmadığı ve fiilin, olsa olsa, kendiliğinden ihkakı hak suçunu teşkil ettiği düşünülebilir. Hır
sızlıkta gözetilen yararın "haksız" olmasının şart olmadığı kabul edildiğinden ve müşterek veya 
iştirak halinde mülkiyette hisse oranının ve bu hisseye giren malın nevi ve miktarını belirlemenin 
aorunluğu nazara alınarak böyle bir durumda da hafif hırsızlık halinin oluşacağı kabul edilmiştir. 
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Maddenin 3 üncü bendi ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için bir mal hakkında hırsızlık 
icrasını hafif hırsızlık saymaktadır. Ağır ve acil ihtiyaç, hasta olan çocuk için ilaç çalınması, 
açlık sebebi ile gıda maddesi çalınması gibi halleri kapsar. 

Maddenin 4 No.Iu bendi, meri 494 üncü maddedeki hükmü içermektedir. Bu bende göre, 
hasadı veya bozumu yapılmış veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz tamamı ile kal
dırılmamış olan tarladaki başakların çalınması veya hasadı veya bozumu yapılmış veya mah
sulü toplanmış olmakla beraber bağ kütüklerinde yahut ağaçlarında kalmış mahsullerin çalın
ması, hafif hırsızlık kapsamına alınmaktadır. 

Madde 11. — Çerçeve bu madde ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa, "Mal aleyhinde 
cürümler" başlıklı onuncu babın yedinci faslından sonra gelmek üzere sekizinci fasıl başlığı 
altında 521 a ve 521 b numaralı maddeler eklenmiş ve sekizinci fasıl başlığı "Karşılıksız 
Yararlanma" olarak düzenlenmiş, meri sekizinci faslın numarası "dokuzuncu fasıl" olarak de
ğiştirilmiştir. 

Kanuna eklenen 521 a maddesi ile üç ayrı bent halinde ceza mevzuatımızdaki turizmle 
ilgili olan boşluklar da doldurulmaktadır. Madde muhtelif bentlerinde karşılıksız yararlanma
nın bazı şekillerini cezalandırmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, bu maddede yer alan suçlar 503 
üncü maddenin öngördüğü fiillerden farklıdır. 

Gerçekten karşılıksız faydalanma halinde hile, failin kendi iktisadî durumunu gizlemesin
den ibarettir. Bu itibarla, birinci bentte öngörüldüğü üzere, fail karşılığını ödeyemeyecek du
rumda olduğunu açıklayarak, otel ve benzeri yerlerde kalırsa mesela belirli bir vadede ödeme 
yapacağım söyleyerek otelde kalırsa, bu suç teşekkül etmez. Fail, borç altına girdiği anda bede
li ödeyecek durumda olmamalı ve durumunu açıklamamalıdır. 

2 nci bentte ise lokanta ve benzeri yerlerde aynı suretle bedelini ödemeyerek yiyip içmek 
cezalandırılmaktadır. 

3 üncü bent ise taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşı
tan kimsenin bedelini ödememesi halini suç saymış bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere üç ayrı bentte yer alan suçlar ne hırsızlık ne dolandırıcılık ve 
ne de inana kötüye kullanma suçlarını oluşturmayacakları için batı ülkeleri hukukunda öte-
denberi müstakil suç sayılmışlardır. Turizmin geliştiği ülkeler bu ihtiyacı hissetmişler ve otelci 
ve lokantacıları, taksi sahiplerini korumak üzere yukarıda belirtilen bu suçları ihdas etmişler
dir. Aksi halde ya kanunu zorlayarak bu fiilleri klasik üç suç tipinden birisine sokmak yahut 
mağdurlara hukuk mahkemelerini göstermek yolu kalmaktadır; dava konusu itibariyle hukuk 
davası açmanın ise bir anlamı olamayacağı aşikârdır. 

Bu suçların niteliği muvacehesinde kovuşturmanın şikâyete tabi kılınması uygun sayılmıştır. 

Kanuna eklenen 521 b maddesi ile otomatik cihazlardan hileli usullerle faydalanma hali 
düzenlenmektedir. Otomatik cihazlardan hileli birtakım usullerle faydalanma yaşadığımız çağda 
sık sık görülen bir suç şeklidir. Otomatik telefon, yiyecek veya içecek veren makineler, hatta 
oyun aletlerinden, gerek jetonlar yerine birtakım maden parçalan kullanmak veya başka usul
lere başvurmak suretiyle faydalanılması halinde bu suç tipi ortaya çıkar. Burada söz konusu 
olan aletin verdiği hizmetten bedel ödemeden yararlanmaktın 

Suçun teşekkülü için borç altına giren, kendisine bir hizmet yapılmasını sağlayan veya hi
leli usullerle otomatik cihazlardan yararlanan kimsenin bunların karşılığını ödememesi gerekir. 
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Madde 12. — Tasan Ue Kanunun 494 üncü maddesinde değişiklik yapılarak hafif hırsızlık 
mahiyetinde yeni suç tipleri ihdas olunması ve kanuna sekizinci fasıl olarak karşılıksız yarar
lanma suçlarını ihtiva eden bir fasıl ve 521 a ve 521 b numaralar verilen iki madde ilave edilme
si sebebiyle, bir kısun fasıllar arasında müşterek hakOmler cümlesinden olan 523 Üncü madde
nin sözü edilen hükümlere de uygulanabilmesi amacıyla 523 anca maddeye bu son fıkra ilave 
edilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde Ue sekizinci fasılda yer alan 521 a ve 521 b maddelerine de 524 
ancO madde hükümlerinin uygulanabilmesi için 524 Onca maddenin birinci fıkrasının birinci 
cümlesine "Sekizinci Fasıl" ibaresi eklenmiştir. Tasan ile değiştirilen ve hafif hırsızlık mahiye-

•i 

tinde suç tipleri ihtiva eden 494 üncü madde, birinci fasıl içinde yer aktığından, 524 anca mad
de hükümleri atıf sebebiyle bu maddeye de uygulanacaktır. 

Madde 14. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 146 net maddesinin son fıkrası ve 315 
inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır, 

Madde 15. — Yürürlük maddesidir, 
Madde 16. — Yürütme maddesidir. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

T.C. Kanununun 313,314 ve 315 inci maddeleriyle ilgili af teklifimiz gerekçeleriyle birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

JM*sfş> NkzAoğkt A&uhjkBaUk 
Rize Rize 

Bm/mttimÇH&t Ikvuz Kaymem 
Artvin Giresun 

ÇtH4T IfltltH ÂnthKHtl MKftOT 

Edirne Ağrı 
Ârdto* Çtbi tofiÇtik 

Trabzon Van 

TÜRK CEZA KANUNUNUN 313,314 VE 315 tNCt MADDELERİYLE İLGİLİ AF TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 
12 Eylül harekâtıyla birlikte yurt sathında sıkıyönetim ilan edilmiş, MHP ve yan kuruluş

tan olduğu ileri sürülen Olkücü kuruluşlar hakkında kanunî takibat yapılabilmesi ve bu taki
bat yetkisinin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına verilmesi için 2310 saydı Kanun çıkarılmış 
ve bu Kanunla Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı görevli ve yetkili kılınmıştır. 

Bilindiği gibi bu kanun ceza yargılama kanunlarındaki genel yetki ve görev kurallanm ih
lal eden, sadece ve sadece MHP ve yan kuruluşlanmn tek elden yargılanmasını sağlamak için 
çıkarılmış istisnai özel bir kanundur. Bu kanun gereğince soruşturmalar yapılmış ve C-5 deni
len işkencehane ihdas edilmiş, bir çok hukuk prensibi ihlal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 513) 
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Sadece kanun ihlal edilmekle kalınmamış, yapılan pek çok adff hatalarla yüzlerce masum 
insan haksız yere ceza almıştır. Bu adlî hataların yaygın lıale gemıif olmam sosyal bünyede aç
mış olduğu yaraların sarılması bu haksızlıkların kişiler özerinde yarattığı ızdırapların dindiril-
mesi sosyal bir zaruret halini almıştır. 

Ayrıca tarafsızlık kisvesi altında saf ve sol aynı kefeye komıtmşu, anartûûn bir bacağı sol 
ise diğer bacağı da sağdır düşüncesiyle hareket edilmiştir. Fakat takibatta solcular adeta ko
runmuştur. Silahlı bir soygun yapan bir solcu "bunu devleti yıkmak, marksist bir düzen getir
mek için yaptım** dediği takdirde silah sucundan 7,5 sene, gasp suçundan 20 sene ceza alması 
lazım gelirken, \argttay içtihatlarına göre bu eylemcinin suçu 146/3 içinde mütalaa edilmiş ve 
6 sene ceza kafi görülmüştür. 

Buna mukabil aym suçu işleyen bir sağa için ruhsatsız sılan bulundurmaktan 7,5 sene, 
gasp suçundan 20 sene ve bunlara ilave olarak TCK'mn 313 İtaca maddecinden S veya 7 senelik 
bir ceza verilerek, aynca toplam ceza TCK'mn 315 inci maddesiyle 1/3 oranında artırılarak 
mesela 46 sene tutarında bir ceza ortaya çıkmaktadır. Bu, tatbikattaki adaletsizliğin sosyal bün
yeyi tahrip etmeyeceği düşünülemez. 

TCK'mn 313 üncü maddesi 3038-3112 ve 2245 sayılı Kanunla tadil görerek bugünkü şekli
ni almıştır. TCK'mn mehazı olan İtalyan Ceza Kanunu bu 313 üncü maddeyi loskana Kanu
nundan almıştır, loskana Kanunu mala karşı işlenen cürümleri meydana getirmek gayesiyle 
kurulan teşekkülden bahsetmektedir, nn i teşekkülün gayesinin ne olduğu kanunda tasvir edil
miştir. Mehaz İtalyan Ceza Kanunu ise bu tahdidi kaldırarak "... hangi cürümleri işlemek için 
olursa olsun..." ibaresiyle mehaz kanundan ayrılmıştır. 

TCK'mn kabulü sırasında gaye suçlar tabdit edilmezse siyasî maksatla meydana gelen bir
leşmelerin de yani teşekküllerin ceza tahdidi altında kalacağı endişesiyle loskana Kanununun 
benimsediği esas benimsenmemiş ve 2245 saydı Kanunla son şeklini alırken 2 na fırkada "... 
siyasî ve sosyal amaçla..." denilmek suretiyle siyasî birleşmeler de teorin edilmiştir. Bu suretle 
2245 sayılı Kanun hazırlanırken TCK'mn temel prensiplerinden ayrılmış, bugünkü gayri adil 
duruma sebebiyet verilmiştir. 

Tfeni Fransız Ceza Kanunu (madde 265) şahıslara ve mala karşı cürümleri islemek için ku
rulan teşekkülden bahsetmek suretiyle gaye suçları açıklamıştır. Tfeni İtalyan Ceza Kanunu ise 
(madde 416) eski kanundaki esası benimsemek suretiyle gaye suçlar hakkında hiç bir tahdit 
koymamıştır. TCK'mn 313 üncü maddesi 2245 saydı Kanunla değişip bugünkü şeklini aldığı 
zaman ilk fırkadaki"... her ne suretle olursa olsun.." ibaresiyle hiç bir tahdit tanımayken TCK'mn 
264/4,403/5 ve 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun 27 nci maddesi nazara alındığında gaye suç
lar tayin ve tahdit edilmiştir. 

TCK'mn 313 üncü maddesi amme nizamı aleyhinde cürümler baslığım taşıyan 5 inci bab 
içinde yer alan bir suçtur. Bu madde hakkında doktrinde ve tatbikatta yeterli açıklama yoktur. 
Bu itibarla amme nizamım sarsacak büyüklükteki birleşmelerin suç olduğunu kabul etmek ge
rekir. Ülkü Ocakları ve devamı olduğu ileri sürülen dernekler sosyal ve kültürel amaca yönelik 
olarak kurulmuşlar, fakat sağa olarak bilindikleri için sürekli olarak solcuların tecavüzlerine 
maruz kalmışlardır. Dernek üyeleri arkadaştan veya yalanlan öldürülürken ülkücüler muhte
mel bir tecavüzden korunmak için silah temin etmişlerse burada 313 üncü madde şümulünde 
bir teşekkülün varlığından bahsetmek mümkün değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 513) 
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tşte tatbikatta başlangıçta sosyal ve kültürel amaçla kurulan ülkücü derneklerin bilahare 
mensupları tarafından muhtemd tecavüzlerin önlenmesi için yapılan birleşme ve anlaşmalar 
yanlış anlaşılmış ve cezalandırılmışlardır. 

Bugün Güneydoğu Anadolu'da köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların hayatlarını PKK 
tecavüzünden korumak için devlet vatandaşların silah almalarını, koruculuk teşkilatı kurma
larını mecburî kılmıştır. Burada da 313 üncü maddenin şümulüne giren bir teşekkülden asla 
söz edilemez. 

Yukarıda arz edildiği gibi tatbikattaki bu haksız ve adaletsiz durum mahkeme ve Yargıtay 
safhalarında dikkate alınmamıştır. TCK'nin 315 inci maddesi incelendiğinde görülecektir ki 
TCK'nin 78 ind maddesinin uygulanmasından hâsıl olan ceza artınma tabidir. 78 ind madde 
içtima hükmüdür. Yani bir sanığın işlediği birden fazla suçtan verilen cezaların içtima ettiril
mesi hükmüdür. Binaenaleyh 315 ind maddeyle artırıma tabi tutulması için kişinin 2 ceza al
mış olması lazımdır. Halbuki bugün tatbikatta tek bir suç işleyen sağ görüşlü bir eylemci ayrı
ca bir de 313 üncü maddeden cezalandırılmak suretiyle içtimaya tabi kılınmakta ve bu ceza 
bilahare 315 inci madde ile 1/3 oranında artırıma tabi tutulmaktadır. Bu durum TCK'nin 29 
uncu maddesindeki gend esasları ihlal eden sırf 12 Eylül şartlarına mahsus, gayri adil, insaf
sız, haksız bir tatbikattır. 

Bugün bu haksızlığı düzeltecek hiç bir yargı bulunmadığından bu Kanun teklifinin hazır
lanması uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 513) 
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RtZE MİLLETVEKİLİ MUSTAFA NAZİKOĞLU VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 313,314 ve 315 ind Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezalann Affı Hak
kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 
inci maddelerinde yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanların cezaları, bütün neticeleriyle bir
likte affedilmiştir. 

GEÇtCt MADDE . — Bu Kanunun yayımı tarihinde, Türk Ceza Kanununun 313, 314 
ve 315 nci maddelerinde yazılı suçlarla ilgili olarak mahkemelerde görülmekte bulunan davalar 
hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden düşer. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TBMM Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 4.4.1990 
Sayı: 11-90/184 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununa 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanunla eklenen ve 6.12.1989 
tarih ve 3591 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 2 nci maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ali Tbpçuoğtu 
Kahramanmaraş 

Aydın Arvasi 
Van 

Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Cezmi Erat 
Ağrı 

Adil Küçük 
Konya 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

, 

ismail Dayı 
Balıkesir 

Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Ftthi Çelikbaş 
Burdur 

ihsan Bedâhanoğlu 
Van 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

ArifAğaoğkı 
Adıyaman 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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GEREKÇE 

765 Sayılı TOrk Ceza Kanununa, 7.12.1988 tarihinde 3506 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 
nci Madde ile para cezalan (idarî ve disiplin para cezalan dahil) 31.12.1987 tarihi itibariyle ka-
mınlann yürürlük tarihleri esas alınarak üç ile üçyüz misline çıkarılmıştın 

Bu tarihten önce 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanununda yer alan para cezaları ise, 11 
Kasım 1988 tarihli ve 3493 Sayılı Kanunla attırılmıştır, 76S Sayılı TOrk Ceza Kanununda bîr 
ay sonra yapılan (7.12,1988 tarihinde) değişiklikte ise, daha önce artunlnus olan trafik para ce
zalan dikkate alınmamış ve diğer kanunlardaki para cezalannda yapılan artırma aynen dahil 
edilmiştir. Dolayısıyla bir ay ara üe trafik para cezaları bir kat daha artırılmıştır. 

öncelikle, kendi can ve malına sebep olacak dikkatsizliğin giderilmesi maksadı ile cezala-
nn artırılması caydırıcı olmamış ve kazalar azaltılmamışım 

Cezalann önce 25 misline kadar, sonra ikinci defa yüzde yüz artınlmast, bünyesi cılız şo
för esnafının moralinin bozulmasına ve dikkatlerinin dağılmasına sebep olmuştur. 

Oysa sadece trafik para cezalan için hesap edilecek birim katsayısının yansının uygulan
ması sureti ile daha adaletli bir uygulama gerçekleşecektir. 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALt TOPÇUOĞLU VE 
12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

765 Saydı ü r k Ceza Kamuraam Ek 2 «d Maddesine Bir flkra Ekleaaaesi 
Hakkında Kanım Teklifi 

MADDE 1. — 765 Saydı Türk Ceza Kanununun 6.12.1989 tarih ve 3591 Sayılı Kanunla 
Değişik Ek 2 nci Maddesine birinci Akradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak, trafik para cezalan 1 inci fıkraya göre hesap edilerek bulunacak olan birim katsa
yısının yansı ile çarpılması suretiyle belirlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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TBMM Sosyaidmobmt Htüft Pkrti 
GrupBejhmhğı 4.5.1990 

Syı: 154 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza 'Yasasının 478 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Akmtt Etsim 
İzmir 

GEREKÇE 

Evlilikte, kan koca arasındaki sorunlardan en önemlisi, eslerden birinin diğerini dövmesi 
veya kötü muamele etmesidir. Onur lana ve aşağılayıcı olan bu davranışların mağduru ise, 
genellikle kadınlar olmaktadır. 

Evlilik birliğinin dağümasındaki en önemli etkenlerden biri olmakla beraber, toplumsal 
bir sorun olarak da her zaman gündemde olan, eslerden birinin, diğerini dövmesi veya kötü 
davranmasında, basta gelen nedenlerden birinin, eğitim noksanlığı olduğu, herkesçe bilinmek
tedir. Ancak, çocuklar üzerinde de olumsuz etkileri olan bu davranışları yapanların cezalandı
rılması gerektiği, tüm çağdaş tophımlarca kabul edilmektedir. 

Ceza hasamızın 478 inci maddesi, bu suçlarla ilgilidir. Madde esterden birinin diğerini döv
mesi veya başka şekillerde fena muamele etmesi halinde, bunu yapanların 30 aya kadar hapso-
lunacağına hükmetmekteyse de, cezanın alt sının belirtilmemiştir. Bunun yanında, en önemli 
eksiklik ise, bu suçun (takibi şikayete bağlı suçlar) sınıfına sokulmuş olmasıdır. Mevcut yasaya 
göre, döven veya kötü davranan eş hakkında, yasal kovuşturmanın başlatılabilmesi, mağdurun 
karakola veya savcılığa kadar giderek, şikğyet etmesine bağlanmıştır. Mağdur eş şikâyet etme
dikçe, diğer eş hakkında, hiçbir yasal işlem yapılamamaktadır. 

Gerek yeniden dayak yeme veya fena muameleye muhatap olma korkusu ve gerekse aile 
baskıları, mağdur eşin diğer eşi şikâyet etmesini engellemekte ve bunun sonucunda da, onuru 
kınlan, aşağılanan eş, bu durumu sineye çekmek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden de, eşler 
arasındaki bu olaylar, gittikçe ağırlaşan bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmekte ve 
bu suçu işleyenler takipsiz ve cezasız kalmaktadır. İhsanın mevcut durumuyla, suçu önleyici 
bir vasfı yoktur. Bu suç, (takibi şikâyete bağlı suç) olmaktan çıkanlmahdır. 

Kan koca arasında, kaba kuvveti ve fena muameleyi önlemenin en önemli etkeni eğitim 
olmakla beraber, cezalandınlma endişesinin de, caydırıcı etki yapacağından kuşku yoktur. 

Getirilen değişiklikle, eşlerden birinin diğerini dövmesi veya başka şekillerde fena mua
mele etmesi halinde, döven veya kötü davranan eş hakkında kovuşturmaya başlanması, mağ
dur eşin şikâyetine bağlı olmaktan çıkarılmaktadır. Böyle bir olayı, herhangi bir şekilde haber 
alan emniyet zabıtası ve savcılıklar, mağdur eşin şikâyetçi olup olmadığına bakmaksızın, ken
diliklerinden harekete geçerek, diğer eş hakkında yasal kovuşturmaya başlayacaklardır. Hazır
lık tahkikatı için, mağdur eşin şikâyeti aranmayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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Ancak, hazırlık tahkikatının tamamlanmasından sonra, mağdur eş hâkim huzurunda di
ğer eşi bağışlarsa, davaya devam edilmeyecektir. Kötü davranan eş, ancak diğer eşin affetmesi 
halinde cezadan kurtulabilecektir. Böylece, bir anlık öfkeye kapılarak, kaba kuvvete başvuran 
veya başka şekillerde fena muamele yapan eşe, pişmanlık duyup, af dileme şansı verilmektedir. 
Fakat bu haktan yararlanılabilmesi için, fena muamelenin itiyat haline getirilmemiş olması şarttır. 

Eşine karşı fena muamele etmesi nedeniyle, kovuşturmaya uğrayıp, bu suçtan ötürü iki 
kez hftkim huzuruna çıkan eş, aynı suçu işlemeye devam ediyorsa, bu davranışı alışkanlık hali
ne getirmiş sayılarak, artık mağdur eşin affetmesi de, kendisini cezadan kurtaramayacaktır. 

Bunun yanında, bu suçu işleyenlere verilecek ceza artırılmış ve cezanın alt sınırının altı 
aydan az olmaması getirilmiştir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN'İN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 ind Maddesinin 2 nd Fıkran ile 3 üncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 478 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bu fena muamele, neseben veya sıhren usul ve füruğdan biri aleyhine veya karı kocanın 
birinden öbürü aleyhine vaki olursa, verilecek ceza altı aydan, üç seneye kadardır." 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 478 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Ancak bu fena muamelenin mağduru olan karı veya kocanın, hâkim önünde barıştıkla
rını beyan etmesi halinde, fena muameleyi itiyat haline getirmeyenler hakkında davaya devam 
olunmaz. İki defa kovuşturmaya uğradıktan sonra, aynı fiili tekrar işleyenler, o fiili itiyat etmiş 
sayılırlar." 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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TBMM Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 19.10.1990 

Sayı: 141 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Da
ir Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte, ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

GEREKÇE 

Türk Ceza Yasasının 453 üncü maddesi (Kasten katil cürmü, failin veya karısının yahut 
anasının veya kızının veya torununun yahut kız evlatlığının veya kızkardeşinin haysiyeti ve na
musunu kurtarmak için, yeni doğmuş çocuk aleyhine işlenmişse) failin 5 seneden 10 seneye 
kadar ağır hapisle cezalandırılacağına hükmetmektedir. 

Buna karşılık aynı yasanın 448 inci maddesi ise, (kasten adam öldürme suçunu işleyenle* 
rin), 24 seneden 30 seneye kadar ağır hapisle cezalandırılacağına hükmettikten sonra, 450/1 
maddesinde (öldürmek suçunun ana-baba ve çocuklar aleyhine işlenmesi halinde), cezanın idam 
olacağı belirtilmiştir. 

\ani kaldırılması teklif edilen 453 üncü madde, evlilik dışı yeni doğmuş bir çocuğun, do
ğuranın namus ve haysiyetinin kurtarılması için, belirli kişiler tarafından kasten öldürülmesi 
halinde, bu suçu işleyenlere, 448 inci maddedeki kasten adam öldürme ve 450/1 maddedeki, 
bir anne-babanın evlilik içi doğan çocuğunu kasten öldürmesi suçlarına göre, çok daha az ceza 
verilmesini buyurmaktadır. 

\asalarımıza göre, bir çocuk daha doğmadan, ana rahmine düştüğü andan itibaren, her
kes gibi Anayasal ve yasal haklara sahiptir. Hiç kimse, doğumundan kendi sorumlu olmadığı 
gibi, hiçbir çocuk, meşru ya da gaynmeşru doğumlar arasında, seçim yapma şansına sahip 
değildir. Doğumundaki iyilikler ve varsa günahlar, ona hayat verip, dünyaya getiren anasına-
babasına aittir. Dolayısıyla, yeni doğmuş bir çocuk, ana-babasının ya da yakınlarının, namu
sunun olumlu ya da olumsuz etkilenmesinin sorumlusu olamaz. 

Her çocuğun hangi koşullarda dünyaya gelirse gelsin, yaşamak hakkı vardır. Normal ola
rak, kasten insan öldürenlere en az 24 yıl ve bir anne-babanın evlilik içi doğan çocuğunu kas
ten öldürmesine idam cezası verilirken, evlilik dışı doğmasında hiçbir kusuru ve sorumluluğu 
olmayan bir çocuğun, anne-babası ya da, kaldırılması teklif edilen maddede yazılı yakınları 
tarafından, kasten öldürülmesi halinde, cezayı 5 yıla indirmenin insancıl bir izahı ve mantığı 
olamaz. 

Annesinin veya babasının ya da her ikisinin ortak iradesiyle evlilik dışı dünyaya gelen ve 
hiçbirşeyden habersiz, suçsuz, yeni doğmuş bir çocuğu öldürmenin, ceza indirici bir yanı ol
mamalıdır. Çünkü o da bir insandır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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Gaynmeşru doğmasında hiçbir kusura olmayan yeni doğmuş bir çocuğu, daha doğma
dan cezalandırmak, hedef yapmak anlamına gelen bu hükmü, insan hakları ve Anayasanın 

' kanun önünde eşitlik ilkesi ile bağdaştırmak mümkün değildir. 
O halde, insan hakları ve Anayasa 3e çelişen ve yaşamına son verilen yeni doğmuş çocu

ğun, insan olduğunu bir yana iterek, onu kasten öldürenleri cezalandırırken, meşru çocuk-
gayrımaşru çocuk ayrımi-yapan TCK nun 453 Oncu maddesi yürürlükten kaldınlmahdır. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN'İN TEKLİFİ 

7*S Sayı* Ttrfc Cana K a a — • — Ytrttrttkte* lCatMaaasma Datr Kaan* Teköll 

MAMA 1. —• Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu yürütür. 

TBMM A-mân Pkrtisi 
Gh*£ajaaanjfc 2&JU990 
&•»«; 07-90*9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarafımdan hazırlanan "765 sayıh Türk Ceza Kanununda Değişiklik ühpılmatına Dair 
Kanun Teklifi" ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

A^takm fWu**h 
Ankara 

GENEL GEREKÇE 

Günümüzde bilgisayar tüm hayatımıza girmiş âdeta yaşamımızın bir parçası olmuştur. Bu
nun neticesi bilişim alanında işlenen yeni suç türleri ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği üzere bilgileri toplayıp depo ettikten sonra bunları otomatik olarak işleme tabi 
tutma sisteminden oluşan alana bilişim alam denilmektedir. Türk Ceza Kanununa ilavesi ön
görülen Onbirinci babla, bu alanda islenebilecek suçlar ve bu suçların cezalan belirlenmiştir. 

Diğfcr taraftan 647 sayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine, 11.3.1986 
tarih ve 3267 sayıh Kanunla, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilmemesine 
karar verilen idam cezası hükümlüleri de dahil edilmiş olmasına rağmen Türk Ceza Kanunu
nun 17 nci maddesinde bir değişiklik yapılmamıştır. Bugün için şartla tahliyeden sonra idam 
cezasına hükümlülerin bahse konu 17 nci maddeye uyan davranıştan yönünde bir zaman sınır
laması söz konusu olmamakta, şartla tahliye kararımn geri alınması tehdidi ömür boyu devam 
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etmektedir. Az dahi olsa şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilin işlenmemesi, işlen
diği takdirde ceza evinde kalınacağı tehdidinin ömür boyu sürmesinin uygun olmayacağı düşü
nülerek teklifte Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi de ele alınmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi değiştirilmiş, 17 nci 
maddenin birinci fıkrası hükmüne göre aynen çektirilecek sürenin hesaplanmasında; müebbet 
ağır hapis cezasına hükümlüler yönünden, cezaevinde geçirilecek süre ile birlikte 36 yılın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar verilen hüküm
lüler yönünden ise bunlann cezaevinde geçirecekleri süre ile birlikte 40 yılın esas alınacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 2. — Türk Ceza Kanununa eklenen 525 a maddesi bilgileri otomatik olarak işleme 
tabi tutmuş bir sisteme (bilgisayarlara) yerleştirilmiş programları, verileri veya diğer herhangi 
bir unsuru hukuka aykırı olarak de geçirmeyi cezalandırmaktadır. 

ikinci fıkra ise böyle bir sistemde yer alan program, veri ve diğer unsurları başkasına za
rar vermek maksadıyla hukuka aykırı olarak kullanmayı, nakletmeyi veya çoğaltmayı aynı su
retle cezalandırmaktadır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan suçların teşekkülü için failin bir yarar elde etmesi veya 
başkası için fiilen bir zararın meydana gelmiş bulunması şartı yoktur, fiile teşebbüs etmiş ol
ması suçun oluşması için yeterlidir. Esasen 525/e maddesinde bu suçlara teşebbüsü tamamlan
mış suç gibi cezalandırmaktadır. Bilişim tekniği çağdaş hayatta büyük süratle yaygınlaştığı için, 
yerleştirilmiş program, veri ve diğer bütün unsurları en büyük hassasiyetle korumak zarureti 
bu hükümlerin getirilmesini gerektirmiştir. 

Madde 3. — Türk Ceza Kanununa eklenen 525 b maddesinde birinci fıkrasında, bir bakı
ma bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş sistemlere karşı işlenen suçları cezalandırmakta ve 
sistemlere yöneltilen ızrar fiillerini böylece ve ayrıca müeyyideye bağlanmaktadır. 

Fıkrada seçimlik hareketli bir suç ihdas edilmiştir. Bu suçun maddî unsurları sistemin ken
disini veya sisteme yerleştirilmiş verileri veya diğer bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip et
mek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlenmesini sağ
lamaktır. 

İkinci fıkrada ise sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağ
lanmasını yani sistem marifetiyle dolandırıcılığı cezalandırmaktadır. \abancı kanunlardan bir 
kısmı, bilişim alanındaki suçları ayrı bir bölümde toplamayarak ilgili suç bölümlerine yerleş
tirmektedirler. Kanunda ise bu suçların uygulamada kolaylık sağlamak üzere ayrı bir bölümde 
toplanması tercih edilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununa 525 c maddesi eklenmiş bilgileri otoma
tik olarak işleme tabi tutan bir sistem marifetiyle sahtecilik yapılması cezalandırılmıştır. 

Suçun maddî unsuru gerçeğe uygun olmayan bilgi veya diğer unsurları sisteme yerleştir
mektir veya var olan verileri veya diğer unsurları tahrif etmek veya tahrif edilmiş olanları bile
rek kullanmaktır. 
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Görülüyor ki, suç seçimlik hareketlidir. Fail bu eylemi sahte bir belgeyi oluşturmak üzere 
gerçekleştirecek yani kendisinde özel bir kast bulunacaktır. Dikkat edilmelidir ki, suçun oluş
ması için gerçeğe aykırı bilgi ve unsurları sisteme yerleştirmek veya var olan veri veya unsurlan 
tahrif etmek yeterlidir. Tahrif edilmiş bilgi ve unsurları kullanmak da suç teşkil etmektedir. 

Madde S. — Türk Ceza Kanununa eklenen 525 d maddesi, 525 a ve 525 b madde hüküm
lerini ihlal eden kişiler hakkında hükmedilecek fer'i cezaları göstermektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile Türk ceza Kanununa eklenen madde, 525 a ve 525 b maddele
rinde gösterilen suçlardan dolayı tüzel kişilerin sorumlu olduklarını ve bu suçlarda failin te
şebbüs halinde de tamamlanmış suç faili gibi cezalandırılacağını tespit etmektedir. 

Madde 7. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 
Madde 8. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ ALPASLAN PEHLtVANLI'NIN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmeştir. 

"Birinci fıkra hükmüne göre aynen çektirilecek süre; Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler için kırk yıl, müebbet ağır ha
pis cezasına mahkûm olanlar için otuzaltı yıl üzerinden hesap edilir." 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 525 inci maddesinden sonra gelmek üze
re aşağıdaki Onbirinci Bab başlığı altında 525 a maddesi eklenmiştir. 

"ONBİRİNCİ BAB 
Bilişim Alanında Suçlar" 

MADDE 525 a. — Bilgileri otomatik olarak işleme tutmuş bir sistemden, programları, 
verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve bir milyon liradan onbeş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, verileri veya di
ğer herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek üzere, kullanan, nakleden veya çoğaltan kim
seye de yukarıdaki fıkrada yazılı ceza verilir." 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 a maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 b maddesi eklenmiştir. 

MADDE 525 b. — Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak 
maksadıyla, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi veya verileri veya diğer herhangi 
bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden veya değiştiren veya silen veya sistemin işlemesi
ne engel olan veya yanlış biçimde işlemesini sağlayan kimseye iki yıldan altı yıla kadar hapis 
ve beş milyon liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine 
hukuka aykırı yarar sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve iki milyon liradan yir
mi milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 b maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 c maddesi eklenmiştir. 

MADDE 525 c. — Hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadıyla, sahte bir belge
yi oluşturmak için bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya diğer 
unsurlan yerleştiren veya var olan verileri, diğer unsurlan tahrif eden veya tahrif edilmiş olan
ları kullanan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 c maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 d maddesi eklenmiştir. 

MADDE 525 d. — 525 a ve 525 b maddeleri hükümlerini ihlal eden kişiler hakkında, 
maddelerde yazılı cezalara ek olarak aşağıdaki fer'i cezalar da verilir. 

1. terası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlendiği bir kamu hizmetinden veya mes
lek veya sanat veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar yasaklanma, 

2. Suçun işlenmesinde kullanılan veya bu maksada tahsis edilmiş bulunan veya suçtan 
meydana gelen şeylerin müsaderesi, 

3. Suç teşkil eden fiillerin işlenmesinde kullanılan kurumların veya teşebbüse ait bir ve
ya birden çok kurumun iki aydan bir yıla kadar kapatılması, 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 d maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 e maddesi eklenmiştir. 

MADDE 525 e. — Bu bab'a giren suçlara teşebbüs halinde tamamlanmış suçun cezası 
verilir. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 4.2.1991 

Esas No.: 1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442 
Karar No.: 41 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Rize 
Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 3İS inci 
Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ah
met Ersin'in; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 4S3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
478 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik ka
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Tbpcuoğlu ve 12 Arkadaşı
nın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi birleştirilmek ve daha kapsamlı olması nedeniyle Tasan esas alınmak suretiyle Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Askerî Yargıtay Başkanlığı, Devlet Bakanlığı, Türkiye Barolar 
Birliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Link Bilgisayar Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Bilişim Derneği temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca ince
lenip görüşülmüş, Tasarı ve Teklifler üzerinde yapılan kabul, red, ilave ve değişiklikler sırasıyla 
aşağıda açıklanmıştır. 

1. Yurt dışında uyuşturucu suçu işleyenlerin Türkiye'de yargılanmalarında Türk Ceza Ka
nununun 4 Üncü maddesinin uygulanması söz konusu olabileceğinden Tasarının Türk Ceza 
Kanununun 403 üncü maddesinde değişiklik yapan 4 üncü maddesi ile ilgili görülmesi nedeni 
ile Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesi değişikliği Tasarıya dahil edilmiş ve bu maddenin 
birinci fıkrasındaki 403 ve 404 üncü maddeler metinden çıkarılmış, "Türkiye Devletinin 
emniyetine" ibaresi "Türkiye Devletinin şahsiyetine" şeklinde değiştirilmiş ve 1 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

2. Yurt dışında suç işleyip de Türkiye'de yargılanan Türk vatandaşına uygulanan cezalar 
sanık aleyhine sonuçlar doğurmakta ve yurt dışında verilecek cezalardan daha ağır cezalar uy
gulanmak zorunda kalınmaktadır. Bu durum özellikle uyuşturucu suçları için söz konusu ol
maktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak-amacıyla yurt dışında işlenen suçlar nedeniyle ya
bana veya Türk kanunundan lehe olanın uygulanmasına dair bir hüküm getirilmesi uygun gö
rülmüş ve Tasarının 4 üncü maddesi ile bağlantısı nedeni ile Türk Ceza Kanununa 10 uncu 
maddeden sonra gelmek üzere 10 a maddesi eklenmesi yoluna gidilmiş ve 2 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

3. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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4. Tasarının 1 inci maddesi ile değiştirilen Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesinin 
suç unsurlarının belirsiz olması nedeni ile uygulamada büyük tereddütlere neden olacağı düşü
nülerek yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiş ve Tasarının 14 üncü maddesinde sayılan yü
rürlükten kaldırılan hükümler arasına dahil edilmiştir. 

5. Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarını değiştiren 
Tasarının 2 nci maddesi, maddenin diğer fıkralarında yer alan ceza miktarları Tasarının gerek
çesi dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve maddenin tümü değiştirilmiş, çerçeve madde de 
bu değişikliğe paralel olarak düzenlenerek 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 3 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Kanununun 314 ün
cü maddesinin birinci fıkrasındaki ceza miktarları 313 üncü maddede yapılan değişikliğe para
lel olarak indirilmiş, uygulamada tereddütlere neden olmamak amacıyla "başka yollardan" 
ibaresi metinden çıkarılmış ve S inci madde olarak kabul edilmiştir. 

7. Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının; "Türk Ceza Kanununun 313, 
314 ve 315 inci maddeleri Gereğince Verilmiş Cezalann Affı Hakkında Kanun Teklifi" incele
nip görüşüldü. 

Teklifte Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlardan dolayı 
mahkûm olanların cezalarının bütün sonuçları ile birlikte affedilmesi ve bu suçlardan dolayı 
görülmekte olan davaların hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden düşmüş sayılması öngö
rülmektedir. 

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi sadece siyasî amaçlı örgütlenme
yi değil, her ne suretde olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül meydana getirenleri cezalan
dırmaktadır. Nitekim aynı maddenin ikinci fıkrasında, siyasî ve sosyal bir görüşten kaynakla
nan amaçla suç işleme, fıkrada sayılan başkaca nedenler yanında suçun ağırlaştırıcı halini oluş
turmaktadır. Genelde gangster çeteleri veya yurdumuzun bazı yörelerinde bir zamanlar toplu 
olarak işlenen gasp, yağma, yol kesme ve adam kaldırma suçlarında eşkıya örgütleri bu madde 
ile cezalandırılmaktadır. 

Teklifin kanunlaşması halinde siyasî suçluların yanısıra gangster ve eşkiya çeteleri gibi ör
güt mensupları da affın kapsamına girecektir. 

Diğer taraftan, söz konusu madde hükümlerinden ceza alanların affedilmesi, buna karşı
lık diğer suçlardan mahkûm olanlann affedilmemesi toplumun adalet duygulanm rencide edecek 
ve huzursuzluğa yol açacaktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca müspet mütalaa edile
memiş ve oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir. 

8. Tasarının 4 üncü maddesi ile değiştirilen 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 üncü 
maddesinin yedinci ve onuncu fıkralarında yer alan "teşekkül meydana getirenler" ibareleri 
"teşekkül oluşturanlar" şeklinde değiştirilmiş ve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 5 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 7 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

10. Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "şeriklerinin" ibaresi "suç 
ortaklarının" şeklinde değiştirilmiş ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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11. Tasarının 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında fıkraya açıklık getirmek amacıyla,redak
siyon yapılmış ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

12. tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi incelenip görüşüldü. 

Teklifle yeni doğmuş bulunan çocuğu öldürme fiilinin şeref kurtarma saiki ile hısımlık 
ilişkisi içinde bulunan kimseler tarafından işlenmesi halinde beş seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezası öngören maddenin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Yeni doğmuş bulunan çocuğu öldürme fiilinin şeref kurtarma saiki ile veya ananın içinde 
bulunduğu biyolojik ve psikolojik durum, ciddî gerilim ve bunalım sebepleriyle işlenmiş olma
sı çağdaş batı kanunlarınca da cezanın indirilmesini gerektiren bir sebep sayılmıştır. Ancak 
günümüzde bu konuda 19 uncu yüzyılın telakkileri tamamen değişmiştir. Bir çocuğun anası
nın şerefini veya ailesinin durumunu kurtarmak maksadıyla, ana ile geniş derecede hısımlık 
ilişkisi içinde bulunan kimseler tarafından öldürülmesi bugün arük adam öldürmenin veha-
metini azaltan ve cezanın indirilmesini gerektiren bir sebep telakki edilmemektedir. Bu sebep
ledir ki, mukayeseli kanunlar bu fiili sadece ana bakımından ve kadının içinde bulunduğu ruhi 
bunalım ve gerilimler sebebiyle kabul etmektedirler. Şerefi kurtarmak amacıyla da olsa, insan 
hayatının ifna edilmesi bugünün hukuk telakkisi ile bağdaşmamaktadır. 

Bu sebeplerle ülkemizdeki durum da gözönüne alınmak suretiyle meşru olmayan çocuğu 
doğurmuş bulunan kadının bizzat kendi şerefini kurtamak maksadıyla yeni doğurmuş çocu
ğunu öldürmesinin cezayı azaltan bir sebep olarak kabul edilmesi uygun görülmüş ve Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü maddesi bu görüş doğrultusunda değiştirilerek Tasarıya 10 uncu 
madde olarak ilave edilmiştir. 

13. tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Mad
desinin İkinci Fıkrası ile Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi incelenip gö
rüşüldü. 

Teklif ile Türk Ceza Kanununun aile efradına karşı fena muameleye dair 478 inci madde
sinin kapsamına karı ve kocanın da alınması, verilecek cezanın alt sınırının üç aydan altı aya 
çıkarılması, eşe karşı fena muamele fiilinin takibi şikâyete bağlı olmaktan çıkarılması ve itiyat 
hali hariç karı veya kocanın, hâkim önünde barıştıklarını beyan etmeleri halinde davaya de
vam olunmaması öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, ceza hukukumuzda "barışma" diye bir müessese olmayıp, dava ve şikâ
yetten vazgeçme bulunmaktadır. Ayrıca teklifle, eşe karşı fena muamele fiili şikâyete bağlı suç 
olmaktan çıkarılmaktadır. Bu durumda davadan vazgeçmenin davayı etkilemesi mümkün ol
mayacaktır. 

Diğer taraftan, daha önceki bir suçun tekerrüre esas teşkil edebilmesi için Türk Ceza Ka
nununun 81 ve müteakip maddelerine göre kesinleşmiş bir mahkûmiyetin bulunması zorunlu
dur. Suçluluğu sabit olmayan kimsenin aynı fiili tekrarından söz edilemeyeceğine göre bu şa
hıslarla ilgili iki defa kovuşturma yapılmış olması, itiyat için yeterli sayılmamalıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca müspet mütalaa edile
memiş ve oybirliğiyle reddedilmesine karar verilmiştir. 

14. Tasarının 8 inci maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
15. Tasarının 9 uncu maddesinin gerekçesinde hatta girmek suretiyle yapılan telefon hır

sızlığının da bu madde kapsamına girdiği belirtilmemişse de Komisyonumuz bu tür hırsızlıkla
rın da bu madde kapsamı içinde mütalaa edilmesi gerekeceği düşüncesiyle maddeyi 12 nci madde 
olarak aynen kabul etmiştir. 
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16. Petrol boru hatları, ülke ekonomisi yönünden çok önemli olduğu gibi NATO boru 
hatları millî savunmanın akaryakıt ihtiyacını karşıladığı için ülke savunmasında hayatî önemi 
haizdir. 

Boru hatlarının korunması için alınan bütün tedbirlere rağmen, zaman zaman boru hat
ları delinmek suretiyle hırsızlık yapılmaktadır. 

Bu tür hırsızlık fiili ile etkin bir mücadele için bu fiilin adi hırsızlıktan farklı mütalaa edil
mesi uygun görülerek Türk Ceza Kanununun 493 üncü maddesinin son fıkrasında yapılan de
ğişiklikle, rafineri, liman, akaryakıt tevziine mahsus depo gibi yerlere hampetrol veya her türlü 
sıvı petrol ürünlerini nakle yarayan boru hatlarından hırsızlığın cezanın yukarı haddinden tec
ziyesi ve boru hatlarının delinmesi ve tahribi ile hırsızlık suçunun tamamlanmış sayılacağı hükme 
bağanmış ve Tasarıya 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 493 üncü maddesinin son fıkrasını de
ğiştiren 13 üncü madde ilave edilmiştir. 

17. Tasarının 10 uncu maddesinin 3 üncü bendi Türk Ceza Kanununun 49 uncu madde
sinde düzenlenen zaruret hali ile karışmasını önlemek ve açıklık getirmek üzere yeniden dü
zenlenmiş ve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

18. Tasarının 11 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununa "Mal Aleyhinde Cürümler" baş
lıklı onuncu babın yedinci faslından sonra gelmek üzere ''Karşılıksız Yararlanma" başlığı al
tında sekizinci fasıl ile bu fasıl başlığı altında 521 a ve 521 b maddeleri eklenmiştir. Bu fasıl 
ve maddelerin ayrı ayrı oylanmasını sağlamak ve bu kanun tekniğine uygun olarak ayrı çerçeve 
maddeler düzenlenmiş ve 15, 16 ve 17 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 12 ve 13 üncü maddeleri 18 ye 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

20. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda De
ğişiklik \apılmasına Dair Kanun Teklifinin 2 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununa Onbirinci 
Bab ve bu Bab başlığı altında 525 a maddesi eklenmiştir. Bab başlığının ve 525 a maddesinin 
ayrı ayrı oylanmasını sağlamak ve kanun tekniğine uygun olmak üzere bu madde ayrı iki çer
çeve madde olarak düzenlenmiş 20 ve 21 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

21. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın Teklifinin 3 üncü maddesi 22 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

22. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın Teklifinin 4 üncü maddesi verileri tahrif 
edenle, tahrif edilen verileri bilerek kullananların fiilleri farklı görülerek cezaları fiillerine uy
gun olarak düzenlenmiş ve 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

23. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın Teklifinin S i nci maddesinin 2 numaralı 
bendi müsadere cezası Türk Ceza Kanununun 36 nci maddesinde genel hüküm olarak düzen
lendiğinden, 3 numaralı bendi ise fiili işleyen ile kurum sahibinin farklı kişiler olması halinde 
kuruma verilecek kapatma cezasının ağır olması ve cezanın şahsiliği prensibine de ters düşme
si nedeniyle metinden çıkarılmış ve madde tek fıkra halinde düzenlenmiş ve 24 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

24. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın,Teklifinin 6 nci maddesi Türk Ceza Ka
nununun genel hükümlerine ters düşmesi nedeni ile metinden çıkarılmıştır. 

25. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının; "765 sayılı Türk Ce
za Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" incelenip 
görüşüldü. 
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Teklif ile trafik para cezalarının Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci maddesine göre belirle
nen miktarın yansı kadar olması öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, trafik kuralları uzun deneyimler sonucu elde edilmiştir. Bu kurallara aykı
rı davranışlar can ve mal kaybına, sakat kalmalara ve millî servetin yok olmasına sebebiyet 
vermektedir. 

Teklifin kabulü halinde trafik cezalarının caydırıcılık unsuru zedeleneceği gibi ülkemizde 
can kaybının büyük boyutlara ulaştığı günümüzde trafik suçlarının önlenmesine ilişkin olarak 
yeni getirilen sistemin bozulmasına da yol açacaktır. 

Bu nedenlerle teklif Komisyonumuzca müspet mütalaa edilememiş ve oybirliği ile redde
dilmesine karar verilmiştir, 

26. Tasarının 14 üncü maddesinde sayılan yürürlükten kaldırılan hükümler arasına Ta
sarının 1 inci maddesinin metinden çıkarılması nedeniyle 140, 315 inci maddenin yürürlükten 
kaldırılması nedeniyle aynı yönde hüküm içeren 172 nci maddenin son fıkrası da dahil edilmiş, 
173 üncü maddenin birinci fıkrasında yürürlükten kaldırılan 140 inci maddeye atıf yapıldığın
dan fıkradaki "140" rakamı çıkarılmış ayrıca, Türk Ceza Kanununun 146 nci maddesinin son 
fıkrasında 65 inci madde dışındaki iştirak fiiline tayin olunan ceza yeterli görülerek bu fıkra
nın yürürlükten kaldırılması uygun görülmemiş ve madde metninde yeralan "146 nci madde
nin son fıkrası" ibaresi metinden çıkarılmış ve 25 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

27. Tasarının 15 ve 16 nci maddeleri 26 ve 27 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı ile Türk Ceza Kanununda yapılan değişikliklerle yurt dışında işlenen suçlar nede

niyle Türkiye'de yapılan yargılamada lehe kanun uygulaması getirilmiş ve sanık lehine olacak 
bir takım değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca Türkiye'de son yıllarda süratle gelişen bilişim alanı
nı korumak ve bu alanda işlenen suçlan önlemek gayesiyle yeni hükümler ilave edilmiştir. 

Tasarının getirdiği değişikliklerden yararlanacak olanların biran önce istifadelerini sağla
mak amacı ile İçtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince Genel Kurulda Tasarının öncelikle görü
şülmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 
Başkan 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Çevik 

Ankara 
Üye 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

fmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
Bülent Akarcalı 

istanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METlN 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanan Tasana 

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 140. — Devletin dış itibar ve nüfuzunu önemli derecede kıracak şekilde, Devle
tin iç durumu hakkında yabana bir ülkede asılsız, abartmalı veya maksada dayalı havadis veya 
haberler neşreden veya herhangi bir faaliyette bulunan vatandaşa beş seneden az olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir/' 

MADDE 2. — 76S sayılı Kanunun 313 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her ne suretle olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül kuranlara veya kurulmuş teşek
küllere katılanlara iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir." 

"Teşekkül mensuplarının teşekkülün amacına yönelik bir cürüm işlemeleri halinde o cür-
mün cezası veya ile yukarıdaki fıkralarda yazılı cezanın hangisi ağır ise o ceza uygulanır." 

MADDE 3. — 765 sayılı Kanunun 314 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki madde uyarınca meydana getirilen teşekküllerin mensuplarına bilerek ve is
teyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya başka yollardan 
yardım edenlere bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu yardım dernek, siyasî 
parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunlann yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya 
eklentilerinde veya öğrenim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerin
de yapılırsa bu fıkradaki cezanın iki katı uygulanır." 

MADDE 4. — 765 sayılı Kanunun 403 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 403. — 1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal veya 
ithal edenlere on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsu
ru için ellibin lira ağır para cezası verilir. 

2. 1 numaralı fıkrada yazılı maddeleri ihraç edenlere, altı yıldan oniki yıla kadar ağır 
hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için ellibin lira ağır para cezası verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler hakkında 1 numa
ralı fıkrada gösterilen cezalara da ayrıca hükmolunur. 

4. Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekil
miş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türkiye'de infazı kabil cezalar çekildikle
ri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan indirilir. 

5. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlara veya satışa arz 
edenlere veya satın alanlara veya yanında yahut başka bir yerde bulunduranlara veya bu mad
deleri parasız devredenlere yahut bu suretle devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bun
ların alınıp satılmasına veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olan
lara dört yıldan on yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için elli
bin lira ağır para cezası verilir. 
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6. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, baz morfin, mor
fin ise, fail hakkında verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

7. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, teşekkül meydana getirenler ile idare eden
ler veya bu teşekküle dahil bulunanlar tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza ayrıca yarı 
oranında artırılır. 

8. Bu maddede yazılı suçlar, bunları meslek, sanat veya geçim vasıtası haline getirenler 
ile aralarında teşekkül olmaksızın birden ziyade kimse tarafından toplu olarak işlenirse, hük-
molunacak cezalar üçte bir oranında artırılır. 

9. Onsekiz yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetine sahip bulunmayanları bu mad
dede yazılı suçları işlemekte kullanan kimseler hakkında, fiil için tertip olunacak, ceza altıda 
biri oranında artırılarak hükmolunur. 

10. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek maksadı ile teşekkül meydana getirenler 
ile bunları idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir. ' 

11. Birden ziyade kimsenin bu suçları işlemek için önceden anlaşmaları teşekkül sayılır. 
12. Uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir 

milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

MADDE S. — 765 sayılı Kanunun 404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 404. — 1. özel bir yer sağlayarak veya başka suretle bir kimsenin uyuşturucu 

madde kullanmasını kolaylaştıranlar ile bu maddeleri onsekiz yaşını bitirmeyen küçüklere ve
ya aklen malullere veya müptela olan kişilere verenler hakkında 403 üncü maddenin S ve 6 
numaralı fıkralarında yazılı cezalar altıda biri oranında artırılarak hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yanında bulunduranlara, bir yıl
dan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

3. Uyuşturucu madde kullanan kimse, hakkında herhangi bir tahkikata girişilmeden resmî 
makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isteyecek olursa, kullanma fiilinden dolayı hakkın
da kovuşturma yapılmaz. 

4. Uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı iptila derecesinde ise, salahı tıbben 
anlaşılıncaya kadar bir hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Bu kimselerin hasta
nede muhafaza ve tedavilerine, yetkili mahkemece tahkikatın her derecesinde de karar verilebilir." 

MADDE 6. — 765 sayılı Kanunun 405 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 405. — 403 ve 404 üncü maddelerde yazılı suçlara iştirak etmiş olan kimse, resmî 
makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu ve suç ortaklarını ve uyuşturucu madde
lerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber vererek bunların yakalanmalarını ve
ya elde edilmelerini kolaylaştırırsa ceza verilmez. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra, cürümün meydana çıkmasına veya şeriklerinin yaka
lanmasına hizmet ve yardım eden kimseler hakkında verilecek ceza yarısı oranında indirilir." 

MADDE 7. — 765 sayılı Kanunun 406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 406. — 403 üncü maddede ve 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı 

fiilleri işleyen tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, 
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mesul müdür, sağlık memuru, ebe, hemşire veya hastabakıa ise, verilecek ceza yansı oranında 
artınhr ve fail hakkında ayrıca müebbeten memuriyetten yasaklanma veya meslek ve sanatın 
icrasının tatili cezasına da hükmolunur. 

403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı cürümler, her 
nev'i ulaşım araçlarında veya umuma açık yerlerde, bunların sahip ve müstahdemleri tarafın
dan işlenecek olursa, cezalar üçte biri oranında artınhr ve fail hakkında ayrıca, müebbeten 
memuriyetten yasaklanma veya meslek ve sanatın icrasının tatili cezasına da hükmolunur." 

MADDE 8. — 765 sayılı Kanuna 480 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 480 
a maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 480 a. — Bu Kanunun 158, 159, 268 ve 480 inci maddelerinde yazıtı hakaret 
suçları tahrif edilmiş vesikaya dayanılmak suretiyle işlendiği takdirde, faillere yukarıdaki mad
delerde yazılı cezalara Daveten iki milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

MADDE 9. — 765 sayılı Kanunun 491 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınabilir mal sayılır." 

MADDE 10. — 765 sayılı Kanunun 494 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 494. — Hırsızlık; 
1. Geçici olarak kısa bir süre kullanılıp zilyedine iade edilen veya zilyedin kolaylıkla bu

labileceği bir yere bırakılan veya iade edilmek üzere alındığı açıkça anlaşılan ve ücret karşılığı 
yük ve yolcu taşımacılığına tahsis edilmiş olmayan özel bir ulaşım aracı, 

2. Failin müşterek veya iştirak halinde mülkiyetine sahip olduğu mal, 
3. Ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için bir mal, 
4. Hasadı veya bozumu yapılmış veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz tama

mı ile kaldırılmamış olan tarladaki başaklar veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış mah
suller, 

Hakkında işlenirse, faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı hallerde cürmün kovuşturulması şikâyete bağlıdır." 
MADDE 11. — 765 sayılı Kanuna "Mal aleyhinde cürümler" başlıklı onuncu babın ye

dinci faslından sonra gelmek üzere "Karşılıksız yararlanma" başlığı altında sekizinci fasıl ola
rak aşağıdaki 521 a ve 521 b maddeleri eklenmiş ve aynı babın "sekizinci fasıl" numarası "do
kuzuncu fasıl" olarak değiştirilmiştir. 

"SEKlNCl FASIL 
Karşılıksız Yararlanma 

Madde 521 a. — ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde; 

1. Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş 
yerlerde kalan, 

2. Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen, 
3. Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan, 
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Kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis ve borçlu olunan miktarın on katı kadar ağır 
para cezası verilir. 

Bu maddedeki suçlann kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Madde 521 b. — Ancak bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik alet
lerden, ödeme yapmadan yararlanan kimseye, fiil daha ağır bir suçu oluşturmadığı takdirde 
onbeş günden üç aya kadar hapis veya yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası 
verilir." 

MADDE 12. — 765 sayılı Kanunun 523 Üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"494 üncü maddenin 2, 3 ve 4 numaralı bentleri ile 521 a ve 521 b maddelerinde yazılı 
cürümlerden dolayı da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır." 

MADDE 13. — 765 sayılı Kanunun 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu babın birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fasıllarında ve 516 ncı madde
nin birinci fıkrası ile 518, 519 ve 521 inci maddelerinde beyan olunan cürümler." 

MADDE 14. — 765 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin son fıkrası ile 315 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE İS. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakam 
M. Keçeciler 

Devlet Bakam 
G. Taner 

Devlet Bakam 
/. Çekti 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Tasar 
Devlet Bakam 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakam 

H. Doğan 
Dışişleri Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgtn 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakam 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerier 

Devlet Bakam 
/. Ozardan 

Devlet Bakam 
/. Ozdemir 

Devlet Bakam 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Alttnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

/ Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleriıün'DeğişUrilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bir Türk veya yabancı, yabancı memleketlerde Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı bir 
cürümü veya bu Kanunun 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 332 ve 333 üncü maddelerinde 
yazılı suçları işlerse, hakkında resen takibat yapılarak bu maddelerdeki cezalarla cezalandırılır." 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 10 a maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 10 a. — Bir Türk vatandaşı veya yabancı, yabancı ülkede bir suç işleyip de 
bu bab hükümlerine göre Türkiyede yargılandığı takdirde; Türkiye zararına işlenmiş suçlar dı
şında, suçun işlendiği ülke kanunu ile Türk Kanunundan hangisi uygulamada sanığın lehine 
sonuç verecek ise, o kanun göz önünde bulundurulmak ve yabancı kanunda tanımlanan suça, 
Türk kanunlarına göre verilmesi gereken ceza veya Türk kanunda bulunup yabancı ülke kanu
nundaki cezaya en yakın olan ceza tespit edilerek uygulama yapılır. Ancak, suçun işlendiği ül
ke kanunu, Türkiye'nin kamu düzenine veya milletlerarası yükümlerine aykırı ise bu ülke ka
nununa itibar edilmez." 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesinin birinci fkırasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

"Birinci fıkra hükmüne göre aynen çektirilecek süre; Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler için kırk yıl, müebbet ağır ha
pis cezasına mahkûm olanlar için otuzaltı yıl üzerinden hesap edilir." 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi aşağıdaki-şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 313. — Her ne suretle olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül oluşturanlara 
veya bu teşekküllere katılanlara bir yıldan iki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak veya siyasî veya sosyal bir 
görüşten kaynaklanan amaçla veya ammenin selameti aleyhine cürümlerle kasden adam öl
dürmek veya yağma ve yol kesmek ve adam kaldırmak cürümlerini işlemek için meydana geti
rilmişse, verilecek ceza bir yıldan üç yıla kadar ağır hapistir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya genel yollarda veya meskûn yerlerde içle
rinden iki veya daha fazlası silahlı olarak dolaşır veya buluşma yerlerinde veya emin bir yerde 
silah saklarsa; birinci fıkradaki halde bir yıldan üç yıla, ikinci fıkradaki halde iki yıldan dört 
yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca hükmedilecek ceza üçte-
birden yarıya kadar artırılır. 

Teşekkül mensuplarının teşekkülün amacına yönelik cürüm işlemeleri halinde, verilecek 
cezaların toplamı en ağır cezayı gerektiren fiilin cezasının azamî haddini geçemez. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı 
etrafında birleşmesi ile oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yeralan özel hükümler saklıdır." 
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MADDE S. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki madde uyarınca oluşturulan teşekküllerin mensuplarına bilerek ve isteyerek 
barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve cephane tedarik veya yardım edenlere altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu yardım; dernek, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşla
rına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğrenim ku
rumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa bu fıkradaki ceza, 
bir kat artırılır.'* 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

' 'Madde 403. — 1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal veya 
ithal edenlere on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsu
ru için dlibin lira ağır para cezası yerilir. 

2. 1 numaralı fıkrada yazılı maddeleri ihraç edenlere, altı yıldan oniki yıla kadar ağır 
hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için elli bin lira ağır para cezası verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler hakkında 1 numa
ralı fıkrada gösterilen cezalara da ayrıca hükmolunur. 

4. Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekil
miş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türkiye'de infazı kabil cezalar çekildikle
ri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan indirilir. 

5. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlara veya satışa arz 
edenlere veya satın alanlara veya yanında yahut başka bir yerde bulunduranlara veya bu mad
deleri parasız devredenlere yahut bu suretle devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bun
ların alınıp satılmasına veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olan
lara dört yıldan on yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için elli-
bin lira ağır para cezası verilir. 

6. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, baz morfin, mor
fin ise, fail hakkında verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

7. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, teşekkül oluşturanlar ile idare edenler veya 
bu teşekküle dahil bulunanlar tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza ayrıca yarı oranında 
artırılır. 

8. Bu maddede yazılı suçlar, bunları meslek, sanat veya geçim vasıtası haline getirenler 
ile aralarında teşekkül olmaksızın birden ziyade kimse tarafından toplu olarak işlenirse, hük-
molunacak cezalar üçtebir oranında artırılır. 

9. Onsekiz yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetine sahip bulunmayanları bu mad
dede yazılı suçları işlemekte kullanan kimseler hakkında, fiil için tertip olunacak ceza altıda-
biri oranında artırılarak hükmolunur. 

10. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek maksadı ile teşekkül oluşturanlar ile bunları 
idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

11. Birden ziyade kimsenin bu suçları işlemek için önceden anlaşmaları teşekkül sayılır. 
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12. Uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir 
milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 404. — 1. özel bir yer sağlayarak veya başka suretle bir kimsenin uyuşturucu 
madde kullanmasını kolaylaştıranlar ile bu maddeleri onsekiz yaşını bitirmeyen küçüklere ve
ya aklen malullere veya müptela plan kişilere verenler hakkında 403 üncü maddenin 5 ve 6 
numaralı fıkralarında yazılı cezalar altıdabiri oranında artırılarak hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yanında bulunduranlara, bir yıl
dan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

3. Uyuşturucu madde kullanan kimse, hakkında herhangi bir tahkikata girişilmeden resmî 
makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isteyecek olursa, kullanma fiilinden dolayı hakkın
da kovuşturma yapılmaz. 

4. Uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı iptila derecesinde ise, salahı tıbben 
anlaşılıncaya kadar bir hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Bu kimselerin hasta
nede muhafaza ve tedavilerine, yetkili mahkemece tahkikatın her safhasında da karar verilebilir." 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 405 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 405. — 403 ve 404 üncü maddelerde yazılı suçlara iştirak etmiş olan kimse, resmî 
makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu ve suç ortaklarını ve uyuşturucu madde
lerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber vererek bunların yakalanmalarım ve
ya elde edilmelerini kolaylaştırma ceza verilmez. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra, cürümün meydana çıkmasına veya suç ortaklarının 
yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimseler hakkında verilecek ceza yarısı oranında indirilir." 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 406. — 403 üncü maddede ve 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı 
fiilleri işleyen tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, me
sul müdür, sağlık memuru, ebe, hemşire veya hastabakıcı ise, verilecek ceza yansı oranında 
artırılır ve fail hakkında aynca müebbeten memuriyetten yasaklanma veya meslek ve sanatın 
icrasının tatili cezasına da hükmolunur. 

403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı cürümler, her 
nev'i ulaşım araçlarında veya umuma açık yerlerde, bunların sahip ve müstahdemleri veya me
muriyet vazife ve nüfusunun suiistimali suretiyle memur ve müstahdemler tarafından işlene
cek olursa, cezalar üçtebiri oranında artırılır ve fail hakkında ayrıca, müebbeten memuriyet
ten yasaklanma veya meslek ve sanatın icrasının tatili cezasına da hükmolunur." 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 453. — öldürme fiili, anası tarafından şerefini kurtarmak saikiyle yeni doğmuş 
bulunan çocuğa karşı işlenmiş ise faile dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir." 
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MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 480 inci maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 480 a maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 480 a. — Bu Kanunun 158, 159, 268 ve 480 inci maddelerinde yazılı hakaret 
suçları tahrif edilmiş vesikaya dayanılmak suretiyle işlendiği takdirde, faillere yukarıdaki mad
delerde yazılı cezalara ilaveten iki milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 491 inci maddesine birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınabilir mal sayılır." 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 493 üncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır yahut suçun 
işlenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse veya sıvı yahut gaz halin
deki yakıtları nakleden boru hatlarından veya bunlann depolanndan işlenirse cezanın yukarı 
haddi verilir. "Vakit boru hatlannın yakıtın kaybına yol açacak şekilde delinmiş veya tahrip edilmiş 
olması halinde fiil tamamlanmış sayılır." 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 494 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 494. — Hırsızlık; 

1. Geçici olarak kısa bir süre kullanılıp zilyedine iade edilen veya zilyedin kolaylıkla bu
labileceği bir yere bırakılan veya iade edilmek üzere alındığı açıkça anlaşılan ve ücret karşılığı 
yük ve yolcu taşımacılığına tahsis edilmiş olmayan özel bir ulaşım aracı, 

2. Failin müşterek veya iştirak halinde mülkiyetine sahip olduğu mal, 
3. Zaruret haline ulaşmayan ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için bir mal, 

4. Hasadı veya bozumu yapılmış veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz tama
mı ile kaldırılmamış olan tarladaki başaklar veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış mah
suller, 

Hakkında işlenirse, faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı hallerde cürmün kovuşturulması şikâyete bağlıdır." 

MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa "Mal Aleyhinde Cürümler" başlıklı Onun
cu Babın Yedinci Faslından sonra gelmek üzere "Karşılıksız Yararlanma" başlığı altında "Se
kizinci Fasıl" eklenmiş, "Geçen Fasıllar Arasında Müşterek Hükümler" başlıklı, Sekizinci Fasıl 
numarası "Dokuzuncu Fasıl" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ilave edilen sekizinci fasıl başlığından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 521 a maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 521 a. — ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde; 
1. Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş 

yerlerde kalan, 

2. Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen, 
3. Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan, 
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Ve ödemede bulunmayan kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis ve borçlu olunan mik
tarın on katı kadar ağır para cezası verilir. 

Bu maddedeki suçların kovuşturması şikâyete bağlıdır." 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ilave edilen 521 a maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 521 b maddesi eklenmiştir. 

"Madde 521 b. — Ancak bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik alet
lerden, ödeme yapmadan yararlanan kimseye, fiil daha ağır bir suçu oluşturmadığı takdirde 
onbeş günden üç aya kadar hapis veya yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası 
verilir." 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 523 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"494 üncü maddenin, 2, 3 ve 4 numaralı bentleri ile 521 a ve 521 b maddelerinde yazılı 
cürümlerden dolayı da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır." 

MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu babın birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fasıllarında ve 516 ncı madde
nin birinci fıkrası ile 518, 519 ve 521 inci maddelerinde beyan olunan cürümler :" 

MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 inci maddeden sonra gelmek üzere 
"Bilişim Alanında Suçlar" başlığı altında "Onbirinci Bab" eklenmiştir. 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ilave edilen Onbirinci Bab başlığından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 525 a maddesi eklenmiştir. 

"ONBİRtNCÎ BAB 
Bilişim Alanında Suçlar" 

"MADDE 525 a. — Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, program
ları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kimseye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve bir milyon liradan onbeşmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, verileri veya di
ğer herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek üzere, kullanan, nakleden veya çoğaltan kim
seye de yukarıdaki fıkrada yazılı ceza verilir." 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 a maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 b maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 525 b. — Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağla
mak maksadıyla, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi veya verileri veya diğer her
hangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden veya değiştiren veya silen veya sistemin 
işlemesine engel olan veya yanlış biçimde işlemesini sağlayan kimseye iki yıldan altı yıla kadar 
hapis ve beş milyon liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine 
hukuka aykırı yarar sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve iki milyon liradan yir
mi milyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 
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MADDE 23. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 b maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 c maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 525 c. — Hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadıyla sahte bir bel
geyi oluşturmak için bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya diğer 
unsurlan yerleştiren veya var olan verileri, diğer unsurları tahrif eden kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar, tahrif edilmiş olanlan bilerek kullananlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir." 

MADDE 24. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 c maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 b maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 525 d. — 525 a ve 525 b maddeleri hükümlerini ihlal eden kişiler hakkında, 
maddelerde yazılı cezalara ek olarak, meslek icrası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlen
diği bir kamu hizmetinden veya meslek veya sanat veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar ya
saklanma cezası da verilir." 

MADDE 25. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140 ına maddesi, 172 nci maddesinin 
son fıkrası ile 315 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 173 üncü maddesinin birinci fıkra
sındaki "140" rakamı metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 




