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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

.Bu BMeşliım İkıi Oturum Yapan Genel Kurulda : 
Albdü'llbaıfci Cebeci, Yurdumuzu dışarıda tanıtaak 

amacıyla bir Kamu kuruluşu ve bir özel firma (tara
fından hazırlanan broşürlerde, özelikle son zaman
larda hızlanan yabancı propaganda vıe ısiavlarına kay
mak olabilecek, Yurdumuzun bütünlüğünü ve Ulusu
muzun biriliğini zedeleyecek haritaların yayınlanıma-
8i konusunda gündem dışı söz a'ldı. 

Zeki ÇaknıaJkçı'nın, 16 Mart 1982 tarihli Cumlhu-
ıliyet Gazetesinde, «Danışma Meclislinde 28 üyemin 
devamsız olduğu belirlendi.» başlığı altında çıkan (ha
ber 'nedenliyle, gündem dışı konuşması üzenine Baş
kanlıkça açıklamada bulunuldu. 

15 - 17 Mart |982 tarihleri iarasınıda Irak'a .gide
cek olan Başbakan 'Bülenıd Ulüsu'ya, Devlet Balkanı 
ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nm vekillik 
etmeslinin uygun görüldüğüme dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi; 

Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Maddesinin 
(c) Fıkrasının Değiştiriıllmesline ve Aynı Kanuna IBir 
Ek Madde île Bir Geçiioİ Madde Eıklenımıesine Dair 
Kanun Tebllifinli görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyon Başkanlığının, Komisyonun görev bölümün© 
dalir tezkeresi; 

Çanakkale Zaferinin 67 noi Yıldönümü Törenle
rine katılacak Danışma Meclisli Heyetine ve; 

(Balkanlar Kurulunda görev alan Danışma Mecli
si üyeleriınlin Genel, Kurul eM'ışmalarına devam' ızo-
nunludıuğunuo bulunmadığına dair, Başkanlık itezke-
resi, Genel Kurutan bilgisine sunuldu, 

'İktisadî İşler, Adalet ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
l|mar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komiısyonîıanna 
havale» edilmiş bulunan; 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesi ve 'Bu Kanuna Bazı Madde
ler eklenmesi; 

.618 Sayılı Ormanlar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştiri'lmesii ve Bu Kanuna Dört Ek Madde 
eklenmesi ve 

4922 Sayılı Denizde Can ve Mial Kloruma Hak
kındaki Kanuna Dört Ek Madde Ekllenmesii Hakkın
daki; Kanun Tasarılarının birbirleriyle yakın İlişikli
leri bulunması nedeniyle, İktisadî tşler Komisyonun
dan 7, Adalet Komisyonundan 3 ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıltma Ko
misyonundan seçilecek 3 üyeden oluşacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dalir, Başbakanlık .tezke
resi kabul edildi. 

iödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve 
Bunlarla İlgili Kişilere 'Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısının .tümü üzerinde bir 
süre görüşüldü. Adalet Komisyonunun; yapılan ko
nuşmalar ve verilen önergeler ışığında, Tasarının ye
niden gözden gecikilmek üzere önergelerle birlikte 
Komisyona iadesi 'istemli kabul edilerek tasarı komis
yona lada edildi. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenildik 
Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer%, Yükısek-
öğretüm Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıikraısının 
Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Ek-
lenimöslinıe Dair Kanun Teklfinlin, Gelen Kâğıtlardan 
Gündem© alınarak öncelikle görüşülmesli onaylandı; 
Teklifin maddeleri ve tümü kabul edildi. 

Danışma Meclisi Üyesi Mazhar Haznedar ve 9 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun, 13.11.1981 Tarih ve 2559 Numaralı Kanunla 
Eklenen Ek Geçici 1 ndi Maddesiıne iBlir Fıkra Ek-1 

İlenmesine Dair Kanun Teklifinin ıtlümü üzerinde ya-r 

pılan görüşmelerden sonra, Teklifin reddine dair Büt
çe - Pllan Komisyonu Raporu kabul edildi. 

1.8 Mart 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşim© saat 1'8.50'de son verildi. 

Fenni İSLİMYELÎ 

Başkanvekıii 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — MiMıetleranası özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

poru. (1/5) (/Raporun Başkanlığa gelir tarihli : 
11.3.1982) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihli: 17.3.1982) 

» • • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00i 

BAŞKAN — Sadî IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 69 ncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapiacaktır. 
ı(Yöklama yapıldı) 

1. — Çanakkale Zaferi'nin 67 nci Yıldönümü ne
deniyle, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, 
tüm şehitlerimizin hatıralarını taziz için saygı duru
şunda bulunulmasına dair, Turgut Kunter ve 18 ar
kadaşının önergesi. (4/31) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündeme geçmezden önce 'bugün Türk Tarihinin 

en şerefli ve en heybetli günlerimden 'birisinde olma
mız dolayısıyla arkadaşlarımız tarafından verilmiş 
öniergeler var onları takdim ediyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

'Birinci Dünya Harbi genel olarak 1914-1918 yıl
ları arasında olmak, üzere dört yılı aşkın sürmüştür. 
İçinde Osmanlı İmparatorluğunun (Türkiye'nin) de 
'bulunduğu İttifak Devletleri safında, Almanya, Avus
turya, Macaristan sonradan Bulgaristan; İtilaf Dev
letleri safımda da İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya'sı, 
Sırbistan, Belçika, Japonya ve Karadağ vardı. 

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Harbinde 
milyonların üzerinde seferber ettiği evlatları ile sı
nırlan içinde Kafkas, Irak, Mısır, Suriye, Çanakkale 
ve Hicaz cephelerimde, sınırları dışında Galiçya'da, 
Romanya'da ve Makedonya'da olmak üzere Mütte
fiklerle (birlikte çarpışmıştır, Bu harekat 'bir destan
dır. Fakat Ibugiin Çanakkale Cephesinin 18 Mart 1915 
tarihindeki mulharebebrin'in 67'nci yıldönümünü an
dığımız bu anda, Çanakkale Cephesini ve o günü 
kısaca dile getirirsek, Türk Ordusu Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri ile tam bir uyum içinde çarpışmış, 
(kara 'Savaşlarında Yarbay Mustafa Kemal (Ulu Ön-

ıBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

der Atatürk) 19'ncu Tümeni ile Birinci ve İkinci 
Conklbayırı ve Birinci Anafartalar Savaşları ile düş
manı 'hezimetten hezimete uğratırken, Deniz Yüzbaşı 
Hakkı bey de aldığı emirle, Nusret Mayın Gemisiyle 
26 mayını tam bir gizlilik içinde, Çanakkale Boğazı 
girişiridleki Karanlık limana lodos-poyraz istikametin
de yerleştirmiştir. Boğazı denizden zorlayan düşman 
armadası tam gizlilik içinde tesis edilen bu mayın 
maniasına düşmüş, üç zırhlısı 'batmış, üç zırhlısı ağır 
yaralanmış ve düşman armadasının 1/3'ini kayıp et
miştir. 'Bumdan sonra Gelibolu Yarımadasında karaya 
yaptığı çıkarmasıyla devam eden 8,5 aylılk muharebe
ler sonucunda düşman, Çanakkale Boğazının aşıla
mayacağını anladığı için çekilmiştir. En önemlisi, Çar
lık Rusya'sına silah ve donatım 'bakımından akacak 
yol kapak tutulmuş bunun tabiî sonucu olarak Çarlık 
Rusya'sı çökmüştür. 

(Başta 'Mustafa Kemal (Büyük Önder Atatürk) ol
mak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Komutanlarıyla, 
Subaylarıyla, Astsubaylarıyla ve erleriyle Çanakkale 
Savaşlarında havsalaya sığmaz çok püyük fedakâr
lıklar ve yararlıklar göstermişlerdir. Bu cephede şehit, 
yaralı ve hasta olarak kaybımız 20Û bindir. Düşman 
kaybı ise 250 'bine yakındır. 

(18 Mart 1915'dn 67 nci yıldönümünde, Danışma 
Meclisimiz Genel Kurulumun, önce önergemiz okun
mak suretiyle Yüce Mecliste sunularak, memleketimi
ze canlarım ve kanlarını gözlerini kırpmadan veren, 
başta Mustafa Kemal (Büyük önder Atatürk) olmak 
üzere Bütün Komutan, Sulbay, Astsubay ve Erlerin 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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'hatıralarını taziz için bir dakikalık saygı duruşunda 
'bulunmalarını arz ve teklif ederiz. 

Turgut KUNTER Übrahim ŞBNOCAK 
Lâmi SÜNGÜ Avni ŞAHİN 

İhsan GÖKSEL Turhan GÜVEN 
Ahmet SAMSUNLU İbrahim GÖKTEPE 

» e m AYAN Nurettin ÂYANOĞLU 
Nazmi ÖNDER Ahmet SARP 
Fuat AZGUR Recep MERİÇ 

Tandoğan TOKGÖZ Cemil ÇAKMAKLI 
Utkan KOCATÜRK Necmettin NARLIOĞLU 

(Nihat KUBİLAY 

«BAŞKAN — Çanakkale'de canlarını feda etmek 
suretiyle milletimizin varlığını ve şerefini korumuş 
olan aziz şdhi'tlerimizin hatırasına bir dakika Yüce 
Meclisinizi saygı duruşuna davet ediyorum... 

l(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
(BAŞKAN -^Teşekkür ederim. 

2. — İmren Aykut'un Çanakkale Zaferinin 67 nci 
Yıldönümü nedeniyle, günün anlam ve önemini belir
ten gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum, 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Çanakkale Zaferinin 67 nci yıldönümü münasebe

tiyle gündem dışı 'bir konuşma yapmak istiyorum. 
Gereği için müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

tmren AYKUT 

'BAŞKAN — Sayın Aykut'u rica ediyorum. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 

Bugün 18 Mart. Bugün yalnız Türk tarihinin değil, 
dünya tarihinin de yönünü değiştiren 'bir Zaferin 67 
nci yıldönümü. Bu Zafer, Çanakkale Zaferi, bu zafer 
'bağımsızlık zaferi. 

'Birinci Dünya Savaşı başlamış; Avrupayı ateş 
çemberine almıştı. İtilaf devletleri için artık amaç, 
Iboğazlan ve Anadolu'yu elle geçirmek ve Rusya ile 
birleşmekti. Onun 'için, Çanakkale aşılmalıydı. Bu sa
vaşın kaderi Çanakkale'de düğümleniyordu. Bu ka
der, Çanakkale'yi tarihin en kanlı savaşlarından bi
rine sahne yaptı ve Cihan Savaşı gerçek anlamda 
işte 'bu sahnede yaşandı, Dünyanın dört bir yanından 
toplanmış düşman askerler en modern donanmalarla, 
en güçlü silahlarla Çanakkale önlerindeydiler. Karşı
larında ise, donanımı sadece vatan sevgisi, azim ve 

cesaret olan ibir ordu vardı. Karşılarında bir askerî 
deha vardı. Büyük Kumandan Mustafa Kemal vardı. 
Mehmetlerine 'bu topraklar İçin ölmeyi emreden Mus
tafa Kemal ve Mehmefiler öldüler. Etten ve kemikten 
bir duıvar ördüler. 

İşte 'bu duvardı asla aşılamayan. 2ö0 (binden fazla1 

can verdik. Her Türk anası en az 'bir evlat armağan 
etti 'bu Zafer için. 

Bugün, 18 Mart 19fl5'îeri 'tekrar mı yaşıyoruz?..v 
Tarih tekerrür mü ediyor 'bir başka hiçimde?.. Bir yan
da ibizi Avrupa dışına atmak isteyenler, dün Ibandto 
ile karşıladıkları insanlarımızı şimdi horlayıp canla
rına kast edenler. Bir tarafta Haçlı Seferleri başla
tanlar; diğer tarafta ise, şüheda fışkıran bu toprakları 
parçalamak için halkımızı silahlandıranlar. 

Sizlere 18 Mart'ı hatırlatıyorum. Bu ülkenin sı
nırları şehit kanıyla çizildi, kalemle değil. O şehitlere, 
kalplerimizde yaşayan o sevgili canlara selam ola. Bü
tün Türk analarına selam ola. (Alkışlar) 

3. — Ertuğrul Zekâi Ökte'nin Çanakkale Zaferi'nin 
67 nci Yıldönümü nedeniyle, günün anlam ve önemini 
belirten gündem dışı konuşması. 

'BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim ediyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
il 18 Mart 1982 Perşembe günü, Çanakkale Zafe

rinin 67 nci yıldönümüdür. Bu, Büyük Zaferin ve 
dünya tarihinde ibir dönüm noktası olan günün an
lam ve önemi hakkında Yüce Meclisimiz huzurunda 
gündem 'dışı konuşmak istediğimi 'bildirir, isteğimin 
Yüksek Başkanlığınızca dikkate alınarak Genel Kurul 
çalışmalarından önce söz verilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTB 

IBAŞKAN — Sayın Ökte'yi rica ediyorum, (Alkış
lar) 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Yüce M/eclisin 
Sayın 'Başkanı, saygıdeğer üyeler; 

Millî tarihimizde çok önemli 'bir yeri olan ve so
nuçları bakımından dünya tarihinde ibir dönüm nok
tası teşkil eden Çanakkale Zaferimizin 67 nci yıldö
nümünü kutluyoruz. Bu Zaferin kısa ibir değerlendir
mesini yapmak için söz aldım. 

Heyecanı akla inançları ve ümitleri, tarihi, gü
nümüzü ve geleceği bu kutlama gününde birleştir
mek cesaretini göstererek sizleri saygılarımla selamlı
yorum ve bu Savaşlarda her birinizin ailelerinizde 
verdiğiniz şehitlerinizin, gazilerinizin manevî huzur-
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larında hürmetle eğlerek, sjz şehit ve gazi torunla
rını bu zafer gününde en içten dileklerimle kutluyo
rum. Sağ olun, var olun. 

Aziz üyeler; 
Tarihe «Çanakkale Savaşları» olarak geçen bu 

kanlı ve sürekli vuruşmalar, Birinci Dünya Savaşı
nın 1915 yılında aldığı seyir sonucu ve belirli amaç
larını gerçekleştirmek için İngiliz ve Fransız deniz 
ve bilahara deniz ve kara kuvvetlerinin Çanakkale 
Boğazlarına ve bu Boğazlara hâkim olan Gelibolu 
yarımadasına karşı giriştikleri hareketlerin meydana 
getirdiği bir seri kanlı muharebeler şeklinde tanım
lanabilir. Zaman kesiti olarak, düşman donanması
nın ve kısmî küçük kara birliklerinin Boğaz Tabya
larını etkisiz bırakmak için giriştikleri 19 Şubat 1915 
Deniz Harekâtı ile başlar, 18 Mart 1915 tarihinde 
bu Harekâtın ağır kayıplar vermek suretiyle başarı
sız kalması sonucu düşmanın bu kere kara ve de
niz kuvvetleriyle Gelibolu Yarımadasını alarak, bo
ğazları bu suretle açmak amacına yönelik olarak, 
Nisan 1915 tarihinde başlattıkları amfibi hareketle 
devam eder ve nihayet tam bir hezimete uğrayarak, 
yarımadayı boşalttıkları 9 Oak 1916 tarihinde sona 
erer. 

Ortalama bir yıla yakın bir süre devam eden bu 
kanlı boğuşmalara ve muharebelere Çanakkale Sa
vaşları denilmektedir. 

Çanakkale Savaşlarının düşman bakımından amaç 
ve sebeplerini, en açık bir şekilde 6 Kasım 1915 ta
rihli İngiliz Genelkurmayının, Hükümetine vermiş 
olduğu bir raporda görüyoruz. 

Bu raporda «Çanakkale harekatından amaç, bo
ğazlar yolu ile Rusya'ya gidiş gelişi sağlamak, Tür
kiye'yi barışa zorlamak ve Türk (Osmanlı) İmpara
torluğu üzerindeki müttefiklerimizle birlikte tespit 
edilen belirli hedefleri gerçekleştirmek, Balkan dev
letlerini kendi yanımıza almaktır» şeklinde mütalaa 
edildiği görülüyor. 

Sayın üyeler; 
Çanakkale Savaşları ile düşman, bu resmî ve giz

li belgeden de görüleceği üzere, 1915 yılında Batı 
Cephesinde, siperlere gömülen orduları ile, herhangi 
bir harekete girişemeyeceğini anladığı için ve Alman 
kuvvetleri karşısında her gün biraz daha gerileyen 
Rus sürülerinin ihtiyacı olan silah ve mühimmatı bu 
devlete yetiştirerek, Balkan devletlerini de kendi yan
larına çekmek suretiyle ve nihayet Türk (Osmanlı) 
İmparatorluğunu savaş dışı bırakarak ve hatta yok 
ederek, Birinci Dünya Savaşını kısa sürede sona er
dirmek amacında idi. 

Çarlık Rusya'sına yapılacak yardim için tek bir 
yol kalmıştı; boğazlar... Çünkü, Adriyatik limanları 
Alman kontrolü altında bulunuyordu. Çarlık Rus
ya'sının ise, büyük ölçüde silah ve mühimmata ihti
yacı vardı ve müttefiklerin de bu devletin ambarla
rında bulunan buğday ve yiyeceğe büyük ihtiyaçları 
bulunuyordu. 

Türk (Osmanlı) İmparatorluğunun can daman 
olan boğazların ele geçirilmesi, ona bütün Balkan
ları, Ortadoğuyu etki altına almak ve tarihî emelle
rini, taksim planlarını bu suretle gerçekleştirmek im
kânını verecekti. 

Sonuçta; düşman bütün bu niyetleri ve emelleri
ni, amaçlarını gerçekleştiremeyeceğini, Türk Milleti
nin azimle vatanını savunması karşısında gördü ve 
yüzgeri dönerek Türk topraklarından çekilip gitti. 

Aziz üyeler; 
Çanakkale Savaşları, Batı devletlerinin giriştikle

ri bir Haçlı Seferi niteliğini taşıyordu. Dünyanın en 
gelişmiş silahları, en güçlü deniz ve kara kuvvetleri 
bu seferde kullanıldı. Normandiya Çıkarması hariç 
bırakılırsa, yüzyılımızın en büyük çıkarma harekâtı, 
Çanakkale Zaferinde gerçekleştirildi. 500 bin asker, 
düşman tarafından bu küçük yarımadaya çıkarıldı. 
Devrin en güçlü donanması bu sefere iştirak ettiril
di. Sonuçta Türk kuvvetlerine karşı, hepsi eriyip git
tiler. 

Bu savaş, Türk Milletinin ve Türk askerinin Vi-
vana bozgunundan sonra, üç asır, geri çekilmesinin 
durdurulduğu bir savaştır. Haçlı seferlerinin geri 
püskürtüldüğü bir savaştır, Batı emperyalizmine ve
rilen ilk derstir, Türk Milletinin «Ben varım ve yok 
olmayacağım» dediği ilk hareketlerden biridir. 700 
bin vatan evladının inanç, iman ve vatan duygusuy
la hayatlarını ortaya koyduğu bir mücadeledir. 

Bu savaşta, Gelibolu Yarımadasının ancak 20 ki
lometrekarelik bir alanında 1 milyon 200 bin insa
nın, bazen 4-5 metre mesafedeki siperlerde karşılıklı 
olarak boğuştuğunu tarih bize söylemektedir. Sava
şın büyük ve kanlı tablosunu hepimizin çok iyi an
ladığına inanıyorum. 300 000'i geçen vattan evladı 
bu topraklarda canlarını seve seve büyük bir inanç 
ve imanla verdi. Geri kalanlardan 120.000'i yaralı 
ve hasta olarak ve büyük bir kısmı, daha evlerine 
dönemeden şehit oldular. 

Türk Milleti o tarihlere kadar yetiştirebildiği en 
verimli üç neslini, Çanakkale topraklarında yitirdi. 
Tarihe, bizlere ve bizden sonrakilere bu kanlı boğuş
malar çok büyük ve yerleri hiçbir zaman doldurula-
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mayacak değerler kazandırdı. Bunlardan en önemli
si, Çanakkale Savaşları bir vatan kurtarıcıyı, gelece
ğin Türk Devletinin Kurucusu bir Mustafa Kemal 
Atatürk'ü tarih sahnesine çıkarttı. Churchill'in tabi
riyle, «Mukadderatı değiştiren Lider» bu kan, barut, 
ölüm, zafer içinde ortaya çıktı. Askerlerine, «Size 
taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum» diyebilecek bir 
komutan, tarih sahnesinde bugüne kadar görülme
miştir. Bu komutan, milletine bağlılığını, millet ev
latlarına bağlılığını, vatanına bağlılığını gösteriyor
du. 

Çanakkale Savaşı bir kahramanlar savaşıdır, va
tan için ölenlerin savaşıdır. Çanakkale savaşı imanın 
savaşıdır, Allah'a inanmanın savaşıdır. Düşman ya
ralılarını toplayan, batan gemilerinden denize atla
yan düşmanlara yardım için kayıklara koşan, hasta
ne gemilerine, hastane çadırlarına ateş açmayan Türk 
civanmertliğinin savaşıdır. Nihayet, susuz kalan düş
mana su getiren Mehmetçiğin savaşıdır. 

57 nci Alayı, huzurunuzda bir kere daha tebcil 
ediyor ve anıyorum. Bu Alay, komutanından tek eri
ne kadar şehit olmuştur. 

Bu savaş, sabahleyin taarruza kalkacak birlikler, 
akşam şehadet rütbesine, Allah'ın huzurunda terte
miz kalabilmek, yetişebilmek için boy abdesti aldık
ları bir savaştır. 

Aziz üyeler; 
Kısaca bu savaşın ve zaferin sonuçlarına değin

mek istiyorum. 

Bu savaş sonunda Boğazlar, Birinci Dünya Sa
vaşının sonuna kadar Türk hakimiyeti altında kal
mıştır. Düşman güçlerine kapatılmıştır. Rusya'ya ge
rekli yardım, müttefiklerince yapılamamış, bunun so
nucunda ise, dünyanın en önemli olaylarından biri
si cereyan etmiştir; Çarlık Rusya, Alman cephesinde 
tam bir yenilgiye uğrayınca, esasen bu Devlet içeri
sindeki karışıklıklar Çarlığın yıkılmasını ve Rusya' 
da bolşevik rejiminin kurulmasını gerçekleştirmiştir. 
Komünist Rusya kurulmuştur ve İkinci Dünya Sa
vaşının zoraki Batı İttifakı dışında bu Devlet, bu 
tarihten itibaren artık, Batı İttifakının dışında yeni 
bir sisteme, yeni bir bloka yönelmiş bulunmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşı iki yıl daha uzamıştır. 

BMm için Çanıalkkalıe Zafenimin en önıemHi sonu
cu, bir Mustafa Kemal'e sahip olmamız ve O'nun 
ileride Millî Mücadelede liderliğini hazırlamıştır. Son 
Haçlı Seferi durdurulmuştur. Binlerce yıllık bir Mil
leti içte ve dışta tarihten silmeye çalışanlara karşı 
Türk Milleti, «Ben varım» diyerek bu savaşta orta

ya çıkmış, kendisini kanıtlamıştır. Batı emperyaliz
mi ilk defa bu zaferle durdurulmuştur ve Doğu ül
keleri artık, istiklal mücadeleleri için Batının büyük 
bir engel olmadığını anlamıştır. 

Çanakkale Zaferi bize, hazırladığı inançlarla, ha
zırladığı Liderle Millî Mücadeleyi kazandırmıştır. 
Millî varlığımızın, millî birlik ve beraberliğimizin ne
ler yapabileceğini öğretmiştir. Bunu biz, İstiklal Sava
şında tekrar etmişizdir, gerektiğinde tekrar edeceğiz. 

Saygıdeğer üyeler; 

Çanakkale Savaşlarının dünya tarihindeki dönüm 
noktası, belirttiğim hususlarda yatmaktadır. Bu Za
fer gününde, büyük bir Milletin çocukları olarak, 
her güçlüğü o günlerin imanı inançları ile yenebile
ceğimizi bilmemiz gerekir. Bunun somut örnekleri 
tarihimizdedir. Artık Çanakkale'deki, Dumlupmar' 
daki ruhu, imanı ve birliği, Devletimizin ve Milleti
mizin yükselmesinde, kalkınmasında, kurmaya çalış
tığımız yeni hukuk düzenindeki gayretlerimizde kul
lanmak zorundayız. Artık, yeni Haçlı Seferleri düşü
nen zavallı zihinleri, vatanımızı parçalamak, bütün
lüğünü bozmak isteyen hainleri bu birliğimizle yok 
etmek, durdurmak zamanıdır ve ancak bizler o şa
hadet rütbesine eren atalarımıza bu suretle layık ola
bilir, gelecek nesillere örnek olabiliriz. 

Aziz üyeler; 

60 yıllık zabıtları tetkik ettim. Hiç birisinde Meh
met Akif'in «Çanakkale» şiirine rastlayamadım. Bir
kaç gün önce İstiklal Marşımızı zabıtlara huzuru
nuzda tebcil ettiniz, yazdırdınız. Müsaade buyurur
sanız, Sayın Başkanımdan da müsaade alarak bu şii
ri size okumak istiyorum : (Alkışlar). 

«Şu Boğaz Harîbi Nedir? Var mı M dünyada eşi? 
En kesif orduların yükleniyor döndü beşi, 
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık 'bir karaya. 
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
Nerde -gösteMiği vahşetle «'bu: 'bir Avrupalı» 
Deidirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan 'kümesi, 
Varsa gelmiş, açılıp rnahpesıi, yialhutf kafesi!! 

Eski Oiinya, Yeni Dünya, bütün alc'vâm-ı beşer, 
Kaynıyor kum gilbi, tufan gibi, mahşer mahşer. 
Yedi iklîmi Cihanın duruyor ikarşınlda, 
Osıtralya'yla beraber 'bakıyorsun : Kanada': 
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; 
Sâde ibir hâdise var ortada: Vahşetler «tonik. 
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Kimi hindü, kimi yamyam, kimi 'bilmem ne belâ... 
Hani, tâûna da züldür bu rezîl istilâ : 
A!h o yirminci asar yok mu, o malhlûk-u asîl, 
Ne kadar gözdesi mevcûd ise haikkiyle sefîl, 
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına; 
Döktü karnındaki esrarı hayâsızcasına. 
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz... 
Medeniyyet denilen kalhpe, hakîkat, yüzsüz. 
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel estoâib, 
Öyle müthiş ki: eder her biri bir mülkü harâlb. 

Öteden saikalar parçalıyor âfâkı; 
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı; 
Bomlba şimşekleri beyninden inip her siperin; 
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 
Yerin altında cehennem gibi ibinlerce Jâğam; 
Atılan her lâğamın yaktığı: yüzlerce adam. 
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 
O ne müthiş tipidir: saıvrulur enkaaz-ı beşer... 
Kafa, ıgöz, gövde, bacak, ifcol, çene, parmak, el, ayak, 
Boşanır sırtlara vadilere, sağnâk sağnak. 
Saçıyor zırha 'bürünmüş de o nâmerd eller, 

Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. 
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 
Sürü halimde gezerken sayısız tayyare. 
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... 
Kahraman orduyu seyret ki ibu tehdide güler! 
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat îman? 
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 
Çünikü te'sîs-i ilâhî o metîn istihkâm. 

iSarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, 
Beşerin azmini teVkîf edemez sun'-u beşer;-
Bu göğüslerse Huda'nın ebedî şerhaddi; 
«O benim sun'-u bediim, onu çiğnetme!» dedi. 
Âsım'ın nesli... diyordıutm ya... nesikniş gerçek : 
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmiyecek. 

Şühedâ göğdesl, bir baksana, dağlar, taşlar... 
O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, 
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor; 
Bir hilâl uğruna, yâ Ra!b, ne güneşler batıyor! 
Ey, 'bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer. 
Ne 'büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'L. 
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi... 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
«Gömelim gel seni târihe!» desem, sığmazsın. 
Here ü merc ettiğin edlvâra da yetmez o kitâ'b... 
Seni ancak ebediyetler eder istîâb. 
«jBu, taşındır» diyerek Kabe'yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök ikulbbeyi alsam da, ridâ namiyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle; 
Mur bulutlarla açık; türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandili Süreyyâ*yı uzatsam oradan; 

Sen <bu avizenin altında, bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, 
Türibedârın gilbi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün feor ile âvîzenl lehrîz etsem; 
TüHenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 
Yine 'bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

Sen 'ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultam Saiâhaddîni, 
Kılıç Arslan gilbi iclâiine ettin hayran... 
Sen iki, Islâmı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
O demir çemlberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, ruhunla Iberaber gezer eerâmı adın; 
Sen ki, a'sara gömülsen taşacaksın... Heyhat, 
Sana gelmez 'bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makiber, 
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.» 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Şehitlerimlizin ruhuna böylece 
Yüce Meclisin rahmet dileklerini ilettikten sonra, 
gündeme geçiyoruz efendim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hü
kümleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/143) (S. Sayısı : 98) (S. Sayısı : 
98'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde yapılmış olan 
uyarıcı (ilmi ıkonuşmaları ve haklı 'tenkitleri süratle 
dikkate alan Adalet 'Komisyonu yeni bir metin 'ha
zırlamış 'bulunuyor. Bugün bunun müzakeresine »baş
layacağız. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Sayın üyeler; 
Danışma Meclisi Adalet Komisyonu tarafından 

hazırlanan Raporu ve karşı oy yazısını okutuyorum 
efendim. 

(Adalet Komisyonu Raporu Okundu) 
BAŞKAN — Efendim, Kanun Tasarısının tümü 

üzerinde bir hayli müzakere cereyan etmiş... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, bu konuda açıklama yap
mak istiyorum. 

ıBAŞIKAN — Buyurun 'efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOGLU — Sayın Başkan, pek değerli üyeler; 

Görüşülmekte olan Tasarının safahatı ve (değişen 
şekli hakkında kısaca malumat arz etmek için Yük
sek Huzurunuza gelmiş 'bulunuyorum, 

Anahatlanyla, «Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak 
Ceza Hükümleri Hakkındaki Kanun Tasarısı» ala
caklıların haklarını emniyet altına almak zımnında 
bankerlere, mal ve paralarını kaçırmamaları ve bu 
konuda beyanda bulunmaları zorunluluğunu getir
mekte ve bunu müeyyideye bağlamaktadır. 

Anlaşılacağı üzere bu Kanun Tasarısı, mağdur 
olan kimselerin halklarını korumaya ve 'mağduriyet
lerin önlenmesine matuf bir espri taşıyor. 

Bizler Adalet Komisyonu olarak ve bu espri içe 
risinde kalmaya çalışarak, dün görüşülmesine başla 
nan birinci Tasarıyı 'hazırlamıştık. Ancak, 35 sayıl 
Kararnamede bankerlere beyan yükümlülüğünü 5 ne 
maddesinde getirmiş olması bakımından, bu Ka 

(1) 98 S. Sayılı Basmayazı 15.3.1982 tarihli 98 ne 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

(11) 98'e 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı Tutanağın 
sonuna eklidir. 

rarnamenin meriyet tarihi olan 14 »Ocak 1982'den 
cezaî hükümler taşıyan ve şimdi görüşülmekte olan 
Kanunun geçerli olmasını makabline şamil bir key
fiyet olarak mütalaa etmemiştik. Ne var ki, Yüksek 
Mecliste ileri sürülen eleştiriler ve verilen önergeler 
doğrultusunda Tasarıyı yeniden ele almak lüzumunu 
hissettik ve metni Komisyonca, bilindiği üzere geri 
aldık, 

Müteakiben dün öğleden sonra, (Komisyonumuzda 
yaptığımız incelemeler ve Komisyonumuza gelerek 
'kıymetli 'fikirlerini bizden esirgemeyen larkadaşları-
mızın da (katkılarıyla huzurunuza bu defa getirdiğimiz 
metinde, hem meriyet yönünden ve hem de diğer bazı 
konularda Yüksek Heyetinizin temayülü doğrultu
sunda bazı değişiklikler yapmış bulunuyoruz. Bu de
ğişiklikler esas itibariyle şunlardır: 

!« ıBütün bankerlere bu Kanunun meriyetinden 
itibaren 15 gün içinde yeniden beyanda bulunmak 
zorunluluğu getirilmiştir. 

24 iBankerlerin bu lazimeye uymamaları ha
linde muhatap olacakları ceza miktarları belirlen
miştir. 

3< »Bankere borçlu olan kişilerin muvazaa yap
maları, mal veya para (kaçırmalarını önlemek mülaha-
zasıyile bu husus müeyyide altına alınmıştır. 

Takdir buyurulur ki, borçlu olan bankerlerin içe
risinde de borcunu ödemek isteyen, hüsnüniyet sahibi 
olan ve bu meyanda alacaklı mevkiinde bulunanlar 
da vardır. (Bunların borçlarını rahatça ödeyebilme
leri için, şüphe yok ki, alacaklarını da emniyet altına 
almak lazımdır. 

İşte, borçlu olan bankerlere getirdiğimiz mükelle
fiyetler paralelinde, bankere borçlu olan şahıslara 
da, bu borçlarını kaçırmamaları ve ödemelerini te-
minen bazı mükellefiyetler getirmiş bulunuyoruz. 

4J Tasarı Yüce Kurulunuzun tasvibine mazhar 
olduğu takdirde, neşri tarihinden itibaren yürüdüğe 
girecek ve bu tarihten sonra işlenen ısuçları kapsamı
na almış olacaktır iki, getirdiğimiz değişikliğin birisi 
de budur. 

Raporda okunduğu 'üzere, bir arkadaşımızın mu
halefetine biz katılmadık. Bu muhalefet de; bütün 
bankerler için bu kanundaki gibi mükellefiyetler ge
tirilmesi ve beyana tabi tutulmaları isteniyordu. Biz 
buna lüzum görmedik. Şayet değişen icaplara göre 
başkaca kararnameler çıkarsa, onlarda da birer ek 
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kanun getirilebilir; bu Oeza 'Kanununa birer ek ka
nun getirilebilir. Şimdilik (bilinmeyen hususları içine 
almayalım ıdiye düşündük. 

©u mevzuda yapmak istediğim açıklamalar şim
dilik 'bunlardan ibarettir. (Kıymetli zamanınızı dana 
fazla almak istemiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. {Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, tümü üzerinde cereyan etmiş olan müza
kerelerin ışığında Hükümet ve Komisyon mutabık 
olarak yeni metni getirmiş (bulunuyorlar ve yeni me
tindeki teazı esaslı değişiklikleri Sayın Komisyon 
Sözcüsü de izalh etmiş bulunuyor. 

Şimdi, tümü üzerinde başkaca mütalaa beyan 
edecek olan arkadaşımız var mı efendim? 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZÎ FEYZtOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlere ve bun

larla ilişki tesis etmiş olan diğer kişiler hakkında 
uygulanacak ceza (hükümleri' hakkındaki Kanun Ta
sarısı, biraz önce Komisyonun Değerli Sözcüsünün 
açıkladığı gilbi, Genel Kurulumuzun eğilimi ve biz
lerin takdim etmiş olduğumuz önergelerin muhteva
sına uygun bir biçimde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

(Bu değişiklikte önemli olan, bundan önceki Ta
sarının, Ceza Hukukunun temel prensiplerini ve 
Anayasadaki ilkeleri ihlal edici nitelikte bulunan hü
kümlerin bu sefer çıkartılmış, tamamen düzeltilmiş 
olmasında görülür. Gerçekten de 'bu yeni şekliyle; bü
tün banlkerlere değil, 'bir sürçü lisan oldu sanırım 
Sayın Sözcümüzün biraz önceki açıklamasında, öde
me güçlüğü içinde olan ve onlarla ilişkisi bulunan 
bankerler hakkında uygulanacak Ibir kanundur bu. 
Bu durumda tasfiyeye girmiş, tasfiyesini istemiş 
yahut tasfiyesi istenilmiş veyahut tasfiyesi için ınah-
Ikemeye yetki verilmiş durumda Ibulunan bankerler 
hakkında uygulanacaktır bu. (Bunlar daha önce be
yannameye tabi tutulmuşlar, beyana tabi tutulmuşlar 
ve birtakım kendi mal varlıklarını bildirmişler, 

Şimdi hu yeni işekliyle, eskiden beyanda ibulun-
muş olanlar için dahi tanınan ve bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren başlayacak olan 15 günlük 
süre içinde ya eski (beyanlarını aynen tekrar etmek 
veya o ıbeyanlarında, ikasıtlı-kasıtsız (birtakım eksik
likler, yanlışlıklar var ise (onları da düzeltmek fırsa
tını vermiş olarak, tashihen düzeltilmiş yeni beyanda 
(bulunmak yükümlülüğü getirilmektedir. 
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iBu 15 günlük süre içinde bu yükümlülüğü yerine 
getirenler hakkında, sadece bu sebepten dolayı her
hangi bir cezai müeyyidenin uygulanmasına gerek 
kalmayacaktır; fakat verilen yeni süre içinde ya 
beyanda bulunmamış veya eksik bulunmuş, yahut da, 
biraz sonra maddelerin müzakeresine geçildiğinde ay
rıntıları görülecektir, sair birtakım mail kaçırıcı tu
tum ve davranışlarda bulunmuşsa, onlar hakkında bu 
hazırlanan Tasarıdaki cezaların uygulanması imkânı 
doğmuş olacak. 

Bu itibarla Ibir kere, «Kanunsuz suç olmaz ve 
(kanunsuz ceza olmaz» prensibi kesinlikle burada 
gözönünde tutulmuş ve ona uygun bir biçim veril
miştir Tasarıyla. 

Öte yandan, ayrıntıları sırasında belki tekrar 
huzurunuzu işgal ederim; ama şimdiden meseleyi or
taya atmakta yarar görüyorum, Tasarının hazırlanan 
son şeklinde bazı ifade zaafları ve bir de önemli bir 
«hüküm zaafı» diyeceğim, «hatası»/ demeyeyim, hâ
sıl olmuş, Onu 4 ncü maddenin m'üzekeresrne geçildi
ği zaman arza çalışacağım. Yalnız bu sözlerimle şunu 
ifade etmiş olayım. Üzerinde, maddelere geçildiğinde 
düzeltilecek bazı ufak tefek eksiklikler mevcuttur; 
ama bütünü ile ne Anayasaya, ne Ceza Kanununun 
temel prensiplerine aykırı bir durum bu Tasarıda 
mevcut değildir. 

ISayın Serda Kurtoğlu'nun muhalefetine gelince : 

IBu husus, Tasarının 5 nci maddesindeki bir hü
küm dolayısıyla ileri sürülmektedir. «Yetki Kanunu 
uyarınca çıkarılan ve çıkartılacak olan Kanun Hük
mündeki Kararnamelerde yazılı olup bu Kanunda 
ayrıca cezalandıriknıamış olan yükümlülük ve yasaklara 
uymayanlar hakkında, eylemleri başka Ibir suç oluş
tursa bile ayrıca 500 hin liradan 2 milyon liraya 
kadar ağır para cezası Ihükm olunur» hükmü bu 
maddede yer alıyor. Sayın Arkadaşımız derler ki; 
«Bu çıkarılacak kararnamelere de teşmil edilen bir 
cezaî hüküm oluyor. Bu (bilinen ceza hukuku ilke
lerine ve prensiplerine ters düşen bir hükümdür...» 
Tartışılabilen bir husustur; fakat iki (örnek vermek 
isterimi: 

(Birisi; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kındaki Kanuna ilişkin olmak üzere çıkartılan teb
liğler vardır. (Bunların 17 saydı Tebliği, meşhur olan 
tebliğdir. . 

Bu tebliğlerde (birtakım yeni esaslar getirilmekte
dir ve onlara uymayaniaır hakkında da Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda tespit 
edilmiş olan cezalar uygulanmaktadır. Hatta bunun 
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Anayasaya aykırı 'olup olmadığı hususu da 'tartışıl
mıştır ve bir aykırılık durumu görülmemiştir. 

'Bir başka örneği de dünkü müzakereler sırasın
da ibir sayın hukukçunun işaret ettiğine 'ben de (he
men değineyim; Ceza Kanunumuzun 526 ncı mad
desi hükmü. 

S26 ncı madde de, malumunuz, daha sonradan 
alınan birtakım idari 'tedbirlerin ihlali halinde uygu
lanacak bir cezayı ihtiva etmektedir. 'Binaenaleyh, 
buradaki hüküm, mevzuatımızda mevcut olan, örnek
leri bulunan, uygulamada da kabul edilmiş olan bir 
hükümden ;baışjka bir şey değildir. Bu nedenle bunun 
da Ibir muhalefeti gerektirir yönü olmadığı kanısın
dayım. 

Önemli toir mıolkta; (bu 'Kanunun yayımı tarihinde 
yürürlüğe (konulmuş olmasıdır. 'Bu da Tasarının ilk 
sekilinde, değerli arkadaşlarımızın haklı olarak, üze
rinde hassasiyetle, titizlikle durdukları ve hepimi
zin de, ıkonuşmasak hile, kalben katıldığımız o te
mel prensibi, hukukun üstünlüğü prensibini ve Ceza 
Hukukunun, «Anayasanın temel ilkelerinin hiçbir se-
beble ve hiçbir 'şekilde ihlaline müsaade edilemeyeceği, 
'böyle Ibir zihniyetin ıbu Mecliste asla hayat hakkı 'bula
mayacağı görüşünün bir tezahürü olmak üzere bu de
ğişikliği Sayın (Komisyon hazırlamış, kabul etmiş ve 
huzurunuza getirmiştir. 

(Maruzatım şimdilik bundan ibaırettir. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

IBASKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurunuz Sayın Erginay. 
AKlF EROtNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
/Bu Kanunun geçmişe yürürlülük bükmlünün mad

deyle ortadan kaldırılmış olması; aslında 'bence, yeni 
şekliyle de ortadan kaldırılmış değildir. 

İfade etmek istiyorum, daha doğrusu bu sahada 
aydınlanmak isterim. Hadise ışudur: Deniyor ki, 15 
ıgün zarfında eskiden 'beyanda 'bulunmuş olan ve öde
me güçlüğü içinde olan bankerler 'tekrar beyanda 
bulunacaklardır. Eğer, gayet tabiî olarak eskisine 
nazaran farklı ise ve doğruyu sıöylemişlerse, bir suç 
ortaya çıkmamış olacak. Simidi, ısoruyoırum; bir ban-
Iker eski beyanım tekrar ederse me olacak?.. Otoma-
ulanan bu Kamına tabi tutulacak. Yani, bu Kanun 
hükmüne göre 3 sene ile 10 sene arasında cezaya 
çarptırılacak. 

Şimdi, Ceza Hukukunun mahiyeti bakımından 
biraz tereddüt ortaya çıkmıyor mu?.. Bir 'hırsız hır
sızlık yapmış ve ona aradan bir müddet geçtikten 
sonra, siz de bu arada kanunu değiştirdikten sonra, 

«Sen, eskiden hırsızlık yapmış miydin?..» diye sora
caksınız, «Evet efendim, yapmıştım.» «E, peki sana 
o zaman ne ceza verecektik?..» diyeceksiniz, «6 ay» 
diyecek. Şimdi aradan zaman geçti, Kanunu değiştir
dik, oldu 6 sene. Suç?.. Suç, o zaman işlendi; aynı 
şey değil mi?.. Binaenaleyh, makable teşmil esası, 
bu anlamda tamamen bertaraf edilmiş değildir be
nim kanatimce. Efendim, yeni beyanda bulununca 
demek ki suçu tekrar ediyor, haltta suçunu ikrar edi
yor ve dolayısıyla ben de yeni kanun çerçevesinde 
ona ceza veririm... Hayır, suç vaktiyle işlenmiş. Bi
naenaleyh, bu anlamda ben isterim ki bunu Sayın 
Komisyon cevaplandırsın. Beni tatmin ederse mese
le yoktur; fakat açıklansın ve tamamen belirlensin 
ki, makable teşmil hüklmü bu anlamda değerini mu
hafaza etmiş olsun. 

iBana göre, şeklen de olsa, eski bir suçun arada 
çıkan bir kanunla beyan edilmiş olmasına, ortaya 
çıkarılmış olmasına rağmen, yeni bir kanun bakımın
dan değerlendirilmemesi ve cezalandırılmaması aklı
ma uygun geliyor. 

Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurunuz Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Her şeyden önce, Adalet Komisyonumuzun Sayın 
Başkanına ve sayın üyelerine gösterdikleri fevkalade 
saygıdeğer duyarlıkları için teşekkür ederim. 

İlk Tasarıya karşı değişiklik önergesi verenlerden 
birisi olark bir - iki noktayı Tasarımın tümü üzerin
de belirtmeyi ödev sayıyorum. 

Bunlardan birincisi, ceza katlama yolundaki te
mayüle katıllmadığımı belirtmektir. Para kaçırırsa şu 
kadar ceza; ki, ağır bir cezadır ve Türk Ceza Kanu
nundaki benzerlerine göre de ağır tutulmuş, dozu ağır 
tutulmuş bir cezadır. Mesela 3 yıldan 10 yıla kadar 
cezayı katladığımız zaman, 6 yıldan 20 yıla kadar 
gibi, canalıcılara bile kolaylıkla verilemeyen bir ce
zayı dikkat ederek kullanmakta yarar var; ama Ko
misyonun bankerlere karşı gösterdiği hassasiyete de, 
doğrusu katılıyorum. 

İkinci temel prensip noktası; 4 ncü maddedeki, 
eskiden karşılıksız çek verme suçunu işleyen ve öde
me güçlüğünde bulunan bankerler için getirilen; eğer 
bir ödeme planı verirlerse.bunların cezalarının çek'ti-
rilmemesi hakkındaki hükmü, Komisyonumuz ıbu de
fa, sadece karşılıksız çek verenlere değil; (herhalde 
ayrı ayrı hepsine bu karşılıksız sıfatı sâridir) karşılık
sız bono verenlere, karşılıksız poliçe verenlere, karşı-
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lıksız; bu sayılanların niteliklerini taşımasalar bile, 
benzeri belgeler düzenleme suretiyle veya yine 'kar
şılıksız sair surette bir belge verenlere de bu Kanu
nun getirdiği kolaylığı teşmil etmek temayülünde ol
duğu anlaşılıyor; 4 ncü maddeyi böyle kaleme almış
tır. 

Her şeyden önce, eğer buradan bir karşılıksız çek 
suçu dışında, karşılıksız bono, karşılıksız başka senet 
çıkarma ve imzalama suçu ihdas ediliyorsa, bu, her
halde mümkün ve 'doğru olmayan bir ihdas yolu. 
Yok; bu şekilde bir dolandırıcılığa meydan verenler 
kasdödiliyorsa, (ki, atfedilen 503 ncü madde bunu 
işrab etmektedir) bu takdirde ben, bu derece karşı
lıksız çek çıkarma gibi özel bir durumun dışına dü
şen olaylar için mücrimlerin, suçluların şu veya bu 
bahane ile cezaevlerinde cezalarım çekmelerinin ön
lenmesine karşıyım. 

Bankerler bakımından spesifik olark, özel ola
rak, mevziî olarak baktığımız zaman, bankerlerin öy
le çok başka vasıtalar kullanmadıkları yaygın olarak 
duyulmaktadır. Yani birkaç bono, birkaç adî senet 
olayını kurtarmak için, bu derece geniş kapsamlı ve 
geniş görünüşlü bir cezaevi dışına çıkarma operasyo
nuna yasal bir çerçeve çizilmesinden endişe ederim. 

Bu iki küçük endişem dışında, Sayın Komisyon 
Başkan ve üyelerine gösterdikleri ince anlayış için 
tekrar teşekkürler. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, muhte

rem üyeler; 
Ödeme günçllüğü 'içinde bulunan bankerlere aıit 

düzenlemede, Oeza Hukukunun anapreınsiplerime aıy-
iki'n hareket edilir şekilde bir düzenlemeyi görünce, 
muhalefet şerhi koydum. Arkaıdan, birçok değeri ho
calarımızın müdahalesiyle bu aykırılık düzeM'lmek 
Mendıi. Bfcslik olmasınlar zahmet ettiler, Komisyonu-
ımuzun çalışmalarına ışık tuttular ve hatta Komisyo
nun müzakeresine de iştirak etti, bir Hocamız. Ve 
orada 35 - 37 sayılı Kararnamelere muhalefet eden
lerin muhalefet fiilerM Ceza Kaımınunun yürüdüğe 
gireceği tarihe iirca etmek içlim beyan mükellefi'yetii 
yeniıendli ve biraz somıra maddelerini tetkik edeceği
niz Tasarı vücuda getirildi, 

Şimdi biraz evvel kürsüden izabalttai bulunan 
Muhterem Hocam Feyzioğlu, 526 ncı maddeden ve 
Türk. Parasını Koruma Kararnamelerine dayanan 
cezaî bükümlerden bahsederek, tatbikatta emsal oldu
ğunu ve adiliye emaıvtiır veya Hükümet evamirine riıa-

yetsiz'Mğin henüz tahakkuk etmeden ceza hükmüne 
bağlandı ğını ve binaenaleyh ihlal vukua gelince, 526 
nın tatbik edileceğini söyledi ve burada hukuka aykı
rılığın bulunmadığını beyan etti. 

İlk nazarda çaırpıcı glilbi görünen bu izahat, kana-
atımızca Hükümetlin kıararname çıkarması yolundaki 
Anayasa şartlarına aykırı düşmektedir. Şöyle ki; Hü
kümet, takip ötıtıiği siyaset ve idare politikası sefoe-
biylıe bazı problemlerin üstesinden gelebilımıek liçiin 
normal teşrii yolu işlıetmıeniin müşkülatı ve zamana 
bağlılığımı nazarı dikkate alarak, Teşrii Meclise greHlir 
(Yasama Meclisline) ve der ki, «Ben şu hususta bir 
müşkülaıtlla 'karşı fcarşııyaymı, bir sorun vardır, bu so
runu hatotmek için birtakım düzenlemelere ihtiyaç 
vardır, bu düzenleme zamana mütevakkıf olacaktır, 
halbuki meseleye parmak basmak, çok müstacel ted
bir aflmak zıarureiti vardır, bana yetki verin.» Ödeme 
güçlüğü içinde bulunan bankerîıerdeM durum glilbi. 
Teşrii Meclisten yetkiyi alır, güder, kendisince doğru 
gördüğü birtakım tedbirleri aâir ve Kararnameyi çı
karıp kanun gibi tatbik eder .Çünkü, acil tedbir al
ma mükellefiyeti, zarureti vardır; Hükümet Teşrii 
Meclisin normal prosedürü içinde gidip de tedbirleri 
teşrii yoldan alacak o'liursa, atı allan Üsküdar'ı geçecek
tir. Hükümet zaten sıkıntıdadır, daha büyük sıkıntıya 
düşecektir. Teşrii M'eolfis de buna inandığı için Hükü
mete yetkiyi verir; ama Teşrii MeolıMe Hükümet ara
sındaki rabıta, kararname çıkmasıyla bitmez. Karar
nameyi çıkaran Hükümet, Teşrii Mecls© ilk fırsatta 
aldığı tedhiriere nâtık kararnameyi tasdik ettirmekle 
mükelfleftir. 

Çıkardığı günden itibaren kanun gücünde oüiaın ka
rarname, tasdik ettirilmek mecburiyetiyle Hükümete 
verilmliş bir izine bağlı Hüküm/et tasarrufudur, teşri; 
mahiyettedir, teşrii kuvvettedir. Kanun kuvvetimde-
dir; fakat kararnamedir. Burada bir müşkülıat yok; 
ama Hükümeti görüyoruz ki, Yetki Kanunu lile al
dığı salahiyetleri küfeninken çılkardığı kararnamelerde 
de, getirdiği düzenlemelerin müessir olalbillmesi iç'in, 
cezaî müeyyidelere taibi kılınması (lazım. Hükümle* 
Anayasayı açıyor, bir de bakıyor k!i; «cezaî hususilar-
da kararnameyle yetkli kullanamazsınız, kanun çıka
racaksınız» diyor. Bu safhada mesele karşımızdadır. 

Şimdi, kanun kuvvetinde kararname çıkarma yet
kisi cezaî mevatta yok. Cezada normal, prosedüre 
tabi olarak kanun çıkartacaksın. fiu anıda Hükümete 
yüzümüzü döndürüyoruz ve soruyoruz; dliyoruz kii, 
«Oeza Kanunu mu getirdin?...,» «Evet» «Niçin ge-
ıtirdin?..» «Ceza çıkaracağım, zaruret var, esbabı 
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ımuoibes'ini tizdi edeceğim, bana Ceza Kamunu geti
rin; aıma müstacel ©etlinin, fair amıda getirin.» Pekli, 
ımüşküllatı zaiten (biz biliyoruz, «ayyuka çıkmış; he
men Ceza Kanonunu yapıyoruz. Nıiçfin çabuk yapı
yoruz?.. Çünıkü Ceza Kanunumun iistaonda zaıruıret 
'vardır ve normali prosedürden geçmesii zarureti vıaır-
dıır, müs'tacel'iyetlıe Komiisyonıdam geçirerek, Ibunu 
Meclise getirerek (hallllıediyonuz ve Ceza Kanunu çı
kıyor. Yaılınız, Ceza Kanunu çıkarken müeyyidelere 
alldığı kanannıamıelıerti tasdik efflinrniyor Hükümet. Da
ha tasıdıikıte 'değil. Zonlıulk bunadam çıkıyor ve bu zor-' 
üıuğun üstesinden gdımıek için, deva olarak bugün önü
nüze getirilen, 35'le 37'ye atıf yapan Ceza Kanunu 
bundan sonra çıkacak kararnameleri kapsamayacak
tır, bu itirazımız vaki olduğu zaman, «o zaman yeni 
ceza kanunu çıkarırız» diyorlar. 

Demek ki Hükümet, cezai müeyyidesi altına ala
cağı hususların ne getireceğini bilemediği için (şim
diden bilemeyecektir) haklıdır, kararnameleri üst üs
te getirsin; ama o kararnameleri gerçek anlamda 
yürütebilmek için ceza kanunu istiyorsa, onu bizza-
rur kanun haline getirecek. Arada bir boşluk var, 
yapılan husus şu : «Niçin tasdik ettirmiyorsun?» di
yoruz; 35 niye tasdik edilmedi, 36 niye tasdik edil
medi, 37 niye tasdik edilmedi?.. Bunlar tasdik edil
medikçe ve bundan sonra çıkarılacak 38, 39, 40, 50, 
100 sayılı kararnamelerin (Bir sene müddetle me
hil almışlardır, 100 kararname de çıkabilir) hepsinin 
müeyyidesi cezayı icap ettiriyorsa, süratle ceza ka
nunları çıkartmak icap edecektir; yani kararname
lerde arkadan gelmek, ceza kanununda normal pro
sedürü takip etmek suretiyle bir tarafı sakat, bir aya
ğı sakat bir teşrii faaliyet ve icrai faaliyet karşısın
dayız. 

Hükümet her gün gelecek, kararname çıkartacak, 
o kararnameyi de tasdik etmek lüzumunda ceza ka
nununda gösterdiği sürati gösteremeyecek, ceza ka
nunları önden yürüyecek... Bu, kanun yapmak sana
tı bakımından, tekniği bakımından sakat bir teknik
tir ve Kanun Kuvvetinde Kararnameyi Teşriî Mec
lise tasdik ettirme mükellefiyeti bakımından; beni 
Muhterem Hocam, Muhterem Arkadaşım ve Sayın 
Bakanımız da mazur görsünler, Hükümetin kararna
meleri tasdik ettirmek hususundaki ciddiyetine, ya
rın 35, 38, 39, 40, 45 olursa, gölge düşürecektir. Bu 
kararnamenin tasdik ettirilmesi çok güçtür ve her ka
rarname bir sonraki kararname ile tadil edilecek du
rumdadır. Bu, Hükümetin aczinden değil, meselenin 
model olmasından ileri gelmektedir; ama varın gelin 

ki, efkârıumumiyede herkes bizim gibi ince tetkikata 
tabi tutacak değildir işi ve reperküsyonları çok kötü 
olacaktır halk efkârında bir; bir de Anayasa hükmü 
hassasiyetle takip edilmeyecektir. 

Arkadaşlar; 
Danışma Meclisinin bir özelliği var; elit seçil

miş bir Meclis hüviyetini taşıyoruz kanaatındayım, 
Bu Meclisten çıkacak kararlar numune olacaktır, 
emsal olacaktır ve muhtevası değişik bazı siyasî ter
cihlerin kadrosu şeklinde yarın karşımıza gelecektir. 
«Ne yapıyorsunuz? Danışma Meclisi dahi şu kanunu 
çıkarttı, kararnameyi çıkarttı, kanunu çıkarttık» diye
ceklerdir; ama muhteva başka şekilde olacaktır. 526 
ile kanaatımca hiç alakası yok, 526, kabahat nevin
den işlenmiş, adlî evamire, Hükümet evamirine ria
yetsizliğin tedibini getiriyor, cezasını getiriyor. Ga
yet tabiî istâr edilen emir, günlük emirdir, Hükü
metin emridir, mahallî valinin emridir, mahallî adlî 
otoritenin emridir; «O otoriteye uyacaksınız, emri
ne uyacaksınız, uymazsanız ceza tertip ederim.» di
yor. Orada emrin hudut ve şümulünü çizmek imkâ
nı da yok, zarureti de yok; onu çizen Kanundur; ama 
burada ihlali çizen gerçek anlamda Ceza Kanunu 
ise, bizim muhalefetimizde olduğu gibi, baştan itiba
ren bütün bankerleri beyana tabi tutarız, bu beyana 
uymayanlar 526'ya o zaman girer. Özel Ceza Ka
nununda bütün bankerler için beyan mükellefiyeti 
vardır; tıpkı ahali için valinin emrine itaat, hâkimin 
emrine itaat gibi genel bir hüküm vardır. Bu hükmü, 
hangi hadise işlenirse işlensin; (Banker tarafından 
veya Kanunda tadat edilen kişiler tarafından) bu ce
zaya muhatap tutarsınız ve ikidebirde müstaceliyet 
isteğiyle Teşriî Meclise kanun getirmezsiniz. 

Hem tatbikat kolaylığı bakımından, hem Ana
yasanın kanun kuvvetinde kararname çıkartma yet
kisinin istimalinin hüsnü istimali yönünden, (iyi isti
mali yönünden) hem de siyasî tercih bakımından Hü
kümet olarak bankerler hadisesi gibi efkârıumumi
yeyi ilgilendiren bir hadisenin, hem Mecliste, hem 
Meclis dışındaki tetkike vabeste veya vabeste olma
yan reperküsyonlarından Hükümeti kurtarmak için 
ben muhalefet ettim. Muhalefetimde bu derece geniş 
izahat yazamamamın iki sebebi vardır : Bir, korku
yorum, üye olarak muhalefet mensubu, muhalefet 
lideri gibi ismim çıkacak; çünkü aşağı - yukarı her 
sıra sayılı metinde bir muhalefet görüyorsunuz. Bü
tün arkadaşlardan bu vesileyle özür dilerim; benim 
muhalefetimin hiç bir sebebi yoktur, yegâne sebep, 
hukuka, hukuk ilmine olan aşırı sadakatimdir. Hiç 
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bir arkadaşımızın hukuka sadakati yoktur, demek 
istemiyorum; bu bir tutum meselesidir, tab mesele
sidir. 

Bir de görüşüm şudur ki, fevkalade zamanlarda 
selametle yürüyebilmek için, taviz değil, hukuka da
ha sıkı bağlanmak lazımdır. İstanbul'a 100 kilomet
re, 150 kilometre hızla mı gitmek istiyorsunuz; o 
halde süratle gittiğiniz için trafik kaidelerine, nor
mal 50 - 60 kilometre hızla gittiğinizden çok daha 
sıkı riayet etmeniz lazımdır; aksi takdirde, bugün 
değilse yarın vebal altında kalırız. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Özer Gürbüz, buyurunuz efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Adalet Komisyonumuzun Anayasa ve yasalar 
üzerinde gösterdiği duyarlıktan ve kısa sürede yeni 
bir Tasarı ile karşımıza gelmelerinden mutlu oldum; 
kendilerine teşekkür ediyorum. 

Belki maddelerle ilgili gibi görülecek; ancak bir -
iki eksikliğe değinmek istiyorum. Şöyle ki; yeni ha
zırlanan Tasarının 1 nci maddesinde «15 günlük sü
re içinde...» olarak belirlenen (a) bendinde, diğer be
yandan kaçınanlar, beyanname vermeyenler belirtil
mekle birlikte şöyle bir cümle var : «Söz konusu 
kararnameler gereğince tasfiyeye tabi tutuldukları 
halde ilan ve reklam yasağına uymayan...» Şimdi, 
«15 günlük süre içinde...» diye başlık var yukarıda, 
acaba bu ilan ve reklam yasağına uymayanlar bu 15 
günlük süre içinde mi uymamaları nedeniyle suçla
nıyorlar, ceza görüyorlar?.. Bundan sonra yine uy
mazlarsa ceza görmeyecekler mi?.. Çünkü ceza, 3 yıl
dan 10, yıla 'kadar ve iki misli artırılarak 6 yıldan 20 
yıla kadar gitmektedir. 

Uygulamada büyük güçlük çıkacaktır bu açıklan
mazsa. Sayın Komisyondan bunun açıklanmasını ri

ca ediyorum. 

Yine, 1 nci madde için gerçekten önceye etkili, 
makable şamil olma hususu titizlikle önlenmiştir; 
ancak eski Tasarıda 2 nci madde olarak görülen 
«Taksiratlı ve Hileli tflas» başlığını taşıyan ve ye
ni Tasarıda 3 ncü madde olarak görülen maddede, 
suçun başlangıç tarihi belirlenmemiştir. Madde okun
duğunda, eski metinde olduğu gibi geriye dönülerek 
cezalandırılması anlaşılmaktadır. Uygulamada yine 
büyük güçlük doğacaktır; bu maddenin uygulanma
sında. 

Yine, eski Tasarıda 4 ve yeni Tasanda 5 nci mad
de olan «Diğer Cezalar» başlığındaki maddede, 
«13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarın
ca çıkarılan ve çıkarılacak olan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde yazılı olup bu Kanunda ayrıca ce
zalandırılmamış olan yükümlülük ve yasaklara uy
mayanlar hakkında, eylemleri başka bir suç oluştur
sa bile ayrıca beşyüzbin liradan iki milyon liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur.» denilmektedir. 

Yine bu maddedeki suçun başlangıç tarihi belir
lenmemektedir. Uygulamada kolaylıkla 13.1.1982 ta
rihinden itibaren yayınlanan kararnamelere gidilebi
lir bunda. Buna da açıklık getirilmelidir; çünkü 1 nci 
maddede gösterdiğimiz hassasiyet, aynen bu madde
ler için de varittir. Eğer açıklık gelmezse, bu mad
deler için de kolaylıkla geriye dönük ceza verme du
rumuyla karşı karşıya kalacağız. 

Bu konu da açıklanırsa memnun olacağım. 
Tüm Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Kemal Dal'ı rica ediyorum, buyursunlar 

efendim. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Bu yeni getirilen düzenlemedeki bazı noktalarda 

ben Sayın Arkadaşım Feyzioğlu'nun düşüncelerine 
maalesef katılamıyorum ve Sayın Kurtoğlu'nu bura
da haklı görüyorum; özellikle 5 nci maddede. 

5 nci maddede şöyle bir durumla karşı karşıya-
yız; «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi 5 nci mad
dede bir defa daha ihlal edilmektedir. Kanun kuv
vetinde kararname ile suç ihdas edemezsiniz; yani 
herhangi bir fiil ve hareketi, Hükümete kanun kuv
vetinde kararnameyle suç olma vasfını tanıma yetki
sini veremezsiniz. Burada aynı şeyi görüyoruz. «Çı
karılacak kararnameyle tespit edilen yasaklar ve bu 
kanunda gösterilen cezalarla cezalandırılır» diyor. 
Evet, Sayın Kurtoğlu haklıdır burada. Tam mana
sıyla Anayasanın tanımadığı, Hükümete vermeyi is
temediği bir yetki, burada Hükümete kanun kuvve
tinde kararname çıkarma yetkisiyle verilmektedir. 
Hem, hangi fiil ve hareketin suç olduğunu ancak ve 
ancak kanunla tespit edebiliriz, hem de bu fiil ve 
hareketin hangi ceza ile cezalandırılacağını ancak ka
nunla gösterebiliriz. Bunun dışında, kanun kuvvetin
de kararnameyle bir fiil ve hareketin suç olmasını 
veya ceza tespitini Hükümete vermemiz mümkün de -
ğildir; Anayasa hükümleri karşısında. 
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Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Kararnameyi örnek gösterdiler. Bu Kararname, istis
nai bir kararnamedir. Bu Kararname, Anayasanın 
64 ncü maddesinde kanun kuvvetinde kararnamenin 
düzenlenmesinden önce çıkarılmış bir kanuna daya
nılarak Hükümete verilmiş bir yetkiydi ve Anaya
sa Mahkemesinin bu Kararnameyi, yani Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararnameyi 
Anayasaya aykırı bulmamış olması, onun Anayasa
ya aykırı olduğu iddiasını ileri sürmeye engel değil
dir. Yürürlükte olan hukuk kuralları, kanunlar, Anaya
sa Mahkemesi tarafından Anayasaya uygun görülse 
dahi, aykırılığı her zaman ileri sürülebilir. Nitekim, 
onda da aykırılık vardır; ileri sürülebilir. Defalarca 
«Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163 ncü madde
leri Anayasaya aykırıdır.» diye Anayasa Mahkeme
sine dava açılmıştır, Anayasa Mahkemesi «Anaya
saya uygundur.» kararını vermiş olmasına rağmen, 
mahkemeler her defa da bu maddelerin Anayasaya 
aykırılığını yine Anayasa Mahkemesine getirmişler
dir. 

Yani, bir kararnamenin «Anayasaya aykırı değil
dir.» diye Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa
ya uygun olarak görülmüş olması, onun Anayasaya 
aykırı olduğunun iddiasını ortadan kaldırmaz, ileri 
sürmeyi ortadan kaldırmaz. 

Bu yönleriyle, ben 5 nci maddenin tamamıyla 
Anayasaya aykırı olduğu ve çıkarılması gerektiği ka
nısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu'yu rica ediyorum. 
FEYZt FEYZÎOĞLU — Sayın Başkanım, izin 

verirseniz usule ait bir noktayı arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Usul takaddüm eder, buyurun efen

dim. 

FEYZt FEYZtOĞLU — Şimdi, Sayın Dal ar
kadaşımızın eleştirileri 5 nci maddeye ilişkindir. Mad
delere geçtiğimizde bu eleştirileri ve müzakeresini 
yapmak doğru olur kanaatindeyim. Eğer tensip bu-
yurulursa, 5 nci maddeye kadar olan kısmın müza
kereleri tamamlandıktan sonra bu konuya geçilsin, 
maddeler hakkındaki görüşleri teker teker dinlersek, 
geneli hakkında bir karar verme imkânı olmaz efen
dim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Yüksek 'Mıeelisln pek (iyi bidiği gibi tüm hak
kındaki mütalaalarla maddeler hakkındaki görüş bir
birinden tamamen ayrı; tümün kabulü, maddeleri 

üzerinde tadil yapmaya asla bir engel teşkil etmez. 
Eskilden 'buna şayanı müzakere mi, değil mi diye 

bir ta'bir kuHanırlardı, yani bu metin üzerinde tadil 
hakiki mahfuz kalmak şaftıyla müzakereye şayan bu
lunup bulunmadığının (beyanından ibarettir »anıyorum, 
tümü hakkındaki mütalaalar. 

Buyurun efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Ben sözlerime her şeyden önce Sayın Kuffcoğlu'na 
teşekkür ederek 'başlamak isterim. Kendisi dediler ki, 
«Ben her konuda muhalif kalimakltayım, adım adeta 
menfiye çıkacak». 

Burada bizim görevimiz Hükümetten gelen tek
liflerin, tasarıların dioğru olanlarına iştirak etmek, 
onları düzeltmek, hatalı bulduklarımızı değiştirmektir, 

Hükümetten ihatalı olarak geleni tespitimiz söz 
'konusu ise, asla bunda iştiraki düşünmememiz lazım. 
Bizim esas buradaki görevimiz Hükümetimizi doğru 
bulduğumuz yönde teşvik etmek, yanlış bulduğumuz 
yönlerde uyarmaktır. Bundan daha öte esas görevimiz, 
Yüce Konseye Kurucu Meclisin bir (kanadı olarak 
ihata ettirmemektir. 

Sayın Kurtoğlu 'bu hatayı yaptırmamamıza bura
da neden olduğundan dolayı kendisine şükran borç
luyum. 

Efendim, makablinle teşmil edilecelk cezaî hüküm
leri kaldırdık. Komisyonun anlayışına ve bu 'konuda 
önaya'k olan değerli hocalarımıza ayrıca huzurları
nızda şükranlarımı bildirmek isıterim. 

ISayın arkadaşlarımı; yalnız ne var iki, bence Hü-
kümetimizlden gelen bu Tasarı, gene noksandır. Ne 
yönü ile noksandır?.. Şu yönü ile noksandır : Efen
dim varsayalım ki, bir banker beyanda bulundu; ama 
yanlış beyanda bulundu. Sahip olduğu sırdaş hesap
ları, sahip olduğu mevduat sertifikalarını göstermedi. 
Peki, ibunu nasıl tahkik edeceğiz, 'kim tahkik ede
cek?. Yani bir banker için; bir zamanlar anarşistler 
için biliyorsunuz hapse girmek bir kurtuluştu, bazı 
bankerlerimiz için ibugün ıbu imkânı getirdik, hapse 
girerek canını kurtaracak; ama gizlediği malı yedi 
sülalesini, kendisinden sonra gelenleri abat etmeye ye
tecek. Peki hani bu ifconuda tedbir?.. Bu konuda üzü
lerek ifade etmek gerekir 'ki, tedbir yok Hükümeti
mizden. 

ISayın arkaldaşlarım; 
Tam zamanndır, ben beklerdim iki, bir maliyeci ve 

bir denetim elemanı olarak sırdaş hesaplara ve mev
duat sertifikalarına da bir çare düşünülsün. Burada 
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(bununla (birlikte, bu Tasan ile (birlikte onlara da biir-
şeyler yapabilelim. Onlara yapamadığımız sürece kö
tü niyetli bankerlerıie mücadelemizde kesin suretle 
başarılı olamayacağız, zafer geme onlarda kalacaktır. 

Zavallı vatandaşımız parasını kaptırmıştır, parasını 
alamayacaktır; ama ne olacaktır, 'hapse girmiş ban
kere «Oh» çekmekle yetinecektir; ama 'bizim gayemiz 
burada 'hiçbir zaman onları hapiste görmek değil, 'bu 
paraları geri alabilmektir. 

Hükümetimizden 'bu konuda da acil tedbirler bek
lediğimizi ve tam bunun zamanı olduğunu hatırla
tır, Yüce Meclise saygılar sunarım. {Alkışlar) 

IBAJŞKAN — Teşekkür ederim. 
KEMAL DAL — Usul hakkında söz 'istiyorum 

Saym Başkan. 
(BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Dal'ı rica edi

yorum, buyurun efendim. 
KEMAL DAL — Efendim, Sayın Feyzioğlu ar

kadaşımız Adalet Komisyonu mensupları arasından 
söz istediler ve bir usulü hatırlattılar. 

Acaba, Adalet Komisyonu adına mı söz istediler 
diye merak ettim?.. 

'BAŞKAN — Elendim, kendileri benim bildiğim 
kadarı iıle şahısları adına konuştular, Adalet Komis
yonu adına konuşmadılar. 

Sayın Bayer'i rica ediyorum. , 
MUHSİN ZEKAt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Ben Ufak bir noktaya temas etmek istiyorum. 

Şimdi, bu kanunun tümünde tasfiye ve ceza unsur
ları belli. Yalnız, bankere senet, bono, çek karşılığın
da mevduat verenler bankerin ölmesi ve öldürülmesi 
halinde işlerini nasıl takip edecekler?.. Bu konu açık
ta. Çünkü son zamanlarda (bankerler, benden evvel 
konuşan bir sayın üyenin belirtiği gibi hapse girmek
le kurtuluyorlardı. Şimdi, kedisi ölüp de mirasçısı da 
gözükmediği takdirde yine alacaklı olanlar, mevduat 
sahibi olanlar, gerçek banker olduğu takdirde ne 
olacak?.. Konu açıkta kalıyor; kanunda bu hususta 
bir takip yetkisi veyahut takip hükmü yok. Bunu da 
Komisyon veya Hükümet açıklarsa teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum'u rica ediyorum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlar; 

Aslında Anayasa çalışmalarının yoğunlaştığı bir 
dönemde kanun hükmünde kararname konusunun 
gündeme gelmiş olmasını iyi bi raslantı olarak nite

liyorum. Sanıyorum ki, Anayasanın 64 ncü madde
sinde getirilen, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi, çok kısa bir geçmişe sahip olmasına karşılık, 
henüz yerleşmiş olmadığı ve çözümlenmiş bir konu 
olmadığı aşikâr bir şekilde ortaya çıkmış bulunmak
tadır. Galiba, Anayasamızı yeniden düzenlerken, ka
nun hükmünde kararname nedir, kanun hükmünde 
kararname Türkiye Büyük (Millet Meclisinde nasıl 
incelenir; bunları daha ayrıntılı bir biçimde düzenle
mek zorundayız. 

'Sanıyorum bir örnek vermek için şu nokta üze
rinde durabilirim. Birden çok kararname çıkarılması 
halinde Meclisimiz bu kararnameleri nasıl inceleye
cektir?.. 

İşte; çözüme ulaştırılmamış bir konu ve şu anda 
da yine karşımızda somut olarak durmaktadır. 35 -
37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler var; onlar 
ortada yok, bizim için yok. Belki daha bir seri çı
kacak. 

Geçmiş tarihlte sanıyorum ki, en 'dramatik bir bi
çimde sergilenmiş olanı, Devlet Memurları Kanununu 
değiştirmek maksadıyla kanun hükmünde kararname 
çıkarılması vesilesiyle çıkarılan 112 adet kararname
dir. Bu kararnamelerin arkadaşlar, sadece 11 ncisi 
ve 1'2 ncisi incelenmiştir. Nerededir öbür kararna
meler?.. 12 adet kararnamenin sonuncusu incelenmiş 
diğerleri?.. Eğer biz şu anda da kararnamelerin hep
sini (biriktirdikten sonra inceleyeceksek, o zaman 64 
ncü madde «Kararnameler Resmî Gazetede yayınlan
dıkları gün, Türkiye Büyük Millet (Meclisine sunulur
lar. Komisyonlarda ve igenel kurullarda diğer kanun 
tasarı ve tekliflerinden önce ivedilikle görüşülüp ka
rara bağlanırlar» diyor. O halde Büyük Millet Mec
lisine sunulduğuna göre, bu kararnameleri incelemek 
durumundayız. 

Şimdi; Sayın Kurfoğlu'nün belirttikleri gibi, haklı 
olarak, kararnamenin aslı gelmiyor, o kararnameyle 
getirilen birtakım yükümlülüklere riayetsizlik halin
de verilecek cezalar geliyor. Acaba o yükümlülükler 
konusunda, Meclis iradesini ishar etti mi? 

Benim korkum odur ki; (Varsayalım) şurada sö
zü edilen yapmakla yükümlü bulundukları bildirim 
ve beyanlar için bu kanunda belirtilen süre içerisinde 
bu bildirim ve beyanlarda bulunmayanlar var. Bu 
bildirim ve beyanlarda bulunmadığı için, biz Ceza 
Kanununa göre ceza terifiilp dCtik ve hapsetttîk; ama da
ha sonra Ikararnamenin aslı geldi, kararnamede bel'ir-
'tiMen hususlarda Meclis değişik bir irade izhar etmiş
se ne olacak?... 'Bu noktalar belli değil. Onun için, çö
zülemeyecek şeyleri çözmeye kalkmayalım. 
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Sanıyorum M, 'Kuritbğlu'nun temas etitiği 'kararna
melerin aslıyla birikme bunun gelmesi en 'isabetlisi 
olurdu. 

'ıBu balkımdan benlim önerim, 'bundan böyle eğer 
aynı konuda birden çok kararname çıkarma ydtlkisi 
verilecekse,' bu husus apaçik belirtilmeli; ama bugün 
64 ncü madde yürürlükte ise, düzenlenecek her karar
namenin isüratle Meclise verilmesi zorunlu olduğuna 
göre, Meclis o 'konuda iradesini izhar ötmeden aynı 
konuda ikinci bir 'kararname çılkarılması mümkün ol-
'mamalı. Akisi halde, bu çelişkiyi asla çözemeyiz. 

Hukuk, manltılk bilimidir. İBu mantığa aykırı dav
randığımız Sürece, sanıyorum,, sorunları çözemeyiz. 
IKanun hükmünde kararnamelerin anlamı şudur : Bu 
bir kanundur. 'Sadece esneklik sağlamak, duruma uy
gun davranmak bakımından bir olanalk ıtanınimakta-
dır yürütme organına. Yürütme organı, tıpkı titiz bir 
meclisin yapacağu araştırma ve düşünme ve planlama 
aşamalarından sonra bu kararnameleri kaleme almak 
zorundadır; tıpkı kanun yapar gibi. Bu, lalettayin bir 
idarî it&sarrulf değildir. Dolayısıyla, bu kararnameler 
fevkalade titizlikle ve dikkatle hazırianımalı ve Meclis
lere sunulur sunulmaz Meclisler de iradesini izhar etme
lidir o kararnamelerin üzerinde; ama Anayasada deği-
şiklıJk yapar ve dersek ki, ı«IBu konuda sürekli olarak 
kendilerine tanınan süre içinde, {İki yıllık süre liçeri-
sinde veya bir yıllık Süre içerisinde) sayısız derecede 
kararname çıkarma yetkisini veriyoruz,» o zıamian o 
kararnamelerin, sanıyorum, en 'sonuncusunu belki (in
celemek çılkar yol olabilir; ama bu olmadığı sürece 
her 'kararnamenin behemıehal burada tartışılıp, Meclis 
iradesini izihar ötmesi gerekir. Aksi halde sorunları çö
zemeyiz. 

ıSayigılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim,, 
Sayın Hülküm'dtlin bir açılklaması olacak mı efen

dim?.. 
Buyurun Sayın IBafcan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerle ilgili 
olarak hazırlanan Kanun Hükmündeki Kararname, 
35 sayılı olarak derhal Resmî Gazetede neşredilmiş 
ve Anayasanın emri gereği olarak da hemen Yaslama 
Organına sunulmuştur. Onu 'takiben hazırlanan 37 sa
yılı Kanun Hükmünde 'Kararname de, gene Resmî Ga-
zeTede yayınlanır 'yayınlanmaz Anayasanın emri gereği 
olarak Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 
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Bunların dışında, bu kararnamelerde öngörülen 
tedbirlerin yürütülebilmesi için de cezaî müeyyideler© 
ilMyaç vardı. O cezaî müeyyideleri ayrı bir kanun ha
linde düzenlemek zorunlu idi; onu yaptık. Hükümetlten 
ilik gelen Tasan konuşulurken bazı noktalarda sayın 
'üyeler endişelerini belirltitiler. Malkable şümul meselesi 
ve kanunsuz ceza meselesi dile getirildi. Bunun üzerine, 
çeşitli fikirler ileri 'sürüldü. 

Tabiî ki, bir konu üzerinde geniş bir tereddüt 
vansa o tereddüdü süratle gidermek gerekirdi. Nite
kim, biz de Hükümıet olarak Danışma Meclislinin de
ğerli üyeleriyle sıkı bir işbirliği halinde yeni bazı me
tinler hazırlanması konusunda çalışmalar yaptık. Bazı 
önergeler verildi. Bu önergeler, Adalet Komisyonunda 
aynı işbirliği içinde ele alındı ve Tasarıda gerekli de
ğişiklikler yapıldı. 'Böylece, öyle zannediyorum ki, Ta
sarının arltılk Anayasaya aykırılık: konusunda çok fazla 
zorlamalara gitmezsek; Anayasaya aykırılık iddiasını 
(ileri sürme imkânımız kalmadı; ama her fikir muh
teremdir. 

Anayasa (Mahkemesi der ki, Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Kanununa göre çıkarılan kararnameler 
Anayasaya uygundur, ondan sonra bazı mahkemeler de 
ısrar edebilir. Zaten bu, 1961 Anayasasının eksiklikle
rinden biridir. Anayasa Mahkemesi bir konuda ka
rar verdikten sonra, o, artık, hiç değilse belirli bir sü
re tartışma konusu olmamak gerekir. Bir konuda ka
rar veneceksiniz, her mahkeme, aklına geldikçe Ana
yasaya aykırı diye Anayasa Mahkemesine yollayacak.. 
Böyle olmaz; bir konuda bir içtihat belirir, nasıl ki, 
tevhidi içtihatlara aykırı kararlar verilemiyorsa, Ana
yasa Mahkemesinin görüşü belirlendikten sonra, 
santiarda fevkalade bir değişiklik olmadıkça, artık be
lirli bir süre; 5 sene, 10 sene, 4 sene neyse, aynı ko
nunun hiçbir mahkeme 'tarafından tereddütle karşılan-
mamaisı gerekir. Aksi takdirde, o memlekette hukuk 
buhranı doğar. O buhrandan siyasî buhran doğar, on
dan da sosyal buhran doğar ve hepinizin bildiği so
nuçlara gidilir, 

'Bu noktaları böylece beliritJtiktCen sonra, Danışma 
Meclisinin çok değerli üyelerinin Ve Adalet Komisyo
nunun büyük bir 'tiJtizlikle, Danışma Meclisinin seçkin 
üyelerinin izihar ettikleri endişelere uygun olarak ha-
zırladıikları tasarının, artık, ihtiyaca cevap veren bir 
tasarı olduğu kanısındayım, 

IBu 'tasları çıkmadığı takdirde, çıkarılan kanun hük
münde kararnameler uygulanmayacak dernektir. 

'Hepsi ikanun olaydı.. 
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Görüyorsunuz sayım üyeler, "bir tasarı üzerinde da
hi ne kadar zaman kaybediyoruz. Hepinizin zamanı 
kıymetli ve Türkiye'nin zamianı hepimizin zamanından 
kıymetli. Bütün bunların hepsimi uzun uzun görüşelim 
derken, olay elimizden k'açar; kaçtıktan sonra da suç
luyu yakalayamazsınız veyalhutlta tazmin ettirmek im
kânı elinizden tamamen kaçar. 

Kanun hükmünde kararnameler konusunda da çe
şitli fikirler ileri sürülebilir. Kanun hükmünde karar
namede mühim olan, hemen Meclise sımulmasıdır. 
Ondan sonıra, Meclis, onu inceler, opoDCünilteye göre 
gerekli 'slon sözü siöyler. Yalnız, o zamana kadar, arttık, 
kanun Ihlükrriünde kararname, kanundur; uygulanır. 

IBIz şimdi, bir valnlin emrinamesine aykırı hareke
ti Ceza Kanununa göre cezalandırıyoruz, kanun hük
münde karraname ile çıkan bir husus için ona ceza 
verilemez diyoruz. Ötekinde hapis cezası var; bumda 
para cezası var. Hapis cezası verilebiliyor, valinin 
emirnamesine aykırı hareke/t dolayısıyla; ama kanun 
hükmünde kararnamenin İleride çıkacak bir hükmüne 
aykırılik dolaylısıyla ağır para cezaisi verilemeyecek... 
Bu mantıkta biraz zorlama olduğu kanısındayım. 

'Aynı şekilde, Ceza Kanununun 526 ncı maddesi 
dışında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 
hakkında da aynı fikirleri ileri sürmek mümkün. Ka
rarname ile hapis cezasına kadar giden cezalar doğa
biliyor, bunun, Anayasaya uygunluğu konusunda ev
velce çıkmış Anayasa Mahkemesi kararı var; biz, ka
nun hükmünde 'kararnamede öngörülen bazı husus
ların yapılmaması halinde, para cezası uygulamasını 
doğru bulmuyoruz... 

Onun Üçin, bu noktaları titizlikle ayırmak gerekir. 
Anayasaya saygı, hepimizin borcu, hepimizin, Türk 
Ulusuna karşı bu borç altında olduğumuzun idraki için
deyiz; ama olaylar o kadar süratli akabilir ki, (Ceza 
Kanunumun 526 ncı maddesi vaktiyle onun içsin kon
muş, Türk Parasının Kıymeltini Koruma Kanununda, 
kararname ile suç ve ceza konusu Anayasa Mahkeme
li taralımdan, bundan dolayı isabetli görülmüş.) Top
lumun ihtiyaçlarını anında gidermek için bazen siyasî 
iktidardaki icranın hızlı hareket etme imkânına sahip 
olması gerekir. Bu sınırlıdır; belirli sınırlar içimde uy
gulanır gayet tabiî... 

Kanun hükmünde kararnameyi Yüce Heyetiniz de
ğiştirilişe, sizden sonra, aynı 'şekilde Millî Güvenlik 
(Konseyinde de değişik şekMde çıkarsa, yeni şekliyle 
uygulanır. O yenli şekline aykırı davranış olursa Suç 
olur, eskiler değişmiş olur. 

Kanun hükmünde kararnamenin özelliği, Resmî 
Gazetede yayınlandığı ve Yasama Organına sunuldu
ğu an, yürürlüğe girmiş olmasıdır. Bundan dolayı, 
bundan evvelki oturumda gösterilen hassasiyeti büyük 
bir memnuniyeltle karşıladığımı ve bu hassasiyete uy
gun hareket etmeyi bir şıeref bildiğimi söylemek iste
rim; ama şimdiki fikirlerin fazla zorlamalar olduğu, 
bu kadar, hukuku zorlarsak, meseleleri halletme in> 
'kânını tamamen kaybedeceğimizi ifade ederim. Bu en
dîşem ciddî bir endişedir. Aksi takdirde, olayları za-
ımamımda önleyemeyiz, 'korkarım, 

Onum için bu hususu Yüksek Takdirinize sınılmak 
istedim, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Komisyonum yapacağı bir açıklama, ila

ve var mı?.. 
Buyurum efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞIJU — Sayın Başkan, değeri üyeler; 
Efendim, eleştiri konusu yapılan ve sorulan hu

susların çoğunu Sayın 'Bakan açıkladılar. Onlara te
mas etmeyeceğim. 'Ben, sadece bir, iki hususa değine
yim. 

Sayım Akif Erginay dediler ki, «'Beyanda değişiklik 
yapılınca yine makable şamil bir husus meydana gel
miyor mu?.» 

Kesimlikle hayır. Çünkü biz burada değişikliği pa
rantez içerisinde, «aynen veya Itasmihen» diye aldık. 
Yani tashih edilmesini, madde içine almış bulunmak-
ıfiadır. Bahis buyurdukları endişeye, kanaatımızca, as
la mahal yok. 

Sayın Şener Akyol, ceza katlama temayülüne ka
tılmıyorlar. 'Bu bir takdir oluyor. Yüksek Heyetinize 
ait bir konudur. Büz o tarzda bir tatbikatı muvafık but 
dulk. Takdir «izlerin. 

(Karşılıksız çek ile beraber karşılıksız bono, poli
çe veya benzerlerine de teşmil edilmesi, deniyor. Bu 
da Tasarının hazırlanması anında düşünülen bir key
fiyettir. Arzu buıyurulursa maddeden çıkarılabilir. Biz 
çıkartmayı uygun görmedik. 

Sayın Kurltoğlu'num eleştirilerime cevap verilmiştir. 

Sayın Özer Gürbüz, gerçi haklıdırlar, maddede ha
fif bir yer değiştirme yapılmak gerekiyor. Şöyle ki, 
ikinci maddede, «Bu Kanunun 1 mci maddesiyle ta
nınmış olan 15 günlük süre içinde» dedikten sonra 
aynı satırla devam etmesi gerekiyor. «Kanun Hük
mündeki Kararnamelerde belirtilen hususlar için, eski 
beyanlarını teyiden veya 'tasnihen tekrarlamayan ve
ya beyandan kaçınan, gerçek dışı beyanda bulunan 
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ya da eksik beyanda bulunan...!» dedikten sorara, «ve
yahut» 'kelimesinin eklenmesi lazım. 

ıO balkımdan Sayın Gürbüz, tenkitlerinde haîklııdır-
lar. 

Sayın Dal'a cevap verilmiştir.. 
Sayın Doğu, «Banker yanlış beyanda bulunursa, 

bunu klim tahkik edeoelk?.» diyor. 
Hısımlarını, akrabalarını, yakınlarını ele alan Ka

rarnamede bükümler ımiövcuittur sayın üyeler. Bu hu-
suis Kararnamede var. 

Sayın Bayer de, «Bankerin ölmesi hainde ne yapı
lacak?.» diyorlar kısaca. 

Mirasçıları hakkında takibat yapılır. Esasen onlar 
beyana tabi tutulmuşlardır. Tereke ıtespM yapılır. Ka-
rarnamıöde de bu hususta hükümler vardır. Bunun dı
şında, tabiî ki, yapılabilecek: başka bir şey yolk. 

Sayın Cahilt Tutum da, «Kararnamenin aslı gel-
mliyior. Getirilen yükümlülükler cezaî müeyyideye bağ
lanıyor» dediler. 

Sayın Balkan, bu hususu cevaplandırdılar. Karar
namelere 'sadece işlerlik kaızandırabiknıek için bir 'an 
evvel cezaî bükümler taşıyan tasarılar getirilmek 'is
teniyor. Aynı anda ikisi birlikte getiril'emiyor. Bu ce
za hükümlerini taşıyan Tasları şayelt çıikmaızs'a, Sayın 
Balkanın da belirttikleri ıgibi, Kararname halliyle işler
lik kazanaımıayacaMır. 'Maruzatımı bunlardan ibaretıtıir; 
arz ederim. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür «derim. 
'Bu 'suretle Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerin 

tamamlandığını görmüş bulunuyoruz. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum öfen-

dim. Maddelere geçilmesini 'kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi Ikabul edilmiştir. 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlar
la ilgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hak

kında Kanun Tasarısı; 

'Boyan Yükümlülüğü Süresi : 

MADDE 1. — 13.11.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki 
Kanunu uyarınca çıkartılmış bulunan 35 ve 37 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde ödeme güçlüğü 
içinde olan bankerler ile onlarla ilgili kişilere; yapmaik-
la yükümlü bulundukları bildirim ve beyanlar için bu 
kanunla (15 günlük ek bir süre) taranmıştır. 

Söz konusu bankerler ile Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde anılan 'sair ilgililer, daha önce beyanda 
bulunmuş olsalar bile, bu 15 günlük süre içinde ©ski 
beyan ve bildirilerini (aynen veya tashihen) tekrarla
makla yükümlü kılınmışlardır. Daha önce biç beyan

da bulunmamış olanlar da beyanlarını aynı süre içinde 
yapmak zorundadırlar. 

37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnam'enin 14 ncü 
maddesinde belirtilen (geçersiz tasarruflar' m konusu 
olan mal ve haklara ilişkin olarak 14.1.1982 tarihinden 
sonra yapılmış olan her türlü tasarrufların da ilgili 
tasarrufu yapanlarca, söz konusu 15 günlük süre için
de beyan edilmesi zorunludur. 

15 günlük süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği »ta
rihte işlemeye başlar. Ancak tasfiye, görevli bakanlık, 
«ermaye piyasası kurulu veya alacaklılar tarafından is
tenmiş ise, 15 günlük süre, Tasfiye Kurullarınca tas
fiyenin açıldığına dair yapılacak ilandan Mbaren baş
lar. 

'BAŞKAN — Madde hakkımda konuşmak 'İsteyen 
arkadaşımız var mı efendim?... 

MEHMET HAZBR — Bir sual sormak istiyorum 
Sayın Başkan?... 

IBASKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, bu müddet (için

de, evvela yapılan beyanlarda tash'ihat yapılması, eski 
miktarları beyannamede bulunan lehine değiştirmeyi 
îhifi'va ediyor mü?. Yani bir adam 500 bin liralık bir 
beyanda bulunmuş; şimdi tashihen bunu 200 bin lira 
olarak değiştiriyorsa, bu tashih sayılacak mı?.. 

'BAŞKAN — Komisyonun cevabını rica ediyorum. 

ADAIJET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — 'Evet efendim, tashih sayılacak. 

'BAŞKAN — IBa'şIka beyanda bulunmak isteyen ar
kadaşımız ... Yolk. 

•Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul 'eStmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 ndi maddeyi okultuyorum. 
Beyanda Bulunmama ve Mıal Kaçırma : 
MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ha

reket edenler aşağıdaki şekilde cezalandırılırlar : 
a) Bu Kanunun 1 nci maddesiyle tanınmış olan 

1»5 günlük süre içinde; 

Kanun Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen hu
suslar için (eski beyanlarını teyiden veya tashihen tek
rarlamayan veya beyandan kaçınan, gerçek dışı beyan
da bulunan ya da eksik beyanda bulunan, mal veya 
paralarını kaçıran, muvazaalı alacak veya borç ilişki
leri kuran, söz konusu kararnameler gereğince tasfiye
ye tabi tutuldukları halde ilan ve reklam yasağına uy
mayan gerçek kişi bankerler, bunların müdür ve yöneti
ci olarak çalıştırdığı kişiler ile tüzelkişi bankerlerin 
yulkarıdakilerden başka ortakları ve bu fiillere bilerek 
iştirak edenler hakkında eylemleri başka bir suç oluş-
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tursa bile ayrıca 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uy
gulanır. 

b) Kaçırılan veya muvazzaa konusu edinilen imal 
veya paraların elda edilmemesi halinde yukarıdaki fık
raya göre Verilecek ceza bir kat artırılarak hükmedilir 
ve ayrıca kaçırılan veya muvazaa konusu olan değe
rin iki ikaltı ağır para cezası verilir. 

e) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortak
larına, müdürlerine, yöneticilerine, denetçilerine Ve 
bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, ken
dilerini evlat edinenlere borçlu olanlar, borçlarını ve 
borçlan teminatsız ise borca yeter derecede taşınır ve
ya taşınmaz mal ve haklarını; yukarıda sayılan kişilere 
aüt olup herhangi bir sebeple ellerinde bulunan mal, hak 
ve menkul kıymetleri ve bu kanun gereğince gecemiz 
kılınan tasarruflardan yararlanmuş ve edindikleri men
faatleri bildirm'eyenler ile bu mal, hak ve menkul kıy
metleri kaçıranlar veya muvazaa suretiyle bunları ko
nu eden alacak ve borç ilişkisine girenler hakkında bir 
ve ik'inoi fıkralardaki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz almak isteyen 
var mı öf eridim?... Yok. 

'Bir değişiklik önergesi var, Itakdîm ediyorum. 
Danışma MecM Başkanlığına 

Görüşülmekte 'olan Kanun Tasarısının 2 nci mad
desine aşağıdaki ilavenin yapılması arz olunur. 

Özer GÜRBÜZ Fikri DEVRİMSEL 
MADDE 2. — ikinci Maddenin (a) fıkrasındaki 

«'İçinde» kelimesinden sonraki noktalı virgülün kal
dırılması, ikinci sıradaki, «Beyanda bulunan» kelime
lerinden 'sonra «Veyahut» kelimesinin ilavesi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun mütalaasını rica 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Katılıyoruz. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Buyurun Sayın Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, kısa

ca arz edeyim; ikinci Maddenin başlığı «Beyanda bu
lunmama ve Mal Kaçırma» değil; ikisi ayrı ayrı hal
ler olduğuna göre, «Beyanda bulunmama veya Mal 
Kaçırma» olmalıdır, çünkü aşağıdaki «Veya» diye ka
leme alınmıştır. 

BAŞKAN — Yani, oraya «Veya» kelimesinin ila
vesini... 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Başlığına da «Ve
ya» kelimesi konursa iyi olur. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalaasını rica ediyo
rum., 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Her >M tak
riri Komisyon benimsiyor. Bu şekilleriyle... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, bir yazım hatası var 

diyebilirim. İkinci maddenin (c) bendinin 5 nci 'satırın
da; «Geçersiz kılınan tasarruflardan yararlanmış ve 
edindikleri menfaatları bildirmeyenler...» Burada, «Ya
rarlanmış ve bildirmeyenler» doğru olmuyor, «Yarar
lanmış olanlar ve edindikleri menfaatları bildirmeyen
ler» olması gerekir. Çünkü, «Onlar» kelimesinin ila
vesi gerekiyor, cümlenin doğruluğu bakımından. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon buna da iştirak ediyor-
ef endim. 

Efendim, üç değişjiklik itakrüri de kabul edilmiştir. 
Bu takrir değişiklikleriyle beraber oyunuza sunuyo
rum. Maddeyi kabul edenler... 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım, bir 
yazım hatası var; parantez yanlış yere atılmış ve ka-
paltılmamış... 

BAŞKAN — Kapatılmasını mı istiyorsunuz?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTÎN ALÎKÂŞltFOĞLU — Hayır efendim, kapa
tılmış. Daha evvel, «Teyiden» kelimesinden önce pa-
raritez açılacak, «teyiden veya tashihen» dedikten son
ra kapatılması lazım. Bunu arz ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Evet, doğrudur, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu şekilde parantez ilavesi teklifine 
de Komisyon iştirak ediyor. Bu şekilleriyle maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde bu tadillerle kabul edilmiştir. 

Madde 3lü dkultuyorum. 

Taltosiratlı ve Hileli İflas : 
'MADDE 3. — 13J1.1982 gün ve 2578 Sayılı Yetki 

Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Karar
namelerin uygulanmasında İcra ve İflas Kanununu 310 
ve 311 nci maddelerinde belirtilen hususların mev
cudiyeti halimde, tasfiye karan iflas kararı hükmünde 
olup, ilgili bankerler hakkında eylemleri başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca Türk Ceza Kanununun 506 ve 
507 nci maddeleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında görüş bildirmek ffls-
teyen arkadaşımız var mı efendim?... 

HALİL ERTEM — Sayın Başkan, maddenin fo'aş-
lığmdalki «'Ve» kd'taefsiınin «veya» olması gerekir efen
dim. «Tak'siraltlı veya Hileli îflas»i. 

'BAŞKAN — 'Buna Komisyon mıultabılk mı ©fen
dim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Mutabıkız. 

BAŞKAN — Bu ilaveyle birlikte maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde ila
veyle birlikte k'albül edilm'işitir. efendimi. 

Madde 4*ü okutuyorum. 
Karşılıksın .Çek Düzenleyenler Hakkında Uygula

nacak Hükümler : 

MADDE 4. — 1. il4.;iJ198<2 tarihinden önce 
'bankerlik faaliyetleri sebebiyle gerek anapara Ve ge
rekse faizler için karşılıksız çek, bono, poliçe ve bu 
sayılanlliarın niteliklerini 'tanımasalar bile benzeri 'bel
geler düzenleme suretiyle veya sair surette Türk Ce-< 
za Kanununun 503 ncü maddesinde yazılı suçu işle
yen bankerlerden (daha önce tasfiye için başivuranlar, 
beyanname 'verenler veya halklarında tasfiyenin açıl
masına karar verilenler dahil); bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 sayılı (Kanun 
Hükmünde 'Kararnamenin 37 sayılı Kararname ile 
değişik 5 nci maddesinde belirtilen esaslara göre be
yanda bulunup tüm borçlarını bir yılı geçmeyen sü
rede ödeyeceğini gösterir bir planıı, ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı aracılığı ile tasfiye ile görevli mahkemeye 
vermesi ve ödeme planı ile göstereceği 'teminatın 'gö
revli mahkemece uygulanabilir ve borçlarının tasfi
yesini salgılayabilir nitelikte gförlülmesi halinde bunlar 
hakkında :] 

a) >Bu suçtan dolayı hazırlık sîoruşturmasınını 
durdurulmasına Cumhuriyet Savcılığınca; 

b) ıtlk ive sön (soruşturma safhasında, I'k ve son 
soruşturmanın durdurullmasiina ilgili hâkimlik • Veya 
mahkemece;' 

c) infaz edilecek veya infaz edilmekte olan ceza
ların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; ka
rar verilerek tutuklu veya hükümlü 'olanlar salıveri
lir. 

04 (Bu suretle salıverilen tutuklu veya hükümlü
ler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk ma
kamlarına teslim edilerek yoklama defterine kayde
dildikten sonra serbest bırakılırlar.. 

3., Tutuklu 've hükümlü olmayan sanıklar da 
Ödeme planı ve gösterecekleri teminatın görevli mah

kemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağ
layabilir nitelikte görüldüğü tarihten itibaren 214 saat 
içinde ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk 
makamlarının yoklama defterine kaydolmak zorun
dadırlar. 

,4. İki ve üçüncü fıkralarda sayılan kişiler, tas
fiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralıklar
la yoklamaya ıgellmde (zorundadırlar. Tasfiyenin kal
dırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt dı
şına çıkmaları yasaktır. Bu süre içinde dava ve ceza 
zamanaşımı lişlemıez., 

5. (Birinci fıkra uyarınca haklarında işlem yapılan
lardan, 35 sayılı IKanun Hükmünde Kararnamenin 
'10 ncu maddesinıin 2 nıci fıkrasına göre tasfiyenin 
kaldırılmıasına karar 'verilenler hakkında : 

a) IDurdurulmuş bulunan hazırlık soruşturmala
rında kovuşturmaya mahal 'olmadığına;! 

b) Uk ve son soruşturmanın durdurulması hal
lerinde davanın ortadan kaldırılmasına; 

c) İınfazın durdurulduğu durumlarda mıahkûmi-
yet hükümlerinin yerine getirilmemeısine; 

İKarar verilir. 
'6, İBeşinci fıkra gereğince, yerine tgetirilımemıe-

sine karar Verilen mahkûmiyet hükümlerinin kanuni 
sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmişi 
olan para cezaları iade edüımaz, mahkûmiyet hük
müne ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Aynı 
mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilme
miş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. 

İ4 Birinci fıkra uyarınca işlem yapılanlardan 
ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin 
kaldırıl'masına karar verilmeyenler hakkında i 

a) Durdurulmuş olan hazırlık soraşturmasınaı; 
b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilirmiş'' 

olan davalara; 
c) infazı durdurulmuş olan tmahkûmıiyet hü-

küimlerinin infazına; 
DeVam olunur. 
8< Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları 

ö'deme planları uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesi
ni sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya süresi için
de müracaat etmeyen bankerler hakkında bu madde 
hükmü uygulanmaz., 

9. IBu maddemin birinci fıkrasına göre verilen ve 
mahkemece uygun igörül'mıesi medeniyle haklarındaki 
soruşturmanın Veya hükmün infazının durdurulma
sına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki bilgilerin) 
gerçek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Kanunun 2 nci 
maddesinde yazılı diğer suçları işleyenler hakkında 
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anılan 2 nci maddenin (a) fıkrasındaki cezaya hük-
ınolunur. 

10. (Bu maddedeki kolluk makamlarına başvur
ma veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayan
lara "üç aydan bir 'yıla kadar hapis, yurt dışına çıkma 
yasağına uymayanlara iki yıldan beş yıla kadar (ha
pis ive ibeşyulzbin liradan iki milyon liraya kadar ağır 
para cezası hükmıolunur. 

>BAıŞKAN — İki değişiklik önergesi var, onları 
takdim ediyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlere ve (Bun
larla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısının (4/l)'nci maddesinin 
ilk üç satırının aşağıdaki şekilde değiştiriltmesini 
öneririmi: 

d. «14J1J198I2 tarihinden önce bankerlik faaliyet
leri sebebiyle gerek anapara ive gerekse faizler için 
karşılıksız çek ile poliçe ve bu sayılanların ndtelikle-
ıtioi taşıımasalar bile, benzeri belgeler düzenlemek 
suretiyle veya sair ısurette Türk Ceza Kanununun! 
5Ö3 ıncü Maddesinde yazılı suçu iışleyen veya başka-
ca bir teminat olmaksızın sadece bono veya borç ik
rarını mutaızammi'n herhangi bir belge vermiş olan 
bankerlerden...» 

Feyzi FEYZtOGIAJ A. Güngör ÇAKMAKÇI 
FEYZİ FEYZtOGÜU — Sayın IBaşkan, müsaa-

de ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum efen
dim, 

iBAlŞKAN — (Buyurun efendim. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Efendim, Sayın Şener 

Akyol'un da genel görüşmesinde arz ettiği gibi... 
(«Anlaşılırnıyor efendimi» sesleri) 

(BAŞKAN — İyi duyulmadığı bildiriliyor. Lüıtfen 
buraya teşrif edin efendim., 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

(Bu 4'ncü (Maddenin sunulan şeklinde, bankerlik 
faaliyetleri sebebiyle gerek anapara, gerekse faizler 
için karşılıksız çek, bbn'o, poliçe ve bu sayılanların 
niteliklerini taşımasalar bile benzeri belgeler dülzen-
Hemek suretiyle ya da sair bir şekilde, Türk Ceza Ka
nununun 503'ncü Maddesinde yazılı suçu işleyen 
bankerlerden söz ediliyor. 

Burada «iBono» kelimesinin girişinde bir duhûl 
olduğu kanısındayım. Malumunuz, bono bir vadeye 
bağlanmış borç ikrarıdır, Ticaret Kanunundaki belir
li şekli içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla. Bu bo
noda yazılı olan borç ikrarını vadesinde 'ödememiş 
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ornıası, dolandırıcılık suçunu teşkil etmez. O itibar
la buradan «Bono» kelimesini çıkartmak lazımı. (Bu
na karşılık, bankerlerin genellikle para aldıkları va
tandaşlara bono verdikleri yahut da bono vasfını tam 
haiz 'olmayan, ama bir borç ikrarını taşıyan bir belge 
verdikleri bilinmektedir, gömülmektedir.. 

.Bu maddenin sevkindeki asıl amaç, bu durumda 
olan bankerlerin tanınan 15 günlük süre içinde bir 
plan sunmak (suretiyle 1 yıl zarfında borçlarını 
ödeyeceklerini ilgili makamlara bildirmeleri Ve on
lara inandırıcı deliller, teminatlar göstermelerini sağ
lamaktır. Eğer ilgili mahkeme, sunulan bu belgelerin 
gerçekten borçları ödeyebilir nitelikte ve değerde ol
duğu kanısına varırsa, o ızaman haklarında tutukla
ma veya hüküm verilmiş olan bankerlerin salıVeril-
mesi veyahut da sair şekilde kendilerinin serbest ka
lıp borçlarımı ödeme imkânına, o bir yıllık süre için
de kavuşma çabalarına eriştirilmesi hedef ıtutuluyor. 

'Bu durum karşısında, dolandırıcılık suçunu 
•teşklil etmemekle birlikte, yine de sadece bir bono ver
miş veyahut bonıo vasfını haiz 'olmayan bir adi senet 
vermiş ve bu şelkilde vatandaştan parayı toplamış 
olan bankerin dahi 1 yıllık ödeme planını, tespit 
edilen 15 günlük süre içinde düzenleyip savcılık ka
nalı ile ilgili tasfiye kurullarına yahut mahkemeye 
vermesi hükmünü getirmek lazım. 

-Bendenizin, arkadaşımda birlikte sunduğum tak
rirde bu değişiklik hâkimdir. Böylece dolandırıcılık 
sayılarnayan; ama yine de fiilen vatandaşın kandırıl
dığı bu ıgfbi durumları yaratan bankerlerin de öde
me taahhüdü altına girmeleri sağlanmış olacakfar. 

Bu vesile ile okunmuş olan bu madde içinde bir 
iki noktanın daha düzeltilmesinin yerinde olacağını 
sanıyorum. Bunlar belki de bir daktilo hatasıdır. 

fö'nci bentte «Tasfiye ile 'görevli mahkemelerce, 
beyanları ödeme planları uygulanabilir ve borçlarının 
tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmeyen» Cümle
sinde, «Beyanları ve ödeme planları» dermek lazım. 
O iki kelimenin arasına «Ve» ekini koymak gereki
yor. 

Bir de; 9 mcu bendin son cümlesinde bir cümle 
düşüklüğü var. 2 nci maddenin (a) fıkrasında «Ce
zaya hükmolunur.» denmiştir, filan kişiler hakkın
da «Cezaya hükmıolunur» deniyor. «Ya» burada faz
ladır. Burada, hakkında «Ceza 'hükmıolunur» (olma
lı. «Ya»yi kaldırmak lazım* 

Teşekkür ederim. 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Takririniz var değil mtf 
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ıFEYZÎ FEYZlOĞLU — Var, verdim. 
BAŞKAN — Verdiniz, evet 
Sayın Güıven'i rica ediyorum. 
TURHAN ıGÜVEN — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz yerimden arz eldeyim, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURJHAN GÜVBN — Bu 4 ncü mad'dede, aşa-

ğnda gerekli düzenleme yapııldığı halde yukarıda ha
len yalnız çekten bahsedilrnektedir. «Karşılıksız Çek 
Düzenleyenler Hakkında» diye başlık konmuştur. 
Oysa aşağıda bono, poliçe ve saire evrak da 'bunun, 
içine alınmıştır. 

Bu nedenle 'bendenizin daha eVvel vermiş oldu-
ğum önergede; «Karşılıksız Düzeni emeller Hakkın
da Uyguılaınaca'k Hükümler» diye başlık esas alın
mıştır. 

Başlığın bu şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Öney'i rica ediyorum. 
TÜL AY ÖINEY — Sayın Başkan, '"bu 4 ncü mad

denin yedinci fıkrasıyla ilgili Ibir açıklama istirham 
ediyorum. Komisyondan. 

Yedinci fıkranın anlamını ipek kestirmek ımfüm-
kün değildir; çünkü 4 noü maddenin birinci fıkrasın
da verilen .tasfiye planını mahkemenin kaibul etmesi 
halinde neler yapılacağını sıralıyor. Yedinci fıkra 
ise; «Bininci fıkra uyarınca işlem yapılanlardan», ya
ni tasfiye planını verip uygun karşılananlardaın, 
«Ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin! 
kaldırılmasına karar verilmeyenler ba'kkında» den
mektedir. 

Hanıgi nedenle 'tasfiyenin kaldırılmasına karar ve
rilim emiş olabilir? Biraz açıklama rica ediyorum. Ko
misyondan. 

BAŞKAN — Bunların açıklanmasını istiyorsunuz. 
TÜLAY ÖNEY — Evet efendim, 
(BAŞKAN — Sayın Ergin'i rica ediyorum. 
FERİDUN ERGİN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Üç noktaya temas etmıe'k istiyorum : 
Birincisi; Sayın Feyzi Feyzioğlu'nun çıkartılması-

nı istödiği «Bono» kelimesidir. 
4 noü maddenin 1 nci bendinde, «Karşılıksız çek, 

bbnio ve poliçe» denilmek'tedir. «Karşılıksızs» terimi
nin, zabıtlara geçmesi için işaret edeyim, kapsamı 
yalnız «Çek» kelimesini içermektedir. Karşılıksız bo
no ve karşılıksız poliçe diye bir şey söz konusu ola
maz. Bu üç kredi aleti, çek, bono ve poliçe; bunları 
karşılaştırdığımız takdirde şöyle bir ayırımı kabul 

etmek durumunda kalırız: Çek, mahiyeti icabı emre 
(hazır, bir karşılığa dayanan ödeme emridir. 'Dolayı
sıyla, karşılıksız çek çekilmesi bir suçtur. Bizim pi
yasalarımızda bir de vadeli çekten bahsedilmektedir. 
Vadeli çek olmaz. Vadeli çek tanzim eden bir kimıse 
ya karşılıksız çek keşide etmiş veyahut da damga res
mi kaçakçılığı yapmış sayılabilir. Yabancı ülkelerin 
mevzuatında ve Türkiye'nin de katılmış olduğu La-
Ihey ve Cenevre Anlaşmalarına göre, tarihi /İleriye 
doğru atılmış bir çek ibraz edildiğinde bunun /otoma
tik olarak poliçe işlemi (görmesi lazımdır. Türkiye'de 
her nedense uygulamada başka bir yola gidilmekte
dir. Mevzuata sonradan konulmuş olan bir (hükme 
dayanılarak denilmektedir'ki, «Vadeli bir çek," ibraz 
edildiği tarihlte provizyonu varsa derhal ödenir.;» 
Sanıyorum ki, burada karşılıksız çeki bir suç, ağır 
bir suç ihaline sokmakla Tasarıda isabetli bir yol tu
tulmuş olmaktadır. 

fibno Ve poliçeye (gelince; her ikisi de aşağı yukarı 
birbirini andıran kredi aletleridir. Birinde ödemeyi 
yapacak olan doğrudan doğruya kendi taahhüdünü 
ifade eder; ötekinde ise, bir üçüncü kişiye aynen çek
te olduğu gibi, bir ödeme emrini verir. Dolayısıyla 
«Poliçe» kaimesinin yer aldığı bir metinde «Bono» 
kelimesinin de yer alması normaldir. 

Feyzioğlu arkadaşıma bir noktayı belki bir muta
bakat fırsatı bazirlayabillirüm diye hatırlatayım. Tüc
car borio verir. Tüccarın verdiği bono, normal bir ti
caret muamelesinin neticesidir. 'Normal olan, bir bo
nonun karşılığında yapılmış bir muamelenin, bir ma
llın bulunmasıdır. Bir de, bunun yanında gene Tür
kiye'de önce yayılmış olan ve son senelerde yabancı 
ülkelerde de rastlanan (hatır senetleri durumu ile kar
şılaşmaktayız; ama buradaki bono, karakteri itiba
riyle 'ticari bonolardan ve .ticari muamelelerde rastla
dığımız bonolardan ayrılmaktadır. Bir banker niçin 
bono verir?.. Bunu düşünelim. Bir tek durumda bo
no verir. Birisinden aldığı paraya karşılık, 1 Ocakta 
aldığı parayı, 1 Martta ödemek taahhüdü için verir, 
dolayısıyla çek 'verenin damıga resmi kaçakçılığını 
karşılıksız ve provizyonsuz senet keşide etmesini) bir 
tarafa bırakalım, fonksiyon itibariyle bankerin ver
diği bonoda, poliçe ve çekle aynıdır, birbirinin ben
zeridir., Bu itibarla, «Bono» kelimesinin çıkartılma-
.masını daha doğru bullmıakltayım, 

Delğinmek istediğim ikinci ınokta; il numaralı ben
din (e) kıısmının son kelimeleri, «Karar verilerek 'tu
tuklu veya hükümlü olanlar salıverilir.» denilmekte
dir. Bu ibare yalınız |(c) bendini değil (a), (b), (c) 
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benJtlenini, her üçünü birden kapsamaktadır. Dolayı
sıyla «Karâr» (kelimesinin satırbaşından başlaması 
kap öderdi. 

,Son nokta, ufak bir estetik meselesi, tkiınoi parag
raf, «Bu suretle salıverilen tutulkllu veya Ihülkülmlllüıler» 
diye başlıyor ve cümle '«serbest bırakılırlar» diye bi
tiyor. «Salıverilen tutuklular serbest bırakılır.» Bu
rada ifadenin zerafetlten mahrum bulunduğunu kabul 
etmemiz lazımdır. 'Kaldı iki, cümle şu şekilde gidiyor: 

«Bulunduğu 'yerdeki kolluk makamlarına testim 
edilerek.» Teslim edildiği anda serbest değiller. «'Yok
lama defterine kayıt edilir» dediler mi maksat hâ
sıl olabilir, yani aynı ifadeyi bir cümle içinde İki de
fa tekrarlamasak daha tiyi olur zannetmekteyim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun mütalaalarını rica ediyorum, 
IALAEIDDİN AKISOY — ıSöz istemiştim Sayın 

Başkanımı?.. 
BAS/KAN — Önergeniz mi efendim*, ayrıca ko

nuşacak mısınız?.. 
ALÂEDDİN AIKİSOY — Önergemiz Var efen

dim. (Arz Edeceğim., 
İBAŞKAN — Konuşacaksınız. Okunmasını mı is

tiyorsunuz, yoksa ayrıca söz mü istiyorsunuz?.. 
ALÂBDIDÎN AKISOY — Efendim, söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Peki, lönengeniz okunsun ısbnra icap 

ederse söz veririm. 

Sayın Başkanlığa 
lArz edeceğim sebeplerle maddenin işlerliğini ön

leyeceğinden, 4'ncü mad'dede «Bono, poliçe Ve bu 
sayılanların niteliklerini taşımasalar bile benzeri bel- * 
geler» ibaresinin çıkartılmasını arz ederim. 

Alâeddin AKISOY 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
lALÂEDD'lN AİKSOY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
Çek ile bono ve poliçe arasındaki hukukî farkları 

Sayın Ergin Hocam arz ettiler, izah ettiler. 

Ben burada işin teknik yönüne değinmek istiyo
rum. Bu madde bir kolaylık ve işlerlik maddesi idi 
'Bankerler için. Bankerler, '«Efendim1, çek için ceza 
veriliyor, ısavcılıkilar bizi takip ©diyor. Onun için ka
çıyoruz, iışlerimıilzie uğraşamıyoruz; ve bu bakımdan 
Ödeme gücümüzü kaybediyoruz. Müsaade edin biz 
çıkalım bir ödeme planı verdim,, bu ödeme planı üze
rine de çalışmalara başlayalım' ve borçlarımızı öde
meye ıgayret edelim» dediler. 
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Onîar, (çeklerin ceza tehdidinden korkarak bunu 
söylüyorlardı. IBiız buna ilaveten poliçe ve bonoları 
da ilave ettik. Onların ceza tehdidi ile karşı karşıya 
kalacaklar. Çek ibrazında ödenir, bono ve poliçe 
muayyen bir vadeye tabidir. Vadeler bono Ve poliçe 
için devamlı değişik olacaktır, Ne borçlu, ne de tas
fiye kurulları, ne de savcılık bir Bankerin ne kadar 
bono ve poliçe çektiğini tespit edemeyecekleridir. Bu 
hale ıgföre, Banker lödema planı vermiş olsa dahi, her 
ıgün veyahut 15 'günlde bir, 20 günde bir ikinci bir 
ödeme planı vermek zorunda kalacaktır. Çünkü va
desi gelenler müracaat edeceklerdir. Bu suretle ceza 
tehdidi altında kalacaktır ve Banker buna başliamak-
tansa ikaçmayı tercih edecek ve bütün işler ortada ka
lacaktır. Hiçbir şekilde bu madde ve .kararnameler 
çaliştırılamayacak, hak sahiplerine para tediye edile
meyecektir. Bunu arz etmek için geldim. 

iSonra yeni 35 ve 37 numaralı Kararnamelere ila
ve edilecek kararnamelerde bir konkördatlo nispeti 
'getirilmek üzeredir; % 70-ı80 nispetinde. Bunun da 
bu Ceza Kanunuyla düşünülmesi gerekirdi. 

ıMaddenin başlığı, «Karşılıksız Çek Düzenleyen
ler Hakkında Uygulanacak Hükümler» hakkındadır. 
Halbuki biz bu maddeyle poliçe ve bonoyu da ge
lirmiş oluyoruz. 

iBu hususta bir önerge verdim. Takdirlerinize 
saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
»Efendim, bazı değişiklik teklifleri 'sözlü yapıldı. 

Bunların yazılı olarak tevdiini rica ediyorum* 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURIATOĞUU — Sayın Başkan, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMltSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bazı teklifler yapıldı. Bunlardan Sayın ıGülven'in 
•teklifi doğrudur. «Karşılıksız Çek Düzenleyenler» 
denmesi maddenin matlabında, hatalıdıır. Bunun, 
«Karşılıksız Düzenlemeler» ışeklaride değiştirilmesi
ni Komisyon olarak doğru görüyoruz. 

Bir de, Sayın arkadaşımız Prof. Erginay, bulun
duğumuz yere kadar zahmet etmek lütfunda bulun-' 
dular, bir ikaz yaptılar. Cümlenin devamında, birin
ci satıırda «14.1.19I82 tarihinden önce bankerlik faali
yetleri sebebiyle »gerek anapara Ve gerekse faizler için 
karşılıksız ıçek ile...» «lîl'e» kelimesinin konması doğ
rudur, «Bono, poliçe» den ayırmak için. Buna da Ko
misyon olarak katılıyoruz., 



Danışma Meclisi B : 69 18 . 3 . 1982 O : 1 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'nun bononun çıkartıtoa-
sı yolundaki teklifine gelince: 

•Sayın Ergin'in de biraz evvel arizamik açıkladık
ları gibi, bono ile çek arasında aslında ç'ok büyük 
fark kabul etmemek kızım. Çek tanzim edildiği za
man karşılığı ımevcult kabul olunur ve bu 10 gün içe
risinde gidilip alınır. Otelcinde ise bir vade vardır, 
vade .sonunda verilmesi kabul edilmiş olur* 

Şimdi, Ceza Hukukumuzdan, tatbikattan 'kısaca 
bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımıız, çekin karşı
lıksız çıkması balin.de bunun dolandırıcılık olarak 
kabulünde ittifak ediyorlar. Haddi zatında bizimi ce
za mevzuatımızda 'karşılıksız çekin dolandırıcılık ka
bul ediil'diğ'ne veya edileceğine dair Ihiç bir müessese 
mevcut değildir. Ancak, 'bugün Yargıtayımız, karşı
lıksız çeki dolandırıcılık olarak 'kabul etmektedir. Bi
zim Ceza Hukukumuzda böyle bir müessese yok. Bu 
yakın .görüldüğü için 503'nOü maddeyle tecziye edi
len bir keyfiyettir. 

AVrupa'da, diğer devletlerde karşılıksız çek, başlı 
basma 'bir suç olarak getirilimişitir ve bizimi doktrin
de de buna temayül eden hukukçularımız vardır. Ay
rıca bir madde sevk edilmesi 'bugün kabul edilmek
te ve o yönde faaliyetlerde bulunulmak tadır. 

Şimdi, daha evvelki kOnuşmamıda da arz ettiğim 
gibi, biz burada mağduriyetleri önleme gayreti içe
risinde hareket ediyoruz; yani zarardide olmuş kim
selerin zararlarını bir dereceye kadar kurtarabilmek.. 

Hal böyle olunca ve Yargıtayımız çeki, karşılık
sız çıkması halinde dblandirııcılıfc kabul edince, bo
nonun karşıtlığımın olmamasını cevapsız bırakmak ka-
naatımıza göre hatalı olur. Çünkü, bonoyu karşılığı 
olmadan bir kimsenin kullanması 'demek, karşısında
kinin hulûs ve saffetinden istifade ederek bir nevi 
hile ve sania olarak o bonoyu kullanarak menfaat 
temin eylemesi .demektir; yani dolandırıcılığı derpiş 
eden Türk Ceza Kanununun 503'ncü maddesindeki 
ıtarıfe bu hareket tarzı tamamen uygun 'düşmektedir. 

işte'biz bu sebepledir ki, çek ile karşılıksız bono
yu bu maddede birilikte sıraladık. (Komisyonumuzun 
kanaati budur, takdir Yüksek Heyetinizin. 

Şimdi, Sayın Öney, 7'ntfi fıkra konusunda açıkla
ma istediler. Efendim., bu 7'nci fıkranın hareketi mü
eyyide altına alması şundan. iBidayetlte borçlu 'ban
ker bir 'ödeme planı verecektir. Bu ödeme planı şa
yet hakikate muvafık değilse, hilafı hakikat ise veya 
ödeme planı dairesinde 'hareket etmemiş ise, o tak
dirde cezaî takibata tekrar yönelinecektir. Madde ile 
onu getirmek istedik, 

iSayın Feyzioğlu'nun birtakım redaksiyonla ilgili 
teklifleri oldu. 9'ncu fıkradaki «Cezaya» keliimesin-
den «Ya»nın çıkarılması, «Ceza» olarak kalması 
doğrudur, katılıyoruz. 

'8'nei fıkrada, «Tasfiye İle 'görevli mahkemelerce 
beyanları...» kelimesinden sOnra «ve» edatlının eklen
mesi işitendi. O da doğrudur, ona da katılıyoruz. 

Bunun dişında bir de, 1 nıci fıkranın (c) bendinde, 
çok haklı olarak işaret ettikleri gibi; «İnfaz edilecek 
veya infaz edilmekte olan cezaların infazının durldu-
ruimasuna ilgili mahkemece»., 'denildikten 'sonra «Ka
rar» kelimesi aşağıya alınmalıdır. Çünkü «Karar ve
rilerek tutuklu veya hükümlü olanlar salıverilir.-» de
niliyor. (Bunun diğerlerine de şülmıul'ü var-

«Bono» kelimesinin kalmasında Komisyonumuz 
ısrarlıdır. 

Takdir Yüksek Heyetinize aittir, saygilanmla arz 
ederim., 

IBAIŞKAN — Teşekkür ederim. 

FEYZÎ FEYZİOĞ'LU — Sayın Başkanım, Ko
misyon ıSözdüsüne bir noktanın aydınlanması yönün
den bir soru sorabilir miyim? 

'BAŞKAN — IBuyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
FEYZt FEYZİOĞLU — Şimdi, çek ibrazında 

ödenmesi gerekir, bono vadesinde.. 

(Diyelim ki, banker bonolar vermiş parasını aldığı 
vatandaşa bir nevi teminat olmak üzere; ama o bo-
nbl'arda tanzim edilen, yahutta belirtilen tarihler, 
vadeler iki .sene 'sonra. Siz bu durumda bu kişiyi 
503'ncü maddeye sokabilir misiniz simidi? Sokamaz
sınız., 

O İtibarla bendenizin teklifim; hedef, bu durum
da olan bankerleri dahi bir ödeme planına zorlamak 
olduğuna göre, 503 ncü maddenin kapsamı içine gi
rip girmeyeceğini tartışacak durumdan çıkartıp, baş
kaca bir teminat göstermöksizin sadece bono veya 
borç ikrarını mutazammın herhangi bir beliğe vermiş 
olan bankerler dalhi 15 .günlük süre içinde ödeme 
planını ilgili mercilere Vermeye mecbur ıtütulmalı-
dur görüşünü taşıyorum ve .'takririm bu amaca yöne
liktir. Meselenin bu yönden ele alınması gerekir,, 

ADALET (KOMİSYONU .SÖZCÜSÜ ' ENÎS 
MURATOĞLU — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğ
lu, 

Efendim, şimdi bononun ileriki bir zamana ait ta
rihi taşıması ayrı bir mevzu bize göre, bir de taırihi 
geldiği halde o bono ile alakalı ödeme yapılmaması 
ayrı bir mevzu. 

— 498 — 
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(Bidayette de arz etitiğim gibi, çekin karşılıksız çık
masının dolandırıcılık kabul edileceğine dair mevzu
atımızda 'bir tek madde yoktur. Bunu Yarigııtayımız 
böyle kabul ediyor. 

(Şimdi, ona kıyasen biz de şunu arz etmek istiyo
ruz. Çek 'gibi itimat telkin edilerek bono veriliyor. 
Çekin karşılığı çıkmıyor bunu ıtecrim ediyoruz; (fakat 
bononun zamanı ıgelldliği halde onun da karşılığı tah
sil edilemiyor. İşte bu takdirde haklar korunmalıdır, 
ikisini aynı paralelde 'görmeliyiz, diyoruz biz. Bizim 
görüşümüz budur; ama denebilir ki, Sayın Feyzioğ-
lu'nun da bahis buyurdukları ıgib'i; «ıBono ayrı şey
dir.» Doğrudur. Hakikaten 'bono ile çek arasında 
ufak da olsa bir fark var pek tabiî, bunu (hepimiz bi
liyoruz malum; ama bir de 'burada pâymal olmuş 
büyük bir kitlenin hukuku var. tşte biz bunu belirt
mek istedik. Bilmıelm arz edebildim mi? Yani 'zama
nı gelmeyenler ayrı, Sayın Feyzıoğlu, Zamanı gelip 
de Ödenmemiş olanları arz ©temek istiyorum ben. Za
manı gelmeyenler başka. Zamana gelmeyenler için bir 
şey demiyoruz zaten biz, 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, ko
nuşmamız karşılıklı bir görüşme durumuna giriyor. 
O itibarla afftnızı istirham ederim. 

Zamanı gelen 've henüz zamanı 'gelmemiş bir sürü 
bonoları bulunan bir bankeri düşünelim ©u .durum 
karşısında, henüz daha vadeleri gelmemiş bonoların 
sahibi bankeri 503'ncü maddeye göre dolandırıcılık 
yapmış sayamayız. 

ADALET IKIÖMİİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MÜRATÖÖLU — Doğru. 

FEYZİ FEYZÜOÖLU — Ama zaten bu 4 ncü 
maddede bir ceza öngörülmüş değil. Aksine ödeme 
güçlüğü içinde bulunan bankerleri bir yıllık bir sü
re içinde borçlarını ödemeye sevkedecek bir ödeme 
planını vermeyi temin etmek; amaç bu. «Eğer siz 
bunu yaparsanız sizin hakkınızdaki tutuklama kara
rını kaldıracağız, hükmü uygulamayacağız...» vesaire 
deniliyor., 

Bu itibarla, «Müşkül durumdaki vatandaşların 
hukukunu korumak amacını 'güdüyoruz» sözünüzü 
ben daha kuvvetli olarak güdüyorum ve onu sağla
mak, onda herhangi bir tehlikeye yol açmamak için 
bu şekildeki bir değişikliği öneriyorum. 

Arz ederim., 
MUSTAFA AUflDÜNlDA,R — Sayın Başkan, 

ıBenim de bir sualim var efendim, 
(BAŞKAN — (Buyurunuz ISayın Alpdündar. 

(MUSTAFA lAIJFDÜNDAR — Sayın IBaşkan, 
benim sorum çekler konusunda efendim. 

Ceza Yasahi'izım 4 ncü maddesinde, karşılıksız 
çek verenlerden söz edilmektedir; fakat son aylarda 
yaşadığımız sıkıntılı ortamda şunu gördük1: Bir kı
sım açıkgöz geçinen bankerler, kendi adlarına değil; 
ama ustalıkla bir başka arkadaşının adına kendi is
mine yazılı çeki almış veya hamiline yazılı çeki al
mış, bu büyük meblağlı çekleri kurbanına; yani pa
hasını aldığı adama vermiş, «ıParanı bu çekle tahsil 
edeceksin/» demiş. Ama çek kendisine ait değil, bir 
başkasına ait. 

Karşılıksız çıktığı anlaşıldığında kovuşturma ya
pılırken, eski çek sahibi ile suçlu banker bir araya 
geliyor. «(Pardon, bilz anlaşmıştık, yanlış olmuş» di
yor Ve böylece dolandırılan vatandaş açıkta; ama çek 
ve suçun ortadan kalktığı, kovuşturmaya neden bu
lunmadığı şeklinde kararlar ortaya çıkmıştır. 

Düzenlemede bu hususun nasıl işleyeceği düşü
nülmüş mıüd'ür? Yemi bir önlem düşünüyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
'Buyurumuz Sayın ıMuratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

M'ÖRAITOĞLU — Özür dilerim:, sorunuzu anlaya
madım. Bir defa daha, daha açık anlatır mısınız?.. 

İMIUİSTAIFA AUPDÜNDAIR — Tekrarlayayım 
efendim', 

İyi niyetli olmayan belli bir banker, kurnazca bir 
başkasının çekini ciro ediyor. Parasını almak suretiy
le, «Siz paranızı bu çekle 'tahisil edeceksiniz, sağlam
dır» diyor; ama o çekin karşılığı yok. Çeki ciro edem 
hakiki sahibiyle çek karşılıksız çıktığı zaman bir ara
ya gelip anlaşıyor, böylece suç da ortadan kalkmış 
oluyor. Yani kendi çekini değil, başkasının karşılık
sız çekini kullanmak suretiyle /vatandaşı dolandırıyor. 

'Bu maddenin onu kapsayıp kapsamadığını kesin
kes zabıtlara geçirilmek üzere öğrenmek 'istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MÖRAnDOĞLU — (Efendim, çekin başkasına veril
mesinde; onu da alan adam başkasından almış ise ve 
karşılığı çıkmazsa, çeki ilk tanzim eden mesul' du
rumdadır. Tatbikat buldur., 

IMesela ben zatıâlinizden bir çek alsam, onu baş
kasına Versem; çeki tanzim eden zatıâlimiz olduğuna 
göre, karşılığı çıkmazsa siz mıesul olursunuz. Şekil 
budur. 

Şinıdİ, Komisyon arkadaşlarımdan aldığımı bir 
yazıdan, «Sayın Feyzîoğlu'nun önergesine katılmak 
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temayülünde olduklarını» Öğrenmiş bulunuyorum. 
/Komisyon 'olarak katılıyoruz efendim değil mi?.. 

ADALET KÖM'JSYİONU BAŞKANI RIFAT 
HAIYAZIT — Evet, katılıyoruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜMÜ BNİS 
MURATOĞLU — Önergeye katıldığımızı arz ede
rimi efendimi., 

'BAŞKAN — Sayım Alfcyol, buyurunuz sorunuzu 
sorunuz elfendim. 

ŞENER AiKYOL — Sayın Başkan, Sayın Feyzi-
oğlu görüşmesinin ikinci bölümünde benim, birinci 
'bölümde 'söyleyeceğimli belirttiler. Ben özelikle ikin
ci, üçündü satırda bulunan «|Bu tür kıymetli evrakı 
veya senetleri düzenleyenler» deyişi Var. IBunıun yeri
ne, «(Düzenleyenler veya bankerlik -faaliyeti içinde 
ciro edenler» ibaresi konulalbilir miyl sormak İstiyor
dum; ama bu arada Komisyon Sözcüsü yerine otur
dular. 

Teşekkür ederilm. 
IBAIŞKAıN — ıBu suale cevap... Katılıyor musu

nuz? 
ADALET KİÖMİÜSYONU SÖZCÜSÜ BNİS 

IMIURATOĞLU — Efendim, Sayın Feyzi'oğlU'nun 
teklifini kabul ettik. İBöylece zannederim Sayın Ak-
yof a cevap 'verilmiş oluyor. 

ıBAIŞKîAiN — Yani o teklife iştirak ettiniz-
Önergeniz Varsa lütfedin okutacağım efendim. 

Yazılı önergesi olanlar lütfetsinler. 
lEfendim, değişiklik önergelerini takdim ediyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
Arz edeceğim sebeplerle, maddenin •işlerliğini ön

leyeceğinden 4 nıcü maddeden, «IBono, poliçe Ve bu 
sayılanların niteliklerini Itaşımıasalar bile 'benzeri bel
geler» ibaresinin çıkartılmasını arz ederim.. 

Alâeddin AJKISOY 

(BAlŞKAN — Efendim, Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu?., 

ADALET KOMİİİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MlUiRATOĞLU — Anlayamadık Sayın IBaşkan. 

/BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
!(Al'âeddin Aksoy'un önergesi tekrar okundu.) 

. ADALET KOMİİİSYİONU BAŞKANI /RIFAT 
BAYAZIT -— İştirak etmiyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, 
Hükümet katılıyor mu 'efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

— 500 

Bu maddenin düzenlemesi'nim yegân© nedenli, do
landırıcılık suçu işlemek suretiyle halen tutuklu ve
ya büklüm giymek suretiyle cezaevinde bulunan ban-
kerter© de bir imkân tanımak suretiyle bunların be
yanda bulurum ak, teminat göstermek ve dolayısıyla 
bu şartların ilgili mahkemece uygun görmesi hallinde 
çıkması ve bundan alacaklı olanlarım da baklanını bir 
an önce ailmaya yöneliktir. 

Burada ifade ©dillen bono, çek sair hususular an
cak Türk Ceza Kanununun 503 moü mıaddasiinde be
lirlenen dolandırıcılık suçunu oluşturması hallimde 
söz konusudur. Aksu takdirde, 'normal bir bononun, 
norma! bir poliçenin, normal bir çektim bu konuyla 
bir ilgisi yoktur. 

Zira madde, «Bu surette Türk Ceza Kanununum 
503 nıoü maddesinde yazılı suçu iışlleyen» deyimini 
kullanmıştır. Biz bu Tasıarııyı sevk ettikten sonra An
kara Savcılığı ile temasımız ollldu, sadece ve sadece 
'bankerlerin karşılıksız çek düzenlemek suretiyle değil, 
sair düzenlemeler suretiyle de dolandırıcılık suçu işle
dikleri ve halen tutuklu oldukları ve hatta hüküm 
giydiklerini gördük. 

O bakımdan, sadece çekleri allsaydıfc, çeklerden 
dolayı tutuklu ve bükümillü olanlar bu maddeden (isti
fade edeceklerdi. Halbuki, sair surette dolandırıcılık 
suçu fişleyenler de şayet bu Kanunun yayımı tarihin
den iitilharen 15 gün içinde müracaat edip bir planı 
/sundukları ve planın geçerli ve uygulanabilir nitelik
te olduğunun görülmesi ve gösterdikleri teminatını 
borçlarımı karşılayacak şekilde olduğunum miahfcemıe-
ce kanaat ©dilmesi halinde, bunlar bir yıl içim çıka
caklar ve dolayısıyla bunlardan alacaklı olan vatan
daşlar da haklarımı alacaklardır. 

Bu gerekçelerle maddenim düzenlenmesi yönünde
ki her türlü önergeye katılıyoruz; ama maddede ba
zı keMmıeleımn çıkartılmasına ilişkin önergelere katıl
mıyoruz. 

Saygı ile arz ©diyorum, 
BAŞKAN — Bu okunmuş olan önergeye aynienı 

katılmıyorsunuz?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KBMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz, iarz 
ediyorum efendim. 

'BAŞKAN — Efendim Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılmadıklarını bildiriıyor. 

/Önergeyi oyumuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul ediim'emiştiir efen
dim. 
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Iklinci önergeyi okutuyorum efendim. 

(Danışma Meclisi Sayım Başkanlığımla 

ödeme Güçlüğü İçimde Bulunan Bankerlere ve 
Bunlarla ilgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısının 4/1 noi maddeslinim 
ilk üç satırının aşağıdaki şeklide değiştirilmesini arz 
ederim* 

ı«l, 14.1,1982 tarMnden önce bankerlik faaliyet
leri sdbebliyie gerek lanapıara ve gerekse faizler liçlin 
karşılıksız çek ile poliçe ve bu sayılanlari'n nitelikleri
mi taşımaısailar bile benzerî (belgeler düzenleme sure
tiyle veya ısa'ir surette Türk Oeza Kanununun 503>. 
ıncü maddesinde yazılı suçu işleyen veya başkaca ibir 
teminat olmaksızın sadeoe bono veya borç ikrarımı 
mutazammın herhangi bir belge yermiş olan banker
lerden;...» 

Feyzi FEYZtOĞLU A. Güngör ÇAKMAKÇI 
BAŞKAN — Efendim, Rotmlisyonun mütalaasını 

rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Aynen katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon aynen katılııyoriar. 
Efendim, Hükümet bu önergeye katılıyorlar mı?. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Biz mütalaamızı tarz 
etmiştik, takdir Yüce Genel Kurulun; aırz ©diyorum 
efendim. 

.BAŞKAN — Hükümet Genel Kurulla bırakıyor
lar. 

Efendim, takrire Komisyon katılıyor, Hükümet
te' bilvasıta Yüksek reyinize ıbırıajkııyfar. 

Bu şekliyle 'bu takriri oyunuza sunuyorum efen-
dlim. Dikkate laternasını kabul edenler... Kalbul ıet-
meyenller... Dikkate ataması kaibül ed'ilimıişittir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Yalnız aynen o şekilde kabul ettiğimi
ze göre metne o şekilde geçecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani metni aynen kabul ediyorsu
nuz efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Evet, aynen katılıyoruz. Madde o şe
kilde olacak Sayın Başkan, gereken tashihleri de 'yap
tık, 

(BAŞKAN —Metin bu şekilde düzenlenmiş oluyor 
efendim. 

İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul, hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efenıdüm. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

iSon derece duyarlı bir 'Kanunu müzakere etmek
teyiz. Usulüne ison derece ıriayet etmeye mecburuz. 
Bu nedenlle huzurunuzu işgal ettim; konu 'ile son de
rece yorulduğumuzu da bilerek 'huzurunuzu işgal et
tim* 

/Bir kısım değişiklikler şifahen beyan olunmakta, 
henüz tam binincime varmadan Komisyon bir kısım 
değişiklik önergelerime katılmakta ve konuyu tuta
maklara gereğince geçiremeden bir kısım değişiklik
ler vuku bulmaktadır. 

Arkadaşlar; 
Hulûsla arz edeyim ki, burada, ıtek kelimesi 'ileri

de büyük içtihat kararlarına neden olacak, milyar
ları oynatacak bir Kanunu müzakere ediyoruz. 

Bugüne değin fıkra değişikliği geldi, bend deği
şikliği .geldi, cümle değişikliği geldi. Bu defa da satır 
değişikliği geliyor. Cümleyi bitirmeden bir değişikli
ğe gidiyoruz. Bunlar tutanaklara geçip kanun tedvin 
edilirken, mümkündür ki, bir kısım yanlışlara neden 
olacaktır. 

Bu nedenle; 
Şifahi değişiklikler; yani virgülden gayri ve edat

tan gayri değişiklik önergelerinin mutlaka yazılı ve-
nîlımesi ve de Komisyonun bir kalemde yerinden, 
«Ben katılıyorum» biçiminde değil, metni yazarak 
getirmesi, 78 noi maddenin tam ruhuna riayet edil
mesi kesin olarak ihtiyaçtır. 

Aksi halde, bir kısım zaman sıkıntısına girerek 
metinleri böyle kalbul ödersek, büyük kargaşaya ne
den olacağız ve yarım İnşallah olmaz; ama büyük 
tevhidi içtihat kararları, içtihat kararlarının çıktığına 
tanık olacağız. 

jBinaenaleyh, Sayın Başkanlıktan arzum şudur: Şi
fahî değişiklik önergelerimi kalbul katiyen makbul de
ğildir. «Ve, ile, virgül» belki mümkündür, redaksi
yondur; ama tek kelime ilave ediyorsa, bu lütfen 
yazılı «olsun, okunsun ve dikkate alınmak kaydıyla 
olsun, Komisyon, maddeyi kendisi yazmak suretiyle, 
dikkatlice yazarak buraya getirsin. 

Bu arzımın medenilerinden bir tanesi, iki hocamı
zı dinlemiş olmamızdır. Ekonomist değiliz, biümıiyo-
ruz; ama şekli santiara son derece riayetkarız. Bir po
liçe, bono hikâyesi geldi ve Kornlisyon bir önergeye 
katıldı. Bu katılma karşısında, oyumu kullanırken 
ciddî surette bende tereddüt vardır ve müstenkif kal-' 
mayı da kendime yediremiyorum; ne yapacağımı şu 
anda düşünmekteyim. Riyasetten istirhamını, yine 
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dönerde söylüyorum; satır değişikliği olmaz kanım
da. Bend vardır, fıkra vardır, cümle vardır. Bunların 
hi^binisinıin almaması lazım; ama mecburen yapıyo
ruz ve bir de şifahî değişiklik önergelerinin Riyaset
çe kabul edflmemeslinii, önce önergelerin kabuM lile, 

' daha sorara dikkate alman bu önıergelerin, metnin 
sağlam biçimde Riyasete Komisyonca takdim edil
medi gerekmektedir. 

Arz 'ederim, dinJıediğinıiız için de teşekkürlerimi su-
maram. (Alkışlar) 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim «fendini. 
Gerçekten arkadaşlar, şifahî yapılacak değişiklik 

tekfliflerinlin mütalaası ve kaydı büyük müşküller ge-
rireoektir. Onun içlin, mutlaka yazılı metinler üzerim
de tadili erimizli tektöıf etmemizgerekir., 

FEYZİ FEYZtOĞLU — Kabul edilen tafcrör ya
zılı olarak sımulimuştur efendim. Bunda herhangi bir 
(usule aykırı durum yoktur efendim. 

BAŞKAN — Evet, yazılı veriimiiştir. Buma Ko
misyon katılmış ve kabul lödlillimiştlir. 

Şimdi, 4 öcü maddemin başlığı olarak «Karşılık
sız Çek Düzenleyenler» kısmından «Çek>y in çıkarıl
masına arzu etti Komisyon; ama geride kalan cümle 
manasız oluyor efendim. «Karşılıksız Düzenilıeyen-
töer...;» Neyi düzenleyenler?.. Buraya hangi kelHmeyi 
ilave edecefcsıraiz?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — «Karşılıksız Düzenlemeler» sekilinde 
valkü oldu. O bakımdan;... 

(BAŞKAN — «Düzenleyen/İler» % değiştireceğiz, 
«Düzenlemeler» sekilinde düzelteceğiz?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-
RATOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bir de 'ikinci isıatırda «Çek» kelime
sinden sonra «ile» toöllimesiiınii kabul buyuruıyorsu-
ınuz?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet efendim. 

(BAŞKAN — Sonra, Komisyonun katıldığı ve 
(teklif ettiği şekil : /l ınıcli fıkranın (c) bendindeki «ka
rar» satırbaşınıa gelecek efendim, cümle bu şekilde dü-
zelitüiyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — 8 ndi fıkrada «beyanları» kelimesinden 
sonıra «Ve» kdiimıesininı ilavesin/i istiyoruz. Bir de 9 
ncu fıkrada da «cezaya» deği, «ceza» şeklinde dü-
zeîltiiyoruz, 

İBAŞKAN — Pekli ıef endim. 

llklinci fıkrada da «ıBu suretle» den sanıra «ısalmve-
rtilen» kelimesinin çıkarılması söylenmişti?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, bir hataya mahal kal
maması (ilcin, müsaade buyurulursa Komıisıyon olairak 
katıldığımız şekli okuyalım bir defa... 

'BAŞKAN -j— Tabiî, buyurun efenıdim, okuyunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Okuyorum efendim : 
«Karşılıksız Düzenlemeler : 
.MADDE 4. — 1. 14.1.1982 'tarihlinden önce 

bankerlik faaüyetüer/i sebebiyle gerek anapara ve ge
rekse faizler içtin karşılıksız çek ü/e polıiçe ve bu sayı
lanların niteliklerini taşımasalar bile benzeri belgeler 
düzenleme suretiylıe veya salir surette Türk Ceza Ka-
nunıunıun 503 ncü maddesinde yazıla suçu işleyen veya 
başkaca bir teminat olmaksızın, sadece bono veya 
borç ikrarını mutazammın herhangi bir belge vermiş 
•olan bankerlerden...» 

(Bundan sonrası devam ediyor. 
/BAŞKAN — «ıBonio» kelıiımıesiıniiın çıkarılması is-

ıtenımlişliir. «Çek» kelmesfinden sonra «Bono»'yu çı
karıyorsunuz?. ... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet 'efendim. 

x<Çek ,'ie» deniyor Sayın Başkanımı. 
/BAŞKAN — «île» lilıaıve ediliyor. Evet efendim. 
Maddenin düğer fıkralarında?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Hayır, ondan sonıra gidiyor. 
Bir 'de (c) fıkrasında «İnfaz edilecek veya iınfaz 

edilmekte olan cezalarım /infazının durdurulmasıına 
ilgili mahkemece...» noktalı virgülden sonıra «Karar» 
başa alınıyor. 

(BAŞKAN — Evet efendim arkadaşlıanmızın so
rusu var, 

{Buyurun efenıdim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir hususu açıkla

mak liısiyorum Sayım Başkanım. 
, BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Dördüncü madde

de, «... çek, bono, poliçe ve bu sayılanların niıtelikle-
ırM taşımasalar ble benzeri belgeler düzenleme....» 
esas değil,. Esas olan, aşağıdaki fıkralarla da, hüküm
lerle de bağlı olarak, bir borç ödeme planını verip 
vermemeMr. 

^Burada, yukarıda, çekten, bonodan, poliçeden' 
bahsederken şu şekilde söyleniyor : «... belgeler dü
zenleme suretiylıe veya sair surette Türk Ceza Kanu
nunun 503 ncü maddesinde yazıi suçu işleyen bam-

; 
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kerterden...» Esas oîıan, ödeme planı verip veya ver-
ımemektıir. Yukarıda suçu işleme şekli ortaya konu
yor; ama aşağı ile de bağlantılı olarak, esas olan öde
me planı verip vermemektir. 

Buna göre, maddemin haslığının «Borç ödeme 
planı verenler» şeklinde düzenlenmesi 'daha muva
fık olacakttır. 

(BAŞKAN — Lütfen bunu yazılı oJarak yollar ma
sınız?., 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MıU-
RATOĞLU — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurura., 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Şu hususu da arz edeyim : Bu maıd-
denin 8 inci fikrasında <<Beyanları» kelimesinden son
ra «ve» bağlacı geliyor. Onu da arz edeyim. 

.BAŞKAN — 8 noi fılkrada değil md?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MıU-

RATOĞLU — Evet ©fendim. 8 nci fıkrada, «Tasfi
ye ile görevli mahkemelerce, beyanları...» 

BAŞKAN — Oraıya bir «ve» geliyor. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-

RATOĞLU — «ve» geliyor, 
Sonra efendim, bir de 9 ncu fıkranın son siattıırm-

da «... 2 nci maddenin (a) fıkrasındaki cezaya hük-
molunur.» ibaresi var. Oradaki «Cezaya» fcellimıasıin-
deki «ya» eki çıkacak, yalnız «ceza» kalııyor. 

BAŞKAN .— Evet, onu zaten söylemiştiniz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-

RATOĞLU — Arz ederim. 
.'BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALtKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan; 
/Efendim özür dillerim; Sayın Komisyon son ola

rak kabul ettiği mıetni eğer bize verme 'imkânı buhur-
lıaırsa (iyi oluır. Biz büyük Itereddüt içerisindeyiz; en 
başta başlık olmak üzere, içeriği yönünde büyük te
reddüt içerisindeyiz. örneğin değerli arkadaşlarınıız-
la hemen tesıplit ettiğimiz durum : 

iBu, karşılıksız düzenleme meselesi değildir. Bu, 
doğrudan doğruya dolamdırıcılık suçunu işleyenler 
hakkında uygulanacak hükümleri kapsar. O bakım
dan, karşılıksız düzenleme, sadece ve sadece ©skiden 
«karşılıksız çek» olması nedeniyle orada kalan bir 
kelimedir. Yoksa bu madde, dolandırıcılık suçunu 
işleyen bankerlerle İllgüidir. özür dillerim. 

O balkımdan, madde başlığının, «ıDolandırıcıllıık 
suçunu işleyenler hakkında uygulıanacak hükümler» 
şeklimde belirlenmesi lazım. 
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İkindi konu : 
Zannediyorum ki, sayın hocalarımın öneriip, ve

rip Genel Kurulca kabul edilen husus; «Şu suçu iş-
deyenHerlıe karşılıksız bonıo verenler», şeklindedir. Çok 
özür diliyorum; kendilerinden de özür diiyorum, Ge-
nel Kuruldan da özür diliyorum, Başkanlık Divanın
dan da özür dilıiyorum, burada önemli olan konu, bo
no, poliçe vermek değilldir, bu suretle dolandırıcılıık 
suçumu işlemektir. Bu düzenleme, öyle korkuyorum 
M, dolandırıcılık suçunu işJemıemek kaydıyla, bir bo
no vermeyi de kapsayan niteliktedir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, usul, hakkın

da efendim; 
ıBAŞKAN — Bir arkadaşımız daha usul hakkında 

görüşmek istiyor. 
Sayın Turgut Tan, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, yerimden 

kısa bir arzım var, eğer müsaadeniz varsa. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanımı; 
Önerge, dikkate atamak kaydıyla kabul edilmiş

tir. Madde bilahara Komisyona gidecek, ıtanzüm olu
nacaktır. Hükümet Temsilcisinin itirazı yerindedir. 
Bilahara Komisyondan gelecek metin oylanacaktır, 
Binaenaleyh, dikkate aldığımız önergeleri Komıisyo-
ma verelim, orada madde oluşsun, 'öyle geMn. Bura
da tedvin etmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Zaten doğrusu odur efendim. 
Buyurun Sayın Turgut Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkam, usul halkıkmıda 

esas söyleyeceğim noktaya geçmeden önce bir nokta
yı belirtmek istiyorum. 

Demıin, isteğim üzerine söz verdiğiniz halde, is
mimi de ifade ettiğiniz halde, bir başka üye ıs-öz aîh 
madan konuşmuştur, bunu belirtmek isterim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Ben arkadaşımızın söz is
tediğimi duymadım. 

TURGUT TAN — îkincisi; bu kadar karmaşık 
değişiklik önergeleri karşısında, birbirinden haıyJü 
uzakta oturan Komisyon lile Hükümetin, bir araya 
gelip anlaşması bakımından, Birleşime 10 dakika ara 
verilmesini öneriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, bu temasa imkân vermek için 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 
m •<••• 
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tKÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum efendim. Muza 
kerelere devam ediyoruz. 

Bundan evvelki Oturumda ileri sürülmüş olan de
ğerli fikirlerin ve verilmiş olan önergelerin ışığında, 
Komisyonumuz, 'bu aralıkta toplanarak, müzakeresi 
yapılmakta olan 4 ncü maddeye yeni bir metin hazır
lamıştır; evvela bu metni takdim ediyorum. 

«Ödeme Planı Verecekler Hakkında Uygulanacak 
Hükümler : 

MADDE 4. — 1. 14.1.1982 tarihinden önce 
bankerlik faaliyetleri sebebiyle gerek anapara ve ge
rekse faizler için karşılıksız çek ile poliçe ve 'bu sa
yılanların niteliklerini taşımasalar bile benzeri belge
ler düzenleme suretiyle veya sair surette Türk Ceza 
Kanununun 503 ncü maddesinde yazılı suçu işleyen 
veya başkaca bir teminat olmaksızın sadece bono ve
ya borç ikrarını mutazaimmın herhangi bir belge ver
miş olan bankerlerden (daha önce tasfiye 'için başvu
ranlar, beyanname verenler veya haklarında tasfiye
nin açılmasına karar verilenler dahil); bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 37 sayılı Kararname 
İle değişik 5 nci maddesinde belirtilen esaslara göre 
beyanda bulunup tüm borçlarını bir yılı geçmeyen sü
rede ödeyeceğini gösterir bir planı, ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı aracılığı ile tasfiye ile görevli mahkeme
ye vermesi ve ödeme planı ile göstereceği teminatın 
görevli mahkemece uygulanabilir ve borçlarının tas
fiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi halinde bun
lar hakkında : 

a) Bu suçtan dolayı hazırlık soruşturmasının dur
durulmasına Cumhuriyet Savcılığınca; 

b) ilk ve son soruşturma safhasında, ilk ve son 
soruşturmanın durdurulmasına ilgili hâkimlik veya 
mahkemece; 

c) İnfaz edilecek veya infaz edilmekte olan ce
zaların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; ka
rar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar salıverilir. 

2. Bu suretle tutuklu veya hükümlüler, ikamet
gâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamlarına tes
lim edilerek yoklama defterine kaydedildikten sonra 
serbest bırakılırlar. 

3. Tutuklu ve hükümlü olmayan sanıklar da 
ödeme planı ye gösterecekleri teminatın görevli mah

kemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağla
yabilir nitelikte görüldüğü tarihten itibaren 24 saat 
içinde ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk 
makamlarının yoklama deflterine kaydolmak zorun
dadırlar. 

4. iki ve üçüncü fıkralarda sayılan kişiler, tas
fiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralık
larla yoklamaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin 
kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt 
dışına çıkmaları yasaktır. Bu süre içinde dava ve ceza 
zamanaşımı işlemez. 

5. .Birinci fıkra uyarınca haklarında işlem yapı
lanlardan, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
10 ncu rnaddesiriin 2 nci fıkrasına göre tasfiyenin kal
dırılmasına karar verilenler hakkında : 

a) Durdurulmuş bulunan hazırlık soruşturmala
rında kovuşturmaya mahal olmadığına; 

b) İlk ve son soruşturmanın durdurulması hal
lerinde davanın ortadan kaldır ıilmasına; 

c) İnfazın durdurulduğu durumlarda mahkûmi
yet hükümlerinin yerine getirilmemesine; 

Karar verilir. 

6. Beşinci fıkra gereğince, yerine getıirilımemesi-
ne karar verilen mahkûmiyet hükümlerinin kanunî so
nuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş 
olan para cezaları iade edilmez, mahkûmiyet hük
müne ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Aynı 
mahiyeltıteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilme
miş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. 

7. Birinci fıkra uyarınca işlem yapılanlardan öde
me planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin kal
dırılmasına karar verilmeyenler hakkında : 

a) Durdurulmuş olan hazırlık soruşturmasına; 
ib) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş 

olan davalara; 
e) İnfazı durdurulmuş olan mahkûmiyet hüküm

lerinin infazına; 
Devam olunur. 

8. Tasfiye 'ile görevli mahkemelerce, beyanları 
ve ödeme planları uygulanabilir ve borçlarının tasfi
yesini sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya süresi 
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içinde müracaat etmeyen bankerler hakkında bu mad
de hükmü uygulanmaz. 

9. Bu maddenin 'birinci fıkrasına göre verilen ve 
mahkemece uygun görülmesi nedeniyle haklarındaki' 
soruşturmanın veya 'hükmün infazının durdurulması
na karar verilenlerden, ödeme beyanındaki bilgilerin 
gerçek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Kanunun 2 nci 
maddesinde yazılı diğer suçları işleyenler hakkında 
anılan 2 nci maddenin (a) fıkrasındaki ceza hükmo
lunur. 

10. Bu maddedeki kolluk makamlarına başvurma 
veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayanlara 
üç aydan bir yıla kadar 'hapis, yurt dışına çıkma yasa
ğına uymayanlara iki yıldan beş yılla kadar "hapis ve 
beşyüzbin liradan iki milyon liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur.» 

BAŞKAN — IBU suretle yüksek telkinleriniz al
tında Komisyonumuzun değiştirerek huzurunuza ge
tirdiği maddeyi arz etmiş bulunuyorum. 

Maddenin 'bazı nüanslarında Hükümet tam iştirak 
halinde değildir, bunu da arz ederim; fakat »Komis
yonumuz oybirliği ile maddeyi bu şekilde tedvin et
miştir. 

Yeni bir mütalaa var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

5 ndi maddeyi okutuyorum. 
Diğer Cezalar : 
MADDE 5. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yet

ki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde yazılı olup bu 
Kanunda ayrıca cezalandırılmamış olan yükümlülük 
ve yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri başka 
bir suç oluştursa bile ayrıca beşyüzbin liradan iki 
milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Sayın Arkadaşımız Kemal Dal'ın, 
bu maddenin metinden çıkarılması hakkında bir öner
gesi var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diğer cezalar başlığı altında düzenlenen 5 nci 

maddenin Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kemal DAL 
BAŞKAN — Takririnizi izah etmek istiyor mu

sunuz?.. 
KEMAL DAL — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Dal. 
KEMAL DAL — Sayın 'Başkan, Danışma Mecli

sinin değerli üyeleri; 

Kanunun tümü üzerinde daha önce yapılan gö
rüşmelerde ileri sürülen «Kanunsuz suç ve ceza ol
maz.» Anayasa prensibiyle, ceza hukuku prensipleri
nin ihlaliyle ilgili görüşler dolayısıyla Tasarı geri çe
kilmişti. Şimdi görüyoruz 'ki, 5 nc'i maddede bu dü
şüncelere yer verilmeden yeniden bir düzenleme ile 
karşı karşıyayız. Bir defa hem zaman bakımından 
burada getirilen ceza önceden cereyan etaiş olaylara 
uygulanmaktadır, hem de daha ileride çıkarılacak bir 
kanun kuvvetindeki kararnameyle yeniden suç ihdası 
öngörülmektedir. Yani, «Daha önce çıkarılmış karar
nameler ve çıkarılacak kararnameler» ifadesi kulla
nıldığına göre, «çıkarılmış kararnamelerde mevcut 
yasaklara 500 binle 2,5 milyon lira arasında ceza uy
gulanır» diyor ve çıkarılacak kararnamelerde gösteri
len yasaklara uymayanlara da aynı ceza uygulanır. 

Şimdi, burada daha önce belirtilmiş olan Anaya
sanın 33 ncü maddesinin hükmü açıktır. «Herkes yap
mış olduğu fiil ve hareketin yapıldığı zamandaki suç 
ve ceza İle cezalandırılır. Bir fiil ve hareket yapıl
dığı zaman suç iteşkil etmiyorsa, ondan sonra gele
cek kanun ile suç haline getirilemez.» Ayrıca Ana
yasanın 64 ncü maddesi gayet sarihtir; «İnsan hakla
rıyla ilgili meselelerde kanun kuvvetindeki kararname 
ile hükümete yetki verilemez.» 

Bu suretle burada tipik olarak Anayasanın ihla
liyle karşı karşıyayız. Tipikman kararnameyle suç 
ihdası sağlanmaktadır, tipikman kararnameyle ceza 
verilmektedir. Yapılan tashihle diğer yerlerde 15 gün
lük süre vermek suretiyle bu sakınca giderilmeye çalı
şılmıştır. Burada geçmişe uygulama bakımından 15 
günlük süre verilmemiştir, yani «15 günlük süre içeri
sinde beyan edildiği takdirde, eski beyanlarını tek
rarladığı takdirde» şeklinde ifade burada kullanılma-
mıştır. Bu ifadenin kullanılması gerekirdi, kullanılma
mıştır. O bakımdan geçmişe uygulanmaması söz ko
nusu olan bir durum geçmişe uygulanmaya kalkıl-
malktadır. Bu bakımdan ben maddenin çıkarılmasını 
teklif ettim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Feyyaz Gölcüklü. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Müzakere etmekte olduğumuz 5 nc'i madde ko
nusunda büyük tereddüt izhar edildi. Arkadaşlarımız 
maddenin yanlışlığı konusunda izahlarda bulundular. 
Benden önce konuşan diğer bazı arkadaşlarımız da 
maddenin Anayasayla ve Ceza Hukukunun ilkeleriy
le bir uyuşmazlık içinde bulunmadığını söylediler. 
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Ben ikinci grupta yer alan arkadaşlarımın fikrine ka- I 
tılıyorum. İzninizle kısaca düşündüğümü izah edeyim. 

Madde, peşinen belirteyim ki, ne teorik bakımdan, 
ne de pratik 'bakımdan Anayasaya aykırı değildir, Ce
za Hukuku ilkelerine aykırı değildir. Ceza Hukukun
da, «Açık ceza normu» dediğimiz, «Açık ceza hük
mü» dediğimiz hükümler vardır. Bu hükümler yalnız 
bizim hukukumuzda değil, diğer yabancı hukuklarda 
da yer almaktadır ve ceza hukuku teorisinde kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Açık ceza hükmünden kasıt şu : Kanun hangi 
konunun suç teşkil edeceğini tespit etmiştir; fakat 
•bu konu içinde yer alan fiilin tespiti başka bir yet
kili makama bırakılmıştır. Örneğini daha evvel Feyzi-
oğlu arkadaşım verdi, Türk Parasının Kıymetinin I 
Korunması Hakkındaki Kanundur. Bu bir Kanun
dur. Bu Kanunda denmektedir ki : «Türk parasının 
korunması amacıyla yetkili makam tarafından çıka
rılacak tebliğlere uymayanlara şöyle cezalandırılır...» 
Suçların kanuniliği ilkesine uyulmuştur, 'konu belir
tilmiştir. Yani, Türk parasının kıymetinin korunması 
amacıyla konulan kural. Bu nedir?.. Yetkili makam 
belirtecektir. Ceza, Kanun tarafından belirtilmiştir, şu 
kadar ceza ile cezalandırılır denmiştir; cezaların ka
nuniliği ilkesine de uyulmuştur. 

Diğer bir örndk, (Arkadaşlarımız kabul etmedi
ler) bizim Ceza Kanunumuzun 526 nci maddesidir : 
Sağlık mülahazalarıyla, ıkamu güvenliği, kamu düzeni 
mülahazalarıyla verilen emirlere uymayanlar vesaire... 
Konu belirtilmiştir, ceza da belirtilmiştir; suçların ka
nuniliği, cezaların •kanuniliği kuralına uyulmuştur. 

Daha başka hükümler de vardır Ceza Kanunu- I 
muzda; buna 'benzer, tamamen aynı değil. Her ne su
retle olursa olsun, vazifesini ihmal eden memur, her I 
ne sureltle olursa olsun, vazifesini 'suiistimal eden me- I 
mur. Fiilin kendisi tarif edilmemiştir, açık bırakılmış
tır. Bu 5 nci maddeyle de yapılan husus aynen böy
ledir. Maddede tarihi ve sayısı belirtilen Yetki Ka
nunu uyarınca çıkarılan bu YetM Kanunu, çıkarılacak 
kuralların, uyulması gerekli kuralların yahut yasakla
rın neler olduğunun konusunu belirlemiştir. Bu mad
dede suçun konusu belirlenım'iştir, suçların kanuniliği 
ilkesi yerine getirilmiştir. 

Fiil : Fiil, o konu içinde tespit edilmiş yahut ile
ride tespit edilecek fiildir. 'Bu, yetkili makama, yani 
kanun kuvvetindekıi kararname çıkaracak makama bı
rakılmıştır., 

Bu bakımdan, bu madde konusunda suçların ka
nuniliği ilkesine uyulmamıştır demek, kanaatimce 
mümkün değildir. Cezayı da kanun göstermiştir. J 
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IBu birinci arıza diyelim, arkadaşlarımızın şüphe 
ettikleri husus; bence bu şekliyle suçların kanuniliği, 
cezaların kanuniliği kuralı yerine getirilmiştir. Bu 
yalnız bizde değil, 'bütün yabancı kanunlar da aynı 
yolu tutmuştur, tutmaktadırlar gittikçe artan tempoy
la. Sebebi : Kanun yapma usulü günün ihtiyaçlarına 
cevap veremeyecek şekilde uzundur, bunun için daha 
yakından ve süratle takip edilen makamların belirti
len konuda suç fiili göstermelerine imkân verilmiştir. 

İkinci mesele, arkadaşlarımız madde bu şekliyle 
de geçmişe yürüyen bir maddedir, yani kanunun yü
rürlüğünden önceki fiilleri içine alan bir maddedir 
diyorlar. 

O da değil. Şunun için değil : Daha önce verilen 
Yetki Kanunu uyarınca çıkarılmış 35 ve 37 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnanıelerdeki yasaklara uy
mayanlar. Ne vakit uymayanlar?.. Bu kanun yürürlü
ğe girdikten sonra uymayanlar. Bu kanundan önce 
uymayanlar değil, altındaki maddede kanunun yürür
lük tarihi belirtilmiştir. Hiç şüphe yok, uygulayan 
hâkim bu kanunu, kanunun yürürlüğünden sonraki 
fiiller için uygulayacaktır. 

Bu kanundan sonra çıkartılan kararnamelerle ya
saklanan fiiller, yani bu hükümle suç haline getirilen 
fiililer zaten bu kanundan sonra işlenmişilerdir. Yani, 
gerek 35 ve 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
melerde yasaklanan, (Yasak ayrı, suç ayrıdır tabiî) 
Yetki Kanununda konusu gösterilen hususlarda çıka
rılacak kanun hükmündeki kararnamelerle konulan 
yasaklara, bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 
uymayanlar, aykırı hareket edenler, kanunda, hüküm
de gösterilen cezayla cezalandırılacaklardır. 

Yani nihayet olarak söyleyeceğim şu iki, kanun 
ne suçların, cezaların kanuniliği, ne aleyhte ceza hük
münün geçmişe yürümezliği gibi bir pürüzü taşımak
tadır. 

Teşekkür eder, hürmetler sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun ilave edeceği bir şey var mı efen

dim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS Mü-

RATOĞLU — Hayır, yok efendim. 
BAŞKAN — Evvela önergeyi oyunuza sunaca

ğım. Yani bu 5 nci maddenin metinden çıkarılma
sını isteyen... 

KEMAL DAL — Bir açıklama rica edebilir mi
yim Komisyondan? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL DAL — Sayın Feyyaz Gölcükiü'nün, 

«IBu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çıka-



Danışma Meclisi B : 69 18 . 3 . 1982 O : 2 

rılmış kararnamedeki yasaklara uymayanlar» iba
resinin maddeye girmesini kabul ediyorlarsa önergemi 
geri alıyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Kabul edilmiyor efendim. 
Şu halde arkadaşımızın, maddenin çıkarılması 

'hakkındaki önergesini oyunuza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 'Madde kaibul edilmiştir, 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Yasak Hükümler : 

MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı cezalar ertelene
mez ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesi uygulanamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir mütalaa var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul ermeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 7. — 1. 3 1 . 1 . 19*82 gün ve 2578 sa
yılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hük
münde Kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen 
esaslara göre işlem yapılanlardan esas 'borçlarının (ta
mamını kararnamelerde ve bu konuda belirtilen hü
kümler dairesinde Ödeyenler hakkında 2279 sayılı 
ödünç Para Verme İşleri Kanununun 17 nci madde
si ve bu Kanunu değiştiren 25:20 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava 
ve yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, mahkûmi
yet kararı varsa bütün neticeleri ile birlikte ortadan 
kalkar. 

2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan 
gerçek ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olan
lar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri 
Kanunu hükümileri uygulanmaz. 

IBAŞKAN — Madde hakkında görüş bildirmek 
isteyen arkadaşlarımız var mı?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

'8 nci maddeyi okuituyorum. 
Yürürlük : 
MADDE <8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

ı BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kaibul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kuruilu yürütür. 
I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum efen

dim. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Feridun Güray 
arkadaşımıza söz veriyorum. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlere uygu
lanacak ceza hükümlerini belirleyen Yasa Tasarısı 5 
milyonu bulan geniş bir vatandaş kitlesini ilgilendir
mektedir. 

Kararnamelerin Komisyonda müzakeresi esnasın
da bilgilerine başvurduğumuz banker ve bankere pa
ra kaptıranlar temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere 
göre, milyonları aşan mağdur kişiler, büyük bir çare
sizlik içinde Yüce Heyetinizden medet ummaktadır. 

Aylardan beri parasını kaybeden bu kişiler, ken
dileri açısından çıkış yolu aramaktadırlar. Bu üzün
tüleri sonucu, bir kısmının kanser, kalp ve bir kıs
mının da ruh hastası oldukları intikal eden mektuplar
dan anlaşılmaktadır. Geçinmekten acze düşen bu va
tandaşlarımızın, her gün kendilerini dolandıran ban
kerlerin kapısına gittikleri, açılır diye ümitle bekle
dikleri, yanlış da olsa perdesinin biraz aralanmasından 
bile medet umdukları, giderek rahatsız bir hale gel
dikleri yine anlatılanlar arasındadır. 

Ben şahsen, ileride bu konunun siyasî istismar 
vasıtası yapılmasından endişe ediyor ve bunu böyle
ce ifade ederek ilgililerin ıttılaına sunuyorum. 

Tasarı Komisyonumuza geldiğinde, bir tarafta 
milyonlarca insanın huzursuzluğu ve diğer yanda hu
kukun alfabesi olan kanunların geçmişe teşmil edil-
mezliği ve «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» kurak kar
şımıza çıkmış bulunmakta idi. 

Biz bu konuyu, kapalı kapılar ardında katı bir hu
kuk mantığı ile halletmeyi öngörmedik ve gelen Ta
sarıya en güzel şekli verecek, en yetkili organ olan 
Yüce Heyetiniz huzurunda tartışılmasını yeğ tuttuk. 
Yüce Heyetinizin istisna tanımayan bu hukuk kura
lının uygulanması yönünde vaki olan iradesi muvace
hesinde Tasarıyı geri aldık ve önergelerin ışığı altında 

I yeniden düzenleyerek huzurunuza getirdik. 
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Şimdi, Tasarıya en güzel şekli Yüce Heyetiniz ver
miş bulunmaktadır. Bu nedenle, Yüce Heyetin Ko
misyonumuza gösterdiği nazik 'ilgiye teşekkürü bir 
borç biliriz. 

Değişen bu duruma göre, ödeme güçlüğü içinde 
bulunan bankerlere, Yasanın yürürlüğe girmesinden 
sonraki 15 günlük süre içinde yeniden beyanname 
verme zorunluğu getirilmiş ve böylece geçmişte suç 
olan fiillerin yeniden tespiti imkânı sağlanmış bulun
maktadır, ilaveten, bankerlere hatalı beyannamelerini 
tashih imkânı da sağlanmıştır. 

Ayrıca, 4 ncü maddenin münhasıran çeke hasre
dilmesi önlenmiş ve poliçe ve bu sayılanların nitelik
lerini taşımasalar bile, «Benzeri belgeler» ibaresi ek
lenmek suretiyle borç ikrarını havı bütün yazılı bel
geler de kapsamına alınmıştır. Bununla da yetinilme-
yerek «Veya sair surette» deyimi ilave edilmiş ve 
böylece elden verilen paralar veya kanunların senet 
alıp verilmesini zorunlu kılmadığı durumlar da mad
deye dahil edilmiştir, 

'Ayrıca, bankere ve yakınlarına borçlu olanların 
borçlarını bi'ldirmemeleri, bunları kaçırmaları ve mu
vazaa yoluna gitmeleri de müeyyide altına alınmış 
ve banker borçlularının da üç ila on yıl arasında hapis 
cezasına çarptırılmaları kabul edilmiştir. Buna ilave
ten borçlunun kaçırdığı mal ve paranın elde edilme
mesi halinde, cezanın, 6 - 2 0 yıl olması ve kaçırılan 
mal ve paranın iki katı ağır para cezası ödenmesi Yü
ce Heyetinizce kabul edilmiştir. 

Tasarının, değiştirilen bu şekli ile kabulünün ye
rinde olacağı kanısındayım. Takdir Yüce Kurulunu-
zundur. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Kanunun 'tümünün lehinde konuşul

muş oldu. Aleyhinde konuişmalk üsteyen arkadaşımız 
var mı?... Olmadığına göre Kanunun tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir, millete ve memlekete hayırlı olsun. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/10) 
(S .Sayısı: 95) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin son mad
desi yine bir Kanun Teklifi ile ilgilidir. Hükümetin ve 
Komisyonun yerlerini almasını rica ediyorum. 

(1) 95 Sıra Sayılı basmayazı tutanağının sonuna 
eklidir. 

Maliye 'Bakanlığını temsilen gelen arkadaşımızın 
yetJkisd hakkındaki evrakı okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile i'llgi'M Kanun Teklifinin Yüce Meclisinizde 
görüşülmesi sırasında hüviyeti aşağıda yazılı olan ki
şinin Bakanlığımı temsile yetkili olduğunu saygıyla arz 
ederim. 

Kaya ERDEM 
Maliye iBakanı 

Adı ve Soyadı : Ertuğrul Kumcuoğlu 

Görev Unvanı : Maliye Bakanı Müsteşarı 

'BAŞKAN — Efendim, ilk olarak Bütçe - Plan Ko
misyonu raporunu sunuyorum. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu) 

'BAŞKAN — Teklif hakkında konuşmak isteyen 
arîkadaışımız var mı?.. Buyurunuz Sayın Kamer Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın IBaşkan, Danışma Mec
lisinin Sayın üyeleri; 

Teklifimizde şu amaçlanmaktadır : Malumu oldu
ğu üzere 13.1,1981 tarih ve 2559 sayılı Yasa ile 5434 
sayılı Emekli Sandığı Yasasında bir değişiklik ya
pılmış ve getirilen yenilikle, halen 20 fiili hizmet yı
lını dolduran memurların müracaatları halinde ken
dilerine emeklilik hakkı tanınmıştır. Ancak, Başba
kanlıkça, 19,1.1981 günü yayınlanan bir genelgede, 
'bu 20 yıllık emeklilik hakkından memurların yararla
nabilmeleri için fiilen o sırada iştirakçi... «iştirakçi» 
Ikelimesi aslında İhtilafa sebdbiyet verecek bir an
lamdır; ama fiilen görevde bulunması 'ilkesi benim
senmiştir. Bu suretle yayınlanan Genel Tebliğ gere
ğince de, halen fiilen görevde bulunmayıp da Dev
lete 20 ila 25 yıldan bir gün eksik 'bir tarihe kadar 
fiilen hizmet yapmış; ama çeşitli nedenlerle gerek ira
desi ve gerekse iradesi dışında ayrılmak zorunda ka
lan kamu hizmetlileri hu haktan yararlandirılmamış-
tır. 

Evvela Tekliflimizin Bütçe Plan Komisyonunda mü
zakeresi sırasında, Teklifi yeterince açıklama fırsatı
nın 'bize verilmediğini izah etmek isterim. Bu Tekli-
fimiz Bütçe Plan Komisyonunda müzakere edilirken, 
Sayın Ahmet Senvar Doğu, «<Bu Teklifle anarşistle
rin emeklilik hakkından yararlanması» iddiasını ileri 
sürdüler. Sonra Sayın Narlıoğlu dediler ki, «Tekkeyi 
bekleyen çorbayı içer.» Biz bu açıklamalar üzerine 
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söz istedik, Komisyonca bize söz verilmedi; verilse 
idi, Teklifin daha da daraltılmak suretiyle bazı de
ğişiklikler yapma yoluna gidebileceğimizi kabul ede
bilirdik. Ayrıca, Komisyon Raporunda «Hazineye bü
yük 'bir yük getiriliyor.» denilmektedir. Halbuki kaç 
tane memur bu durumda, kaç tane memur bu halktan 
yararlanacak?.. Bu, bir defa ıhesaplanmamustır, Bunun 
malî portesi nedir hesaplanmaımıştır. 

Bilindiği üzere, 20 hizmet yılını doldurup da fii
len görevinden ayrılan memurlardan bir kısmı irade-' 
leriıyle, bir kısmı da iradesi dışında görevlerinden ay
rılmaktadır. Öylesi memurlar vardır ki, bunlar (hiçbir 
suçu olmadığı 'halde birtakım olaylar sebebiyle görev
lerinden ayrılmak zorunda kalmışlar; ama 'bunlar Dev
letimize de 20 yıl veya 24 yıl gibi çok uzan süreli 
bir hizmet yapmışlardır. Devletimiz şefkatli bir Dev
lettir. Şefkatli Devlet de daima zor durumda olan 
mensuplarına veyahütta vatandaşlarına el uzatmak ve 
hukuk devleti de olduğumuz için, eşitlik ilkesini uy
gulamak zorundadır. 

IBütçe Plan Komisyonundaki m'üzakeresi sırasında 
Emekli Sandığı Genel Müdürü de dediler ki, «Efen
dim, nasılsa bunlar 60 yaşını doldurunca fiilen 
emeklilik maaşını alıyorlar.» ancak şunu izah etmek 
gerekir ki, görevini yapıp da şu durumda bu görev
den ayrılan kişilerin büyük bir kısmı 40, 45, 50 yaş
larındadır. Bunlara 60 yaşına kadar hiçbir emekli 
maaşını bağlamayıp da uzun süre Devlete şerefle 
hizmet etmiş olan ıbu kişileri aç bırakmak bence 
hukuk ilkeleri ile eşitlik ilkeleri ile bağdaştırılamaz. 
IBenimı teklifim, bu Teklifimizin (İçtüzüğümüzün 75 
nci maddesine göre, bu Teklifimi reddeden veya 
bizim Teklifimizi reddeden Bütçe Plan Komisyonu 
Raporunun 'reddedilerek, Bütçe Plan Komisyonunca 
bu konunun yeniden enine boyuna incelenmesi ve bir 
haksızlığın giderilmesidir. 

Özellikle malumunuz olduğu 'üzere meselâ 12 Ey
lülden sonra hiçbir suçu olmadığı halde açıkta kalmış 
belediye reisleri, suçu olanlar da var, ama olmayanlar 
da var, yani onu da kabul etmek lazım, tekrar göreve 
ide dönmediler. 'Bunlar, devlet memuriyetinden gelmiş, 
belediye reisliğine seçilmiş; ama 1(2 Eylülde bütün 
belediye reislerinin, bütün seçimle gelen kişilerin 
(görevlerine son verildi, il Daimi Encümeni üyeleri, 
o tarihte milletvekili olan kişilerim görevine son ve
rildi. 'Bunlar, devlet dairelerinde herhangi bir görev 
talebinde bulundukları zaman, .Devlet bunlara böyle 
bir 'görev veremiyor. 

1 8 . 3 . 1 9 8 2 0 : 2 

Yine 12 Eylül öncesi bazı memur tayinlerinde 
memurlar öyle yerlere gönderildi ki, bunlar can gü
venliği nedeniyle gönderildiği yere gidemedi ve 
20, 22, 23 yıl Devlete hizmet verdiği halde, canını 
kurtarmak için bu yerlere gitmedi ve müstafi adde
dildi. 

IBizim Tdkliifimiz, böyle hiçbir suçu olmadığı halde 
Devlette 20 ile 24,5 yani 25 yılını doldurmayan bir 
süre içinde hizmet eden kişilere, Devletin bir yar
dımı olarak, ki 2559 sayılı Yasa ile birtakım Devlet 
Memurlarına böyle haklar tanımıştır, bu hakkın bu 
durumda bulunan memurlara, da teşmilini arz edi
yorum. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Kanun Teklifi hakkında başka mütalaa beyan et
mek isteyen arkadaşımız var mı efendim?'.. Olmadı
ğından Komisyonun mütalaasını rica edeceğim. 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, Saygıdeğer 
arkadaşlarını; 

Dün benzer konuda, emekliliğe müracaat eden
lerin konusunu görüşmüş ve (gerekçelerimizi 'etraf
lıca açıklamıştık. Bugün, herhangi bir nedenle 25 
yılını doldurmadan kamu hizmetlerinden ayrılan
ların durumunu görüşüyoruz. 

Dün arz ettiğim gibi, 2559 sayılı Kanuna daya
narak Komisyonumuz, Emekli Sandığı ile ilgili ka
rarları oluşturmamaktadır. IBu konudaki yaklaşımımız, 
2559'u temel alan bir görüşü, bir mesnedi değil, 
Emekli Sandığının ve emeklilik sisteminin genel esas-
'larını dikkate a'lmaktır. Eğer böyle yaparsak, 2559'a 
gerekçe yaparak bazı konuları savunmaya kalkarsak, 
bir başka teklifle ide 20 yıl çalışıp da 25 yılını dol
durmadan rahmetli olan memurların durumu da gün
deme (gelebilir, bu da bir teklif konusu yapılıabilir. 
Bu teklifleri, buna dayandırarak çoğaltmak pek müm
kündür. 

IBu 'nedenlerle biz bu teklife Komisyon olarak bu 
temel nedenden dolayı katılamadık. 

IBir başka yanı da kısaca arz edip huzurunuzdan 
ayrılacağım. Sayın teklif sahibi arkadaşımıza Komis
yonda gerekli söz veril'miş'tir; ancak komisyonların 
belli bir görüşme usulü de vardır. O usule, Komisyo
numuzun kabul ettiği usule ve İçtüzükte yer alan 
esaslara dayalı olarak söz herkese verilir, verilmek 
zorundadır. (Biz, bu konunun burada bu biçimde izah 

-< 509 — 



Danışma Meclisi B : 69 18 . 3 . 1982 O : 2 

edilmesine Komisyon olarak üzüldük. Ayrıca da 
isim zikredilerek, Komisyonun değerli üyöleriyle 
bağ kurarak kanunun nakledilmesi üzücü olmuştur. 
Gerekçeyi ve 'hu durumu saygıyla arz ediyorum 
efendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

iHükümetin görüşünü rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANLIĞI TBMlSlLOM ERTUĞ-
RÜL KUMCUOGLU — Sayın Başkan, Hükümetin 
ıgörüşü, Komisyon Sözcüsünün görüşleri parale-
lıindedir. Arz ederim. 

....>... 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

IBaşfea söz isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. 
Olmadığına göre Raporun kabul edilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbuıl edenler... Kalbul etmeyenler... 
Komisyon Raporu kalbul edilmiştir. Bu suretle teklif 
reddedilmiştir. 

IBugünfcü gündemimiz bitmiştir. 

12 Mart 1$82 Pazartesi günü saat 14,00'de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Koparana Saati : 18,15 

• • • < • • • • 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL (KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK ıtŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TBKLİİFLERÎ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN IÎŞLER 

ı(l) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Geza Hü
kümleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/İ143) f(S, Sayısı : 98) (Dağıtma 
TarM : 10.3.1982) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 
9 arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Ka-
mununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve 'Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/10) <:S. Sayısı : 95) (Dağıtma Tarihi : 5.3.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 98'e 1 nci Ek 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili 
Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /143) 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/143 
Karar No. : 33/2 

17 Mart 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla ilgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri 
Hakkındaki Kanun Tasarısının müzakeresi sırasında verilen önergelerin ışığı altında Komisyonumuzca yapı
lan görüşmeler sonunda tasarının 1 nci maddesi 2 madde olarak, 2 nci maddesi 3, 3 ncü maddesi 4, 4 ncü 
maddesi 5, 5 nci maddesi 6, 6 nci maddesi 7, 7 nci maddesi 8, 8 nci maddesi 9 ncu madde olarak kabul edil
miş ve hazırlanan madde metinleri eklenerek sunulmuştur. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Karşı oy gerekçem eklidir 

Necip BİLGE 
Üye 

(Bulunmadı) 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

(Bulunmadı) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekiü 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
(Bulunmadı) 
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KARŞI OY YAZISI 

Kanun hükmündeki kararnamelerle atıf yapılan ceza hülkümied sadece Oöza Kanununun yürürlüğüme 
Ikadarki kararnameler suçlarını kapsanıatkıfcadır. 

Kanunun yürürlüğünden sonra çıkarılacak kararnameleri Ikanfaaıtikniizce bu Ceza Kanunu lüle cezalandır
mak kalbil olımayacalktır silk silk ceza kanunları oluşturmak gerdkeeefcıtky 

Kanaatimizce ceza ımueyyidesinıi ileriye yönelıiık uygullayaibıifflmek içtin 1 inci maddeyi, ıbüitüın 'bankerlere be
yanname veittnıe yükümllülüğünü getirecek ıbir düzeölemeye koymak gerekir. 

Bu nedenlerle tasarımın 1 ncli maddesi ile 5 nci maıddesindekii «çıkartacak olanı» şeklindeki düzenle
mesine karşıyım. 17 . 3 s 1982 

Saygı ile arz edertinij 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 98'e 1 nci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTtÖÎ METİN 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Beyan Yükümlülüğü Süresi : 

MADDE 1. — 13,1.11982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkaırtıimaiş bulunan 35 ve 37 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde ödeme güçlüğü içinde olan bankerler ile oniaırlta Allgü kişilere; yap
makla yûkümılü bulundukları bildirtim ve (beyanlar için ıbu Kanunla (15 günlük ek Ibir süre) tanınmıştır. 

Söz 'konusu (bankerler ile Kanun Hülkmünde Karıaröaımelerıde anılan sair ilgiiler, daha önce ıbeyanda (bu
lunmuş olsalar Ibiie, ıbu 15 günlük süre dçinde eski beyan ve Ibidlklilerini ('aynen veya tashihen) tekrarlamakla 
yükümlü kıtamışlardıri Daıha önce hiç beyanda bulıunmaımıış olanlar da beyanlarını aynı süre içlinde yapmak 
zoronidadırlar. 

37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 ncü maddesinde (belirtilen (geçersiz tais'arruflar) m konusu 
olan mıal Ve haklara ilişkin olarak 14.il.il982 tarihinden sonra yapılmış 'olan her türlü tasarrufların da liflgili 
tasarrufu yapani'ârca, söz konusu 15 günlük süre içinde beyan edilmesi zorunludur^ 

15 günlük süre, bu Kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihte işlemeye başlar. Ancak tasfiye1, görevli bakanlık, 
sermaye piyasası kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise, 15 günlük süre, Tasfiye Kurullarınca tas
fiyenin açidlğına dair yapılacak ilandan itibaren başlar-

Beyanda Bulunmama ve Mal Kaçırma : 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler 'aşağıdaki şekilde cezalandırılırlar : 

a) Bu Kanunun 1 noi maddesiyle tanınmış olan 15 günlük süre içinde; 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen hususlar için (eski beyanlarını teyiden veya tasbihen tek

rarlamayan veya beyandan kaçınan, gerçek dışı beyanda bulunan ya da eksik beyanda bulunan, mal veya 
paralarını kaçıran, muvazaalı alacak veya burç ilişkileri kuran, söz konusu kararnameler gereğince tasfiyeye 
tabi tutuldukları halde ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek kişi bankerler, bunların müdür ve yönetici 
olarak çalıştırdığı kişiler ile tüzelkişi bankerlerin yukarıdakilerden başka ortakları ve bu fiillere bilerek işti
rak edenler hakkında eylemleri başka 'bir suç oluştursa 'bile ayrıca 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygu
lanır. 

b) Kaçırılan veya muvazaa konusu edinilen mal veya paraların elde edilmemesi halinde yukarıdaki fık
raya göre verilecek ceza bir kat artırılarak hükmedilir ve ayrıca kaçırılan veya muvazaa konusu olan değe
rin iki katı ağır para cezası Verilir. 

c) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, müdürlerine, yöneticilerine, denetçilerine ve bun
ların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar, borçlarını ve borç
ları teminatsız ise borca yeter derecede taşınır veya taşınmaz mal ve haklarını; yukarıda sayılan kişilere 
ait olup herhangi bir sebeple ellerinde bulunan mal, hak ve menkul kıymetleri ve bu kanun gereğince ge
çersiz kılınan tasarruflardan yararlanmış ve edindikleri menfaatleri bildirmeyenler ile bu mail, hak ve menkul 
kıymetleri kaçıranlar veya muvazaa suretiyle bunları konu eden alacak ve borç ilişkisine girenler hakkında 
bir ve ikinci fıkralardaki hükümler uygulanır. 

Taksirattı ve Hileli İflas : 

MADDE 3. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Karar
namelerin uygulanmasında İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 nci maddelerinde belirtilen hususların mev
cudiyeti halinde, tasfiye kararı iflas kararı hükmünde olup, ilgili bankerler hakkında eylemleri başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca Türk Ceza Kanununun 506 ve 507 nci maddeleri uygulanır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 98'e 1 nci ek) 
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Karşılıksız Çek Düzenleyenler Hakkında Uygulanacak Hükümler : 

MADDE 4. — 1. 14.1.1982 tarihinden önce bankerlik faaliyetleri sebebiyle gerek anapara ve gerekse 
faizler için 'karşılıksız çek, bono, poliçe ve bu sayılanların niteliklerini taşımasalar bile benzeri belgeler dü
zenleme suretiyle veya sair surette Türk Ceza kanununun 503 ncü maddesinde yazılı suçu »işleyen banker
lerden (daha önce tasfiye için başvuranlar, beyanname verenler veya haklarında tasfiyenin açılmasına karar 
verilenler dahil); bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 37 sayılı Kararname ile değişik 5 nci maddesinde belirtilen esaslara göre beyanda bulunup tüm /borç
larını bir yıh geçmeyen sürede ödeyeceğini göstenir bir planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile tasfiye 
ile görevli mahkemeye vermesi ve ödeme planı ile göstereceği teminatın görevli mahkemece uyguianabillir ve 
borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi halinde bunlar hakkında : 

a) Bu suçtan dolayı hazırlık soruşturmasının durdurulmasına Cumhuriyet Savcılığınca; 
b) İlk ve son soruşturma safhasında, ilk ve son saruşturmanın durdurulmasına ilgili hâkimlik veya mah

kemece; 
c) infaz edilecek veya infaz edilmekte olan cezaların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; karar 

verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar salıverilir. 
2. Bu suretle salıverilen tutuklu veya hükümlüler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamla

rına teslim edilerek yoklama defterine kaydedildikten sonra serbest bıralkılniar. 
3. Tutuklu ve hükümlü olmayan sanıklar da ödeme planı ve gösterecekleri teminatın görevli mahkeme

ce uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görüldüğü tarihten itibaren 24 saat içinde ika
metgâhlarınım bulunduğu yerdeki kolluk makamlarının yoklama defterine kaydolmak zorundadırlar. 

4. İki ve üçüncü fıkralarda sayılan kişiler, tasfiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralıklarla yok
lamaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt dışına çıkmaları 
yasaktır. Bu süre içinde dava ve ceza zamanaşımı işlemez. 

5. 'Birinci fıkra uyarınca haklarında işlem yapılanlardan, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre tasfiyenin kaldırılmasına Ikarar verilenler hakkında : 

a) Durdurulmuş bulunan hazırlık soruşturmalarında kovuşturmaya mahal olmadığına; 
b) İlk ve son soruşturmanın durdurulması hallerinde davanın ortadan kaldırılmasına; 
c) İnfazın durdurulduğu durumlarda mahkûmiyet hükümlerinin yerine getirilmemesine; 
Karar verilir. 
6. Beşinci fıkra gereğince, yerine getirilmemesine karar verilen mahkûmiyet hükümlerinin kanuni sonuç

ları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş olan para cezaları iade edilmez, mahkûmiyet hükmüne ait sicil 
varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için si
cil varakası tesis edilmez. 

7. Birinci fıkra uyarınca işlem yapılanlardan ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin kaldı
rılmasına karar verilmeyenler hakkında : 

a) Durdurulmuş olan hazırlık soruşturmasına; 
b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş olan davalara; 
e) İnfazı durdurulmuş olan mahkûmiyet hükümlerinin infazına; 
Devam olunur. 
8. Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları ödeme planları uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağ

layabilir nitelikte görülmeyen veya süresi içinde müracaat etmeyen bankerler hakkında bu madde hükmü uy
gulanmaz. 

9. Bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen ve mahkemeoe uygun görülmesi nedeniyle haklarındaki 
soruşturmanın veya hükmün infazının durdurulmasına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki bilgilerin ger
çek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Kanunun 2 nci maddesinde yazılı diğer suçlan işleyenler hakkında anılan 
2 nci maddenin (a) fıkrasındaki cezaya hükmolunur. 

10. Bu maddedeki kolluk makamlarına başvurma veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayanlara 
üç aydan bir yıla kadar hapis, yurt dışına çıkma yasağına uymayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş-
yüzbin liradan iki milyon liraya kadar ağır para cezası hülkmolunur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 98'e 1 nci ek) 



~ 5 — 

Diğer Cezalar : 

MADDE 5. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde yazılı olup bu Kanunda ayrıca cezalandırılmamış olan yükümlülük ve yasaklara 
uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca beşyüzbin liradan iki milyon liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunui. 

Yasak Hükümler : 

MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı cezalar ertelenemez ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanu
nun 4 ncü maddesi uygulanamaz. 

Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 7. — 1, 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını ka
rarnamelerde ve bu konuda belirtilen hükümler dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Ver
me İşleri Kanununun 117 nci maddesi ve bu Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava ve yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, mahkûmiyet kararı varsa 
bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. 

2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek Ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olanlar 
hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 98'e 1 nci ek) 
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Danışma Meclisi Üyesi Kamer Genç ve 9 Arkadaşının 5434 
Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

( 2 / 1 0 ) 

Danışma Meclisi Başkanbğtna 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun teklifim Gerekçe
si ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer GENÇ İbrahim GÖKTEPE Bekir Sami DAÇE 
Tunceli Üyesi İçel Üyesi Gaziantep Üyesi 

Fahri ÖZTÜRK Abdurrahman YILMAZ Mehmet PAMAK 
Yozgat Üyesi Malaltya Üyesi Çanakkale Üyesi 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Zeki YİLDİRİM » Yıldırım AVCI 
Adıyaman Üyesi 'Kontenjan Üyesi Denizli Üyesi 

İsa VARDAL 
Zonguldak Üyesi 

5434 SAYILI TC EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA IBİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

13.114981 gün ve 2559 sayılı 5434 sayılı TC Bmdkli Sandığı Kanununun 3 ncü Maddesi ile 15, nd Mad-
desinlin (İh) Fıkrasınun Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesinle (j) Fıkrası ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Ek
lenmesine dair Kanunun Geçici 1 nci maddesi 20 fili 'hizmet yılını dolduranlara emekli olma ve ikramiye
lerini ,% 25 fazlası ile alıma hakikini getirmiştir. 

Maddede açıklık olmamasına rağmen Başbakanlığın 19.11.1981 'günkü genelgesi ile sadece Kanunun yayımı 
tarihinde* fiilen (görevde bulunanların kanundan yararlanacağı belirtilmiştir. Böylece Devlete 20 yıl veya daha 
fazla hizmet vermliş olup çeşM sebeplerle fiilen görevde bulunmayanların bu haktan yararlanmaları mümkün 
olamamıştır. Bu durum kianunlliarıın genelliği ve eşitliği prensibini geniş ölçüde zedelemiştir. 

Şöyle ki v 
Geçmişte çeşiıÜ sebeplerle görevlerinden ayrılmak zorunda kalıp halen 20 yıl ve daha fazla hizmeti ol

duğu halde görev verilemedüği için hizmetleri askıda kalmıştır^ Devlete 20 yılını veıiip başkaca sosyal gü
vencesi bulunmayan valtandaşlarımıızı, kamu görevlilerinin yegâne glüvencesi olan emeklilik hakkından mah
rum bırakmak adalet duygularına ters düşmektedir.. 

Kaldı ki bu şekilde 'olanların sayısı Sandığa büyük bir külfet getirecek kadar Ibüyük değidir. Bu hizmet
leri Sandığın tasfiye etme zorunluluğu vardır. Bu hizmetler sülinip atılamayacağına göre Sandık Meride daha 
(büyük mali külfetlere katlanarak tasfiye etme1 durumunda kalabilecektir* 

Filen görevde bulunanlara 20 yılda emekli olma hakkı verilip ikramiyeleri % 25 zamlı ödenirken 20 
yıl fili hizmeti olup halen görevde 'bulunmayanlara en az zamsız ikramiye ile emekli olma imkânı sağlanma-
İıdiuv 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici 1 nci maddenin gerekçesi : 

2559 sayılı Kanunun Geçici h nci maddesine göre fiili 20 hizmet yılını doldurup Kanunun yayımı tarihin
de fiilen görevde bulunanlarla çeşitli nedenlerle görevde bulunmayanlar arasında Kanun önünde haklarda 
eşitlik sağlamaiktadrr. Buna rağmen görevde olmayanların ikramiyelerinin zamsız ödenmesi İle görevde olan
larla olmayanlar arasındaki farklılıkta dikkate alınmıştır. Diğer hususlar genel gerekçede açıklanmıştır. 

2 nci ve 3 ncü madde gerekçeleri : 

2 nci ve 3 ncü maddeler yürürlük maddeleridir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ KAMER GENÇ VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

En az 10 yılı TC Emekli Sandığına tabi olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumlarından birisine kesenek ve 
primleri ödenmiş olmak şartıyla toplam 20ı yıl ve daha fazla fiili hizmeti olan ve halen iştirakçi bulunmayan
larda 2559 sayılı Kanundan yararlanır. Ancak, bu durumda olanlara ikramiyeleri zamsız ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 95) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan komisyonu 
Esas No. : 2/10 
Karar No. : 36 

3.2. 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa (bir geçioi madde eklenmesine dair Kanun teklifi ve gerekçesi, 
Komisyonumuzun 24 Şubat 1982 tarihli 35 nci birleşiminde Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü temsilcilterinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü, 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde; 

1. 2559 sayılı Kanunla 20 yılını dolduran her memura emekli olma hakkının tanınmadığı ve 1922 sayılı 
Kanunun halen yürürlükte bulunması gerçeği karşısında teklifte öngörülen hakların yasalaşmasının mümkün 
olmadığı, 

2. Teklifin yasalaşması halinde, kamu yararını haleldar edecek pek çok mahzurların ortaya çıkacağı ve 
uygulama adaletsizliklerine neden olacağı, 

3. Bütün nakit ihtiyaçları Hazinece Sosyal Transferler adı altında bütçeden karşılanan Emekli Sandığı
nın böyle bir uygulama ile bütün aktuarya hesaplarının bozulacağı ve uygulamanın Hazineye büyük bir yük 
getireceği, 

Görüşleri ile Komisyonumuzca teklif benimsenmemiş olup, maddelere geçilmesi kabul edilmediğinden, 
tümüyle reddedilmiştir. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Mustafa A, AYSAN 
Başkan 

İmzada Bulunamadı 
Tülay ÖNEY 

Kâtip 
Muhsin Zekai BAYER 

Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Iımziada Bıılun'am'adı 

Turgut KUNTER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

İmzada Bulunamadı 
Tandoğan TOKGÖZ 

Üye 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Üye 
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Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmöt Senıvar DOĞU 
Üye 

İmzada Bulunamadı 
İbrahim GÖKTEPE 

Üye 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

Üye 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

Üye 
A. Lâmi SÜNGÜ 

Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 
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