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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — 16.12.1982 tarihli 31 inci Birleşimde Selçuk 
Kantarcıoğlu'nun 228, 229 ve 230 sıra sayılı Kanun 
Tekliflerini görüşmek üzere verilen 20 günlük süre
nin 10 gün daha uzatılmasına dair Bütçe - Plan Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

2. — 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanarak, 
maddeleri üzerinde görüşüldü. 

6 Ocak 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — ©ELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHlNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Teklifi. (2/83) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.1.1983) (Millî Eğitim (Esas) ve Bütçe - Plan Ko
misyonlarına : 5.1.1983) 

Raporlar 
2. 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah

kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 

ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

3. Danışma Meclisli Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dik'im Alanlarının 
'Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

4, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1983) 

»»«»•« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KÎTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun, Diyarbakır' 
da çöken bir apartman nedeniyle gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Dabakoğlu' 
nun gündem dışı söz isteği vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyarbakır'da meydana gelen çöküntü nedeniyle 

6 Ocak 1983 Perşembe günkü Genel Kurul toplan
tısında gündem dışı konuşmak istiyorum. 

Müsaadelerinize arz ederim. 
Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Dabakoğlu. 
VEHBÎ MUHLİS DABAKOĞLU - Yücs Mec-

lis'in Sayın Başkanı ve mümtaz üyeleri; 
Üç günden beri büyük bir teessür içerisinde ne 

olacağını, neticenin nereye varacağını beklemekle 
geçirdim. Türkiye'deki laubaliliğin, kayıtsızlığın ve 
'boş vermenin neticesinde ortaya çıkan gecekondu 
anarşisinin son halkası olmasını temenni ettiğim Di
yarbakır'daki 7 katlı apartmanın çökmesi feciatı kar
şısında nasıl bir psikoloji içinde bulunacağımı tah
min buyurursunuz. 

Muhterem üyeler; 
Gazetelerdeki fotoğraflar, televizyonda gösteri

len filmler olmasa dahi feciatı bütün çıplaklığıyla 
göz önüride canlandırma'k mümkündür. 61 ölü, bir o 
ka'dar yaralı ve bir o kadar da kayıp vardır. 185 
sakini bulunan 7 katlı, 28 daireli bir apartman bu. 
Tasavvur buyurun, şehir planında yeşil saha diye ay
rılmış bir yer ve 1979 yılında inşa edilen küçük bir 
gecekondu, 1980'e doğru da gecekondu büyüyor, 1981 
yılında 7 katlı, 28 daireli bir apartman haline geli 
yor. Buna kaçak bir inşaat deniyor. Evet bu kaçak 

bir inşaat. Gözler kör olmalı ki, bunu görmesin, bu 
hal bir anarşi değil de nedir?.. Öyle bir şey ki; bir 
mezbaha işçisi, inşaatçılığa başlıyor, bundan herhan
gi bir belge, hefhangi bir vesika aranmıyor. Bu, 30 
kadar bina yapıyor ve neticede otomobil sahibi, 
apaftman sahibi oluyor, daireleri 1 milyon 200 bin 
liraya satıyor; kimse ilgilenmiyor. Kaçak olduğu söy
leniyor, usulüne uygun olarak yapılmadığı bildirili
yor, inşaat mühürleniyor, kapatılıyor, inşaatçı mü-
hürü kırıyor, açıyor ve inşaata devam ediyor; her
kes uyku içersinde. Nihayet bildiğimiz ,facia meyda
na geliyor. Buraya belediye elektrik veriyor, beledi
ye su veriyor, bu bina kaçak bir binadır. Bunu nasıl 
bir mantıkla ölçmek imkânını bulmak, nasıl bir yolla 
bu işi tedvir etmek, hangi aklın, hangi mantığın kâ
rı olabilir?.. 

Muhterem dinleyiciler; 
Türkiye'de bu yeni bir facia mı?.. Hayır, bu ka

çıncısı... istanbul'da Güzelyalı Sinemasının yıkılması, 
Ali Sami Yen Stadının yıkılması, Ankara'da Spor 
Salonunun yıkılması ve geçen sene de Mithatpaşa 
Ca'ddesinde bir binanın çökmesi gibi birbirine zincir
leme olarak devam eden bir hal. 

İstanbul Mühendisler Birliğinin, İnşaatçılar Bir
liğinin vermiş olduğu bir rakama göre Türk'iyeMe 1 
milyon 750 bin adet kalitesiz ve kaçak bina varmış; 
bunun 500 bini de İstanbul'da bulunuyormuş. 

Bilinen bir hakikat, üzerine parmak basılan bir 
hakikat göz kapatılarak uyutuluyor ve unutuluyor, 
kimse bu hakikat üzerinde durmuyor. Suçlu arıyoruz. 
Nerede suçlu?.. Müteahhit kaçmış. Yalnız müteahhit 
mi suçlu?.. Bence müteahhitin hiçbir suçu yok; suç
lu olan ona göz yuman, suçlu olan ona imkânı sağ
layan, suçlu olan «Gecekondu» diye yedi katlı apart-
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man dikildiği zaman gözlerini yuman insanlar ve 
idarecilerdir. 

Evet, bu hal devam ederse felaketin nereye vara
cağını tahmin etmemek mümkün değildir. İsrail Lüb
nan taarruzunda bir füze atar, bir apartman yıkılır, 
7 - 1 0 ölü çıkar. Bizde füzeye, sarsıntıya lüzum yok; 
kendimiz memleketin temeline dinamit koymuşuz, 
gecekondulara göz yummuşuz ve bu dinamitle mem
leketi felakete maruz bırakmışız. 

Allah esirgesin, bir zelzele olursa bu memleketin 
hali ne olur?.. Aca'ba 1939'daki Erzincan felaketin
den daha hafif mi olur zannederiz?.. Hayır, mutlak 
surette bugünkü halde bütün Türkiye'yi ahtapot gibi 
saran bu gecekondular, bu usulsüz binalar, bu kali
tesiz inşaatlar memleketi büyük felakete sürükler, 
harpten daha feci bir hale sokar. 

Ben bu sözlerimle hissiyatınıza değil, şuura, akla, 
mantığa hitap ötmek istiyorum. Bu ne ka'dar daha 
devam edecektir?.. Bu feci vaziyeti ne vakit önle
yeceğiz?.. Bunun üzerinde Yüce Mecli'sin elbirliğiyle 
çalışması ve bir karara varması, bir prensip kararı 
alarak, bir kanun teklif ederek bunun önüne geçme
si temennisinde bulunmayı kendime vazife telakki 
ediyorum. 

Diyarbakır'da yaralı olanlara şifa, hayatını kay
beden vatandaşlarıma Cenabı Haktan rahmet, onla
rın yakınlarına da sabır ve tahammül, Türk Mille
tine de uzun ömür, refah ve saadet içerisinde şuurlu 
bir hayat temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dabakoğlu. 

2. — Akif Erginay'ın, Cumhurbaşkanı Kenan Ev
ren'in Validelerinin vefatı dolayısıyla Danışma Mec
lisinin taziyelerinin Başkanlık Divanınca yerine geti
rilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Cumhurbaş
kanımızın Validelerinin vefatı dolayısıyla Sayın Er
gi nay Meclisimizin bir karar almak suretiyle tazi
yelerimizin kendilerine bildirilmesini bir önerge ile 
istemektedirler. Bu istek Başkanlık Dvanınca yerine 
getirilecektir; arz ederim. 

3. — Remzi Banaz'ın «Olağanüstü Hal Kanunu 
Tasarısı»nın esas Komisyon olarak Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna havale edilmesini 
isteyen önergesi. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler, gündeme geçiyo-
ruırij 

Tüzüğümüzün 72 nci maddesinde, Başkanlığın 
komisyonlara yaptığı havalelere bir itiraz olduğu tak

dirde oturumun başında o itirazla ilgili konu ele alı
nır deniliyor. Sayın Banaz'ın böyle bir itirazları var
dır; itirazlarını okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı Hükümetimiz-' 

ce hazırlanarak Meclisinize sunulmuş ve 5 Ocak 
1983 günlü 31 No. lu gelen kâğıtların 1 inci madde
sinde yer almıştır. 

(Bu tasarının esas Komisyon olarak Adalet Ko
misyonuna havale edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu havaleye Danışma Meclisi İçtüzüğünün 72 nci 
mad'desi uyarınca itirazım vardır. Oturumun başında 
konuyla ilgili olarak tarafıma söz verilmesini .müsa
adelerinize arz ederim. 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Banaz. 
REMZt BANAZ r— Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı Hükümetimizce 

hazırlanarak Danışma Meclisi Başkanlığına sunul
muş ve 5 Ocak 1983 günlü 31 No. lu Gelen Kâğıt
ların birinci maddesinde yer almıştır. Bu Tasarının 
esas kom'isyon olarak Adalet Komisyonuna havale 
edildiği anılan Gelen Kâğıtlarda belirtilmiştir. 

Tasarı incelendiğinde konunun tamamen olağan
üstü hallerde valiye verilen yetkileri ve bu yetkilerin 
kullanılma biçimini düzenlediği görülür. Tasarıda 
mahkemelerle ilgili iki madde vardır. Bunların bir 
adedi de gene idareye, valinin aldığı kararlara atıf 
yapmaktadır. Uygulama tamamen idarenin ve vali
lik düzeninin olağanüstü hallerdeki işleyişi ile ilgi
lidir, 

Ayrıca Tasarı askerî birliklerden kuvvet isteme
yi ve bu kuvvetin çalıştırılma biçimini de düzenle
diği için Millî Savunma ile de yakından ilgilidir. 

Tasarıda ana hatlarıyla; vatandaşlar için getirile
cek para, mal ve çalışma yükümlülükleri, temel hak 
ve özgürlüklerin valilerce nasıl sınırlandırılacağı ve
ya durdurulacağı, tedbirlerin nasıl ve ne surette alı
nacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler 
verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişik
likler yapılacağı, valilerin tabiî afet ve tehlikeli has
talık, Anayasa ile kurulan hür demokratik düzenin 
ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik bunalımlarda 
yetkileri, vatandaşlara getirilen para, mal ve çalışma 
yükümlülükleri yer almıştır. 

Ayrıca Tasarının uygulama bölümünde kuvvet 
istemi, bunları kullanma yetkisi, vali başkanlığındaki 
koordinasyon kurulunun görev ve yetkileri, olağanüs-

— 386 — 



Danışma Meclisi B : 39 6 . 1 . 1983 O : 1 

tü hal hizmet zammı, valilerin uygulayacakları disip
lin cezaları, kişilerin bölgeyle ilişkileri konusunda İçiş
leri Bakanı ve valiye tanınan yetkiler yer almıştır. 

Tasarının adliyenin işleyişiyle doğrudan ilgisi ol
madığı görülmektedir. 

Açıklanan nedenlerle Tasarının esas Komisyon 
olarak Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nuna havale edilmesi gerekmektedir. 

Durumu belirlemek üzere zamanınızı aldım; tak-
dirlerin'ize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Değerli üyeler, Başkanlık bu Tasarıyı Adalet Ba

kanlığından geldiği için Adalet Komisyonuna esas 
komisyon olarak havale etmiş, Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonundan da görüş alınmasını 
bu havaleye eklemiştir. Bu itibarla, Genel Kurulun 
vereceği kararla ya Sayın Banaz'ın isteği kabul edi
lecek ve Başkanlığın yaptığı havale sizin kararlarınız

la değiştirilecektir veyahütta Başkanlığın yaptığı ha
vale yine sizin kararlarınızla kalacaktır. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Önergenin lehinde ko

nuşmak ve aynı zamanda Komisyon olarak söz al
mak istiyorum; takdirinize arz ederim. 

BAŞKAN — Konu Sayın Banaz tarafından gayet 
açık olarak ifade edildi. O itibarla, konuyu uzatma
ma bakımından söz veremiyorum; özür dilerim Sayın 
İğneciler, 

Değerli üyeler, konuyu Sayın Banaz açıkladı; 
Başkanlık da ne maksatla bu havaleyi bu tarzda yap
tığını b'ir küçük izahatla sizlere sunmuş oldu. Bu iti
barla, Sayın Banaz'ın bu teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Banaz'ın 
itirazı Genel Kurulca kabul edilmiştir. Bu Tasarı 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna ve
rilecek ve Adalet Komisyonundan da görüş alına
caktın 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

; , _ 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin «Ka
nun tasarı ve teklifleri» bölümüne geçiyoruz. Dün 
görüşmekte olduğumuz Vergi Usul Kanunundaki de
ğişikliğe a'it Kanun Tasarısının görüşülmesine devam 
ediyoruz-

Sayın Bakan?.. Hazır. 
Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Dünkü Birleşimimiizde bu Tasarının 2 maddesiy

le ilgili verilen değişiklik önergeleri Komisyona gön-
derilm'işti. Bu önergeler üzerine Komisyonun aldığı 
kararları tek tek değerlendireceğiz. 

2 nc'i maddeyle ilgili olan önerge üzerinde Ko
misyonun verdiği kararı okutuyorum : 

Danışma MecM Başkanlığına 
4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesiyle ilgili olarak Genel Kurul tara
fından Komisyonumuza, dikkate alınmak üzere ve
rilen Sayın Ahmet Senvar Doğu'ya ait önerge Ko-

(1) 275 S. Sayılı Basmayan 5.1.1983 tarihli 
38 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

misyonumuzun 18 inci (Bugünkü) Birleşiminde ince
lenmiş ve önerge reddedilerek Komisyonumuzun da
ha önceki kararında ısrar edilmesine karar veril
miştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Hilmi SABUNCU 

Malî işler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının aldığı yeni bir 
karar var. Bunu Genel Kurulun kararına bugün fır
sat düştüğü için sunuyorum ve kararınızı alacağım. 
Dikkate alınmak üzere, bir madde ilgili komisyona 
verildiği zaman, biliyorsunuz komisyon o önergeyi 
dikkate almadan eski maddede veya eski kararında 
ısrarlı olduğu zaman biz, doğrudan doğruya komis
yondan gelen maddeyi oyluyorduk. Bu oylama, Ge
nel Kurulun yeniden konu üzerinde aydınlatılmadan 
yapılan bir işlemdi. Bu itibarla bazı mahzurlar hâsıl 
oluyordu. 

O itibarla Başkanlık Divanı şöyle bir karar al
mıştır; tabiî Genel Kurulumuz kabul ettiği takdirde 
bunu uygulayacağız : Dikkate alınmak üzere gönde
rilen önergeler üzerine, komisyon dikkate alınan 
önergeyi kabul etmediği takdirde, önerge sahibinin 
bir açıklama yapması hususudur. 

Bu kararımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 387 
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Bu itibarla, bundan sonraki uygulamamızda böy
le hareket edeceğiz ve ilk uygulamayı da önerge sa
hibi Sayın Doğu'ya söz vermek suretiyle yerine ge
tirmiş oluyoruz. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; önergeyi açıklamadan önce, Diva
nımızın almış olduğu bu demokratik ve son derece 
güzel karar için kendilerini huzurunuzda kutlamak 
isterim. 

Efendim, maddemiz hatırlanacağı üzere şöyleydi; 
Hükümetten gelen metni aynen okuyorum arkadaş
larıma kolaylık olsun diye : «213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 2686 sayılı Kanunla değişik 112 nci mad
desinin 3 numaralı bendine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir.» deniyordu ve metin aynen şöyleydi, «Şu kadar 
ki, açtıkları dava sonucunda haksız çıkan mükellef
ler, ihtilaflı kısmın kesinleşen ve ödenmemiş olan 
miktarı üzerinden ihtilafla ilgili vergi alacağının doğ
duğu vergilendirme dönemini takip eden aydan baş
lamak üzere, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tecil faizi ödemek mecburiyetindedirler.» 

Ben vermiş olduğum önergeyle ve sizlerin de tas
vibini gören önergemle vergiyi doğuran olayın kö-
kekine değil, ihtilafın rüyet edilmesine başlanmasını 
müteakip bu zammın uygulanması biçiminde bir öner
geydi, hatırlayacaksınız. 

Bir defa Sayın Komisyonun görüşlerine saygı du
yarım; ama onlar da bir görüştür, bizimki de bir gö
rüştür. Her şeyden önce şunu unutmamak lazımdır : 
Dün de bir ara değindim, Hükümetin kendi içerisin
de br stratejisi vardır, Maliye Bakanlığında birikmiş 
dosyaları tasfiye niyetindedir ve son derece yerinde 
bir stratejidir. Bu tasfiyenin faydası şu olacaktır : 
Bundan sonraki vergi ihtilafları artık 10 sene sürme
yecektir, Batıda olduğu gibi en az bir süreye, 2 - 3 
yıllık bir sürede vergi ihtilaflarını halletme imkânı 
doğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun sonucunda şu olacaktır : Vergilendirme 

sırasında hata yapmış bir mükellefin (isteyerek, iste
meyerek) cezalandırılması kısa sürede sonuçlanacağı 
için, artık bundan sonra incelemenin müessiriyeti 
kendini bellibaşlı gösterecektir ve davaların kısa sü
rede hal imkânı doğacaktır. Bunun dışında esas bü
yük faydası, demin de ifade ettim, ibret olma vasfını 
artık birinci plana almak imkân dahilinde olacaktır 
ve bunun da mükellef zümrelerimiz üzerinde kor
kunç bir caydırıcılık fonksiyonu olacaktır. Haklı olan 
mükellef zaten itiraz edecektir. İtiraz sonunda, ka

zandığı takdirde hakkını geri almış olacaktır. Tama
men hüsnüniyetsiz mükellefler için getirilmiş bir 
maddedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun altında çok büyük kamu yararı vardır, ilk 

konuşmamda da ifade etmiştim; bir mükellef düşü
nün ki, nasıl olsa kaybedeceğini biliyor, haksızdır iti
razları; ama kaza mercilerinde zamam idare etmek
ten dolayı lehine bir durum yaratması söz konusu 
idi. Getirdiğimiz yenilikle bu imkânı ortadan kaldır
ma imkân dahiline giriyordu. Bundan sonraki vergi 
ihtilaflarında ancak haklı kişilerin, kendine güvenen 
kişilerin kaza mercilerine müracaat etmeleri, kendi
sine güvenemeyen, zamanı kendi lehine idare etmek 
durumunda olan mükelleflere bu imkânın verilme
mesi, bu önergenin metne girmesi suretiyle mümkün 
olacaktır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Teşekkür eder, saygı
lar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM ŞENOCAIK — Soru sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Pamak, bir dakika lütfen; bu

yurun Sayın Şenocak. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben de bir 

soru sormak istiyorum. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Komisyon bu hususta 

rapor vermediği için kimlerin katıldığını, kimlerin 
katılmadığını bilmiyoruz. Acaba Komisyon bu ret 
kararını ittifakla mı almıştır, ekseriyetle mi? Ekse
riyetle almışsa, kaça kaç ekseriyetle almıştır; açık
larlar mı?. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kırcalı, buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kanım; 

Ben burada bir hususa, idarî Yargılama Usulü 
Hakkındaki Kanunda bir maddeyi tetkik ederken 
rastladım : Bu 63 üncü madde. Şimdi bizim tahsilatı 
durdurma hususundaki maddemiz 389 uncu; itiraz 
tahsilatı durdurur şeklindeki 389 uncu madde, Vergi 
Usul Kanunu. Bu 63 üncü madde der ki, «Vergi Usul 
Kanununun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 379-412 nci 
madde hükümleri bu Kanunda görülen vergi mahke
meleri göreve başladıkları tarihte yürürlükten kalkar.» 
diyor. Acaba Sayın Maliye Bakanlığımız ve Komis
yon bu konuda ne düşünüyorlar bu 389 uncu mad
de kalkmış mıdır? Çünkü 389 uncu maddeye aykırı 
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bir hüküm getiriyoruz. Tahsilat durur; ama burada 
erteleme faizi alıyoruz (Tecil faizi alıyoruz). O se
beple ikisini nasıl telif edecektir bu Kanun hükmü? 
Komisyonumuz bu hususta bilgi verirlerse memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Bir sualim var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Komisyonun gö

rüşmeleri sırasında Hükümet Komisyonun son görü
şüne iştirak etmiş midir, etmemiş midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Komisyonumuzda bugün saat 11.00'den itibaren 

yaptığımız müzakerelerde konu saat 13.30'a kadar tar
tışılmıştır. Komisyonumuz bu tartışmalar sırasında 
Sayın Senvar Doğu'nun önergeleri üzerinde durduk
tan başka, değişik alternatifler üzerinde de durmuş
tur ve Hükümetten tasvip göreceğini düşündüğümüz 
ya da öyle geldiği kanısında olduğumuz önergeler 
üzerinde de durmuştur. Bunlardan bir tanesi «Tecil 
faizinin yarısı kadar bir faiz» şeklindeydi; Hükümet 
temsilcilerinin de bunu tasvip ettiği kaanati bizde 
uyanmıştı. Daha sonra bir üyemizin, «Yüzde 10 se
nelik faiz» üzerindeki teklifi müzakere edildi. Daha 
sonra «Yüzde 10 makduen bir gecikme faizi veya 
faiz namı altında herhangi bir nemaın tedariki» üze
rinde görüşmeler yapıldı. Sayın Doğu'nun önergesi, 
Komisyonda dört dört karar yeter sayısını sağlaya
madığı için kabul edilememiş önerge niteliğindedir. 
Bununla birlikte arz ettiğim gibi, Sayın Doğu'nun 
önergesinin yarısı faiz alınmasını öngören Sayın Tar-
tan'ın önergeleri de yeterli çoğunluğu bulamamıştır; 
Sayın özer'in önergeleri de, Sayın Kanat'ın önerge
leri de yeterli çoğunluğu bulamamıştır; bu bakımdan 
Sayın Doğu'nun önergesinde olduğu gibi, diğer öner
geler üzerinde de müzakeresini 2,5 saat devam ettiren 
Komisyonumuzun (Hatta daha fazla) bu şekilde bir 
karar aldığını arz etmek istiyorum. 

Sayın Kırcalı'nın belirttiği maddeler 2577 sayılı 
Kanunla kaldırılmıştır; ancak dün de Komisyonumuz 
adına konuşan arkadaşlarımızın ve bendenizin açık
ladığımız gibi, Sayın Bakanımızın da belirttikleri gibi, 
Vergi Usul Kanunu da bir usul kanunudur; dolayı
sıyla bu 2577 sayılı Kanunda vergi ile ilgili hususla
rın Vergi Usul Kanununda tedvin edilebileceği veya o 
hususların uygulanacağına dair özel bir fıkra, bir me-
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tin vardır; 38 inci maddenin ikinci fıkrası olacak sa
nıyorum. 

Sayın Bayer'in sorusuna gelince : 
Hükümet temsilcileri ile ilgili durumu açıklamış

tım. Hükümet temsilcileri üç-dört temsilci olarak Ko
misyonumuzun müzakeresi boyunca bulunmuşlardır. 
Komisyonumuzun müzakereleri sırasında Sayın Tar-
tan'ın önergesini kabul edebilecek bir durum doğ
muştur; son alınan karara Hükümet temsilcileri uy
mamışlardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Sabuncu. 
Buyurun Sayın Pamak. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 

Komisyonumuzun kararında ısrar sebeplerini kı
saca maddeler halinde arz etmeye çalışacağım. 

Birincisi : İhtilafı sürdürme; yani dava yoluna 
gitme halinde davanın kaybedilmesi halinde mükellef 
zaten bir kaçakçılık veya kusur cezası ödemektedir. 
Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde kendine 
tanınan, yani itiraz ekmezseniz kaçakçılık ve kusur
dan üçte ikisi kalkar şeklindeki bir hükümden fayda
lanmamakta ve kaybettiği takdirde davayı, kaçakçı
lık ve kusur cezası ödemektedir; yani böyle bir cezaî 
müeyyide vardır, davayı kaybettiği takdirde kaçakçı
lık ve kusurun tamamını ödemek durumundadır. 

İkincisi : Başlangıçta henüz kesinleşmemiş bir ala
cak söz konusu olduğunu dünkü görüşmelerde de 
belirtmiştik; 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alı
nan hallerde vadesi gelmiş bir alacağın ertelenmesi 
suretiyle mükellefin bir nevi vergi kredisinden istifa
de ettirilmesi söz konusudur. Burada böyle bir konu 
yoktur. 

Üçüncü husus : Daha başlangıçta mükellefin da
vayı kaybedip, kazanacağı konusunda bir kanaati 
söz konusu olamaz genel prensip olarak. Bunun is
tisnaları olabilir, bazı kişiler bunu art niyetle kulla
nabilirler; ama bütün mükellefler istisnasız baştan, 
«Ben bu davayı kazanırım veya kaybederim» diye 
bir fikre sahip olmaları mümkün değildir, bunu bek
lemek de doğru değildir. 

Dördüncüsü : Şunu belirtmek istiyorum sayın 
üyeler; 

Maliye Bakanlığında biz de uygulamacı olarak 
bulunurken, (Sayın Senvar Doğu da bilir, Sayın Ma-
Uye temsilcileri de bilirler) Maliye Bakanlığı dahi 
Sirçok konuda, «Bu konuda yargı mercilerinin görü
şü belli olsun» diye, yargı yoluna gitmekte, dava aç-
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maktadır. Bunun sebebi, o konuda kesin karar belli 
değildir, muğlaktır, havada birtakım konular vardır; 
bunların yargı yoluyla halledilmesi düşünülmekte ve 
yargının kararına göre bir yön verilmek istenmekte
dir; yani başlangıçta mükellefin de, Hazinenin de so
nucunun ne olacağını bilmediği çok davalar vardır. 
Böyle bir pozisyonda yargı yoluna giden mükellefe 
böyle bir ceza getirmek son derece haksız olur. 

Diğer bir husus olarak şunu da belirtmek istiyo
rum; değerli arkadaşlar, Yargı mercilerinden gelen 
arkadaşlarımız da aramızdadır, hatta Komisyonu
muzda Sayın Özer ve Sayın Tartan da tasvip etmiş
lerdir, gerçek budur, yargı mercilerinde ayrı daireler
den aynı ihtilaf konusu hakkında farklı kararlar çık
maktadır; yani aynı ihtilaf konusu vardır; ama ayrı 
ayrı, birisi mükellefin lehine, birisi Hazinenin lehine 
çıkmaktadır. Hatta Sayın özer'in bugün bize izahın
dan da anladığımıza göre ve biz de tatbikattan gör
dük; aynı dairenin farklı zamanlarda aynı konuda 
vermiş olduğu kararlar birbiriyle çelişki halinde ola
bilmektedir; çünkü idarî davadır, duruma göre, önü
ne gelen belgelere göre değişmektedir, ihtilaf konusu 
aynıdır. 

Şimdi aynı ihtilaf konusunda bir mükellefin ceza
landırılması, bir mükellefin de vergilerden dahi mu
af tutulması söz konusu olacaktır. 

Kısaca diğer bir konu da, dün de izah edilmiştir 
sayın üyeler; biz Komisyon olarak faiz tehdidiyle 
dava yolunun kapatılmasını hukuk anlayışımıza uy
gun bulamıyoruz. 

Diğer bir konu, yargıda meydana gelen yığılma 
meselesidir. Herkes bundan bahsediyor, bu bir ger
çektir, vardır; ama bunun yolu, dava yolunu kapat
mak değildir. Bir zamanların bir Maarif Vekilinin 
«Okullar olmasaydı Maarifi idare etmek ne kadar ko
lay olurdu» misalinin bir başka örneği olur bu. Onun 
için dava yolunu kapatamayız, dava yoluna gidilsin; 
fakat onun içerisinde birtakım problemler vardır, 
yargının içerisinde birtakım çözülmesi gereken mese
leler vardır, bunlar çözülmeli ve yargı hazlandırıl-
malı, süratlendirilmeli, sıhhatli karar alması temin 
edilmelidir. 

Diğer taraftan belirtmek istediğimiz bir konu da; 
burada tek taraflı bir düzenleme vardır. Mükellefe 
diyoruz ki, «Davayı açar da kaybedersen sana yüzde 
32 şu andaki tecil faizi, bunu uygularız, işte o seneye 
göre verginin birkaç katını da bulabilir; ama sen ka
zanırsan ticarî itibarın sıfır olmuştur, banka kredisi 

alma imkânları yasaklanmıştır, hatta bazı konular
da sınır kapılarına haber verilmiştir, bütün bu manevî 
kayıplarını sana verme imkânımız yoktur.» 

Ayrıca şunu hepiniz biliyorsunuz, tarım kesimi
nin, birçok kesimlerin Hazineden büyük alacakları 
olmaktadır ve bunları alamamaktadırlar; ama Hazi
ne bunlara karşılık bir faiz yürütmek durumunda 
değildir. Bu meseleyi iki taraflı görmek zorundayız. 

Diğer taraftan, getirilecek faiz haddini göze alabi
lecek suiniyetli az da olsa mükellefler çıkabilir. Cari 
faiz haddi çok yüksektir; tecil faiz haddi ise düşük
tür. Bunun eğer gerçekten haksız olduğunu bilen sui
niyetli mükellef varsa ve bu da güçlüyse eğer bu yolu 
yine kullanabilecektir, kullanamayacak olanlar güç
süz mükellefler olacaktır. 

Son olarak bağlıyorum : 
Vergi idaremiz ve vergi denetimimiz bugün dün

ya standartlarına uygun değildir. Vergi idaremiz ver
gi alacağını gönüllü olarak verileni dahi tahsil etmek 
durumunda etkin olamamaktadır. Böyle bir pozisyon
da bir ön inceleme kurulu dahi olmadan mükellefi 
ikaz etmeden böyle bir yola gitmek son derece yan-
liş olur ve son olarak şunu söylüyorum sayın üyeler; 
bu getirdiğimiz Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle 
takdir komisyonlarını devreden çıkarttık. Vergi ince
leme elemanıyla mükellefi başbaşa bıraktık. Vergi 
inceleme elemanının yazdığı raporu, otomatik, tak
dir edilmiş sayıyoruz artık. Bunu kabul ettik. 

Şimdi bu Kanunda, bu mükellefin temsilcisinin de 
bulunduğu takdir komisyonu devreden çıkmış vazi
yette ve vergi inceleme elemanı ne yazarsa bu, tarhi-
yat olarak, otomatik mükellefin karşısına gelmekte. 
Mükellef buna itiraz ederse, yine kaybedersen % 32 
faiz» tehdidi ile karşılaşmaktadır. Bu son derece sa
kıncalıdır, 

Sayın üyeler; 
Onun için arz ediyoruz; bu takdir komisyonları

nın da kaldırıldığı bir pozisyonda, vergi inceleme ele
manlarının, vergi denetiminin, vergi idaresinin de 
içinde bulunduğu pozisyonda Türkiye'nin şartlarını 
dikkate alarak bu maddeye şu anda, en azından Tür
kiye'nin bu pozisyonunda yer vermemek gerektiği 
kanaatindeyiz. Yüksek takdirlerinize arz ediyoruz 
efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Değerli üyeler; 
Malî İşler Komisyonunun kararını oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Malî 
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tşler Komisyonunun kararı reddedilmiştir, kabul I 
edilmemiştir. 

Değerli üyeler; yine 78 inci... 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Oylamadık Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Yapacağım, müsaade buyurun. Mad

deden bahisle bilgilerinizi tazelemek bakımından söy
lüyorum. Şüphesiz hepiniz biliyorsunuz; Komisyon
dan gelen metin kabul edilmediği takdirde önergeye 
dönülür ve Genel Kurul kararıyla konu bağlanır. 
Bu bilgiyi tazelemek istedim. Özür dilerim, hepinizin I 
bildiği bir konu tabiî. 

Sayın Doğu'nun önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Doğu'nun 
önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu öner- I 
ge istikametinde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; ikinci konu, 8 inci maddeyle ilgili 
Sayın öney'in önergesi üzerine Komisyonun almış bu- I 
lunduğu kararı okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
8 inci maddesiyle ilgili olarak Genel Kurul tarafından 
Komisyonumuza dikkate alınmak üzere verilen Sa
yın Tülay Öney'in önergesi Komisyonumuzun 18 inci I 
Birleşiminde incelenmiş ve önerge reddedilerek met
nimizde ısrara karar verilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Hilmi SABUNCU 

Malî tşler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Demin Sayın Doğu'nun önergesi 
üzerinde yaptığım işlemi aynen tekrar edeceğiz. Dik
kate alınmak üzere Komisyona giden Sayın Öney' 
in önergesi kabul edilmemiştir. O itibarla Sayın 
öney'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dünkü birleşimimizde 8 inci maddeyle ilgili ola

rak verdiğim bir önerge vardı, maddenin ikinci ben
dinin üçüncü fıkrasının metinden çıkarılması konu-
sundaydı. I 

Bilindiği gibi, ikinci bendin üçüncü fıkrası Ko
misyonumuzca kaleme alındığı şekliyle şöyleydi; 

«Arazilerin yeniden değerlendirilmesinde 1319 sa
yılı Emlak Vergisi Kanununa göre 1983 genel beyan 
döneminde beyan edilecek vergi değeri, diğer gayri-
menkullerin yeniden değerlenmesinde ise, bu dönem- | 
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de aynı Kanun hükümlerine göre belirlenen asgarî 
ölçüdeki değer esas alınır.» 

Dün önergemi savunurken de belirttiğim gibi, as
lında okuduğum, Komisyonumuzca kaleme alınan 
bu fıkra Hükümet Tasarısında biraz daha farklı bir 
biçimde yer almıştı. Hükümet Tasarısında arazi ve 
diğer gayrimenkul ayırımı yoktu. «Gayrimenkulle-
rin yeniden değerlendirilmesinde 1983 genel beyan 
döneminde beyan edilecek vergi değeri esas alınır.» 
biçimindeydi. 

Demek ki, gayrimenkullerin değerlendirilmesi ko
nusunda arazi ve binalar ayrı ayrı yapılmasında ya
hut hepsinin bir defada değerlendirilmeye tabi tutul
masında bir rahatsızlık vardır, bir zorlama durum 
ortaya çıkmaktadır. Genel beyan esasına göre yapı
lacak değer beyanı Emlak Vergisi Kanunu açısından 
geçerliliği olan bir meseledir. Oysa bizim burada 
görüşmekte olduğumuz Yasa Tasarısı yeniden de
ğerlendirilmeye ilişkin bir meseledir. Yeniden değer
lendirme ve aktifleştirilmiş sabit değerlerin bugünkü 
değere irca edilmesi konusunda ne gibi bir sistem uy
gulanacağı 8 inci maddenin zaten sonlarında yer alan 
bir katsayılar sistemi üzerine oturtulmuştur. Bilanço
lara girmiş olan aktifleştirilmiş sabit değerlerin yıllar 
itibariyle hangi katsayılarla çarpılarak nasıl bir son 
değere getirileceği tabloda belirlenmiştir. 

Bu nedenle işletmelere ait olan arazilerin ve bi
naların da aynı bu sistem üzerine katsayılarla çarpı
larak belli bugünkü değere irca edilmesi ve amortis
man hususuna baz teşkil etmesi çok daha doğru ve 
anlamlı olacaktır; üstelik tutarlı olacaktır. Emlak 
vergisi açısından yapılacak bir beyanla burada yapı
lacak bir değerlendirme arasında bir fark vardır ve 
sabitleştirilmiş aktif değerlerin bugünkü değere irca-
sında uygulanan katsayıların bu mesele için de uy
gulanması yeterli ve tutarlı olacaktır. 

Önergemi bu doğrultuda vermiştim, bu amaçla 
vermiştim ve Yüce Genel Kurulunuzun da tasvibine 
mazhar olmuştu. Komisyonumuzun dikkate alma
dığı anlaşılıyor. Son karan yeniden takdirlerinize su
narım efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Evet, Sayın Komisyon, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Komisyonun raporu olması 

lazım, bir daha Komisyonun konuşmaması lazım. 
BAŞKAN — Fayda görüyoruz Sayın Genç. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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Daha önce Sayın Doğu'nun önergesinde Komis
yonumuzun güttüğü müzakere durumunu arz etmiş
tim. Orada değişik önergelerin de ilgi duymaması ne
deniyle Komisyonumuzun 4 - 4'lük bir sayıyla kala
rak kendi metninde kaldığını belirtmiştim; fakat bu 
önergede Komisyonumuzda muhalif göremediğimizi 
veya oybirliği ile karar alındığını müsaade edilirse 
arz etmek istiyorum; doğabilecek bir soruya karşılık 
olarak arz ediyorum ve tabiî bunu toplantıda bulu
nan üyeler için söylüyorum. 

Hükümet Tasarısında Sayın Ulusu Hükümeti di
yor ki; gayrimenkuller yeniden değerlemede farklı 
bir metoda tabi olsun. Bu konuda Sayın Hükümeti
mizin kendilerine göre teklifi, tüm gayrimenkullerin, 
arazi olsun bina olsun, 1983 genel beyan dönemin
de verilecek vergi beyannamesindeki değere çıkarıl
ması suretiyle olsun. Dün de arz etmiştim; bunun 
mahzurlu yönleri var tabiî. 

Bir kişi, Sayın Bakanımızın deyişiyle bilançosu
nu güzelleştirmek için bina veya arazi vergisini öde
me pahasına, % 4, % 6, % 2 oranında olan bu ver
gileri ödemek pahasına bilançosunu çok daha fazla 
güzel göstermek isteyebilir. Fazla teminat göstere
cektir ya da finansal kuruluşlardan değişik metotlar
la kredi temin edecektir. 

Biz istedik ki, Devlet kendi takdir ettiği değeri 
kabul etsin. Yani (X) şahsının ((y) şehrinde 100 bin 
liradan kayıtlı bir gayrimenkulu var. 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununa göre yeniden takdir edil
diğinde; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre 
takdir edilecek değer (Diyelim 100 liralık kayıtlı bu 
değerin) 100 bin lira. Mademki devlet bunu öngör
müş, Devlet de bunun bilançosuna geçmesini kabul 
etsin. Dediğimiz bu. 

Daha fazla beyan ederse... Devlet demiş ki, «Bu 
gayrimenkulun bedeli 100 bin lira.» Ama ben daha 
fazla Emlak Vergisi vermek istedim, 200 bin lira üze
rinden gösterdim. Biz de diyoruz ki, tasarıda 200 bin 
lira üzerinden göstermeye cevaz veren, taviz veren 
bu hüküm, bilanço güzelleştirmek amacıyla kullanılıp 
vergi ödeme pahasına getirilmiş bir hüküm olabilir. 

Bu nedenle biz bunu kendi beyanına bırakmaya
lım, Devletin takdir ettiği esasa dayandıralım ve buna 
dayandırdık. Dedik ki, Devlet (X) şahsının (Y) şeh
rindeki gayrimenkulüne şu değeri atfetmiştir. O za
man Devlet bunu hem bu şekilde, bu kadar değerde, 
diyecek, hem de, ben senin bilançonda bunu göster
mene müsaade etmiyorum, diyecek... Bu çelişkili du
ruma yol açmamak için bunu kabul ettik ve tasarı-
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nın mahzurlu yönünü de bu şekilde törpüleyerek mad
demize yeni metin halinde koyduk. 

Ancak araziler konusunda; tabiî «Sulu arazi, ku
ru arazi» gibi kavramlar işin içine karıştığı için tek 
tip asgarî vergi değeri söz konusu olamayacağından 
beyan esasına gitmek mecburiyetimiz doğdu. O ne
denle biz burada arazileri diğer gayrimenkullerden 
ayırdık. «Gayrimenkuller» dediğimiz zaman Kanun 
Tasarısında teknik bir hata doğacaktı. O bakımdan, 
asgarî ölçüdeki değer esasına dayandırmayacağımız 
arazileri gayrimenkullerden ayırdık, «Araziler» dedik, 
onun dışmdakileri Devletin öngördüğü değere getir
dik. 

Devlet, 1319 sayılı Kanuna göre takdir ettiği de
ğer üzerinden vergisini nasıl alacaksa, bilançosuna 
koymasına da müsaade etsin. 1319 sayılı Kanunda 
«200 bin lira» diyeceksiniz; fakat katsayı ile çarp
tığınız takdirde, «Hayır, ben kabul etmiyorum. 20 
bin liradan fazla gösteremezsiniz» diyeceksiniz... Hem 
Devletin kendi kararıyla çelişkili, hem de iki kanun 
arasındaki değer çelişkisi doğacaktır. O bakımdan ge
tirmiştik. 

Bu konuda bir zorlamanın olduğu kanısında de
ğilim. . Bütçe imkânlarımız keşke müsait olsaydı da 
yeniden değerlendirmede hepsini gerçekten aktüel de
ğerlere çıkarabilirle imkânımız olsaydı. Bunu dahi 
yapabilecek bir durumumuz olmadı. Getirdiğimiz ye
niden değerlendirmelerde, o katsayılarda fevkalade 
fazla, büyük oranda bir değer artışı, rayiç değerlere 
getirecek bir değer artışı belki de olamayacaktır. Bu
rada hiç olmazsa Devlet 1983 genel beyan dönemi 
için kendi takdir ettiği değeri, kendisi tanısın dedik. 
Hükümet Tasarısından farkımız; Komisyonun ge
tirdiği metinden çok daha ileride, herkesin istediği 
değer üzerinden kaydettirebilme imkânına kısıtlama 
getirerek koyduğumuz bu hükümde, Hükümet Tasa
rısından ilave farkımız sadece kanun tekniği bakımın
dan arazileri ayırma mecburiyetinde kalışımızdır. Ta
sarıya göre başka bir farklılığınız yoktur; diğer ko
nular yeniden redakteden doğmuştur. 

Arz ettiğim gibi, sadece ve sadece istismar edil
mesini önlemek için, Devletin kendi koyduğu değere 
itibar atfetmesi için getirdiğimiz bir kanun tasarısı
dır. Hakikaten, bugün Komisyonumuzca tekrar titiz
likle üzerinde durulmuş, bunun en doğru olacağı, 
(Malî tşler Komisyonu olarak, hiçbir zaman taassup 
içerisinde olan bir komisyon olarak görülmek istemi
yoruz; samimî kanaatimizce, içten olarak arz ediyo
rum) doğrunun bu olacağı kanısıyla, ekonomiye di-
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namizm kazandıracak bu Kanun Tasansında Dev
let gelirlerini aşındırmadan böyle bir dinamik unsu
run getirilebileceği düşüncesiyle, Komisyonumuz Sa
yın öney'in önergelerini kabul etmemiştir. Sayın Ge
nel Kurulun yüce takdirlerine arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Galiba iki soru var; daha önce Sayın öztürk, son

ra Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, belki bu

nun yeri burası olmayabilir; ama bir sorunun dile 
getirilmesinde, Hükümet veya Komisyonca cevaplan
dırılmasında yarar vardır. 

50 milyonluk bir arsa üzerinde mütevazi bir dai
resi bulunan ve kocasından veya babasından kalan 
emekli maaşıyla geçinen bir hanım düşünelim. Böy
lesine bir gayrimenkulun beyanını faydalanma değe
ri üzerinden mi, yoksa gayrimenkulun nominal de
ğeri üzerinden mi bildirecek; ne türlü beyan ede
cek?.. Bu hususun açıklanmasını Komisyondan istir
ham ediyorum, aracılığınıza sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHStN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan; Sa

yın Öney'i dinledik, bir de Sayın Komisyon Başka
nını dinledik; her ikisi de aynı konuyu yüzde yüz zıt 
halde anlatıyorlar Bu konuda Hükümet ne diyor?.. 
Lütfen, bir de Hükümet açıklama yapsın. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bir soru da ben sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, izin verirse

niz önceki konuşmalarımda bir hususu yanlış anla
şıldığını farkettiğim için, düzeltmek istiyorum. 

Ben, Hükümet Tasarısında yer alan düzenleme
nin daha uygun olduğunu, Komisyonumuzun düzen
lemesinin uygun olmadığını ifade etmek için söyle
medim. Aslında ben her ikisine de katılmıyorum. Za
ten o nedenle böyle bir formülasyonun bu Yasa Ta
sarısında yer almasına taraftar olmadığım için, bu 
düzenlemenin çıkması yolunda önerge vermiştim. 
Yoksa verdiğim önerge, Hükümetin teklifi biçiminde 
kabulü değildir. Ben, ikisine de katılmadığım için, 
bu düzenleme Yasa Tasarısından çıksın diye önerge 
vermiştim. Yani normal yasada belirtilen aktifleş-
tirilmiş sabit değerlerin katsayı ile artırılması siste
mi, arazi ve diğer gayrimenkuller için de geçerli ol
sun istedim. 
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Komisyonumuz, bunun objektif ve herkes için 
çok daha tutarlı bir değerlendirme biçimi olduğunu 
acaba kabul etmezler mi?.. Çünkü beyan veya dev
letçe takdir edilecek değer her halükârda sübjektif 
unsurlar taşır. Dada objektif bir düzenleme olduğu 
gayesiyle o katsayılara bağlı kalmayı öneriyorum. 
Komisyonumuz bunda ne sakınca görüyorlar?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Öztürk'ün, sorusunu, Kanun Tasarımızla şu 

anda ilgisini kuramadığım, için müsaade edilirse ben
deniz cevaplandırmak istemiyorum. 

Sayın Öney'in belirttiği hususu, ben de Sayın Ge
nel Kurula arz etmiştim. Zaten, Sayın öney önerge
lerinde, bu fıkranın çıkarılmasını istedikleri de bir 
gerçektir; ama ben, neden bunu getirdik görüşümü
zü açıklayabilmek bakımından, Hükümetin bu fıkra 
ile ilgili teklifini baz alarak vardığımız sonucu arz 
etmek bakımından getirdim. 

Esasında tabiî objektif mi, sübjektif mi; yani bu 
tartışılabilir. Katsayı ne kadar objektifse, Hüküme
tin 1983 genel beyan döneminde 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununa göre tespit edeceği değer de o ka
dar objektifdir ya da değildir. Yani biz devlet ola
rak bir değer getireceğiz, bu değere objektif deme
miz lazım Aksi takdirde, değerlendirmenin yanlışlığı 
ortaya çıkar ki, Biz Komisyon olarak gerçek değerin 
bu olduğu; arz ettiğim gibi, yeniden değerlendirme
de varılmak istenen sonuç, günün değerlerine çıkar
mak ise 1983 te katsayı bir vasıta olarak kullanı
lıyor, katsayıdaki sübjektivite burada; vasıta... Ör
neğin, 75'i sekizle çarpıyorsunuz, belki başka bir ra
kam. Bu sekiz de olabilir, uzman olarak dinlediği
miz başka bir kişiye göre dokuz da olabilir, 12 de 
olabilirdi. Fakat, biz Emlak Vergisi beyannamesine 
müstenit olacak değeri devlet olarak tespit ettiğimiz, 
zaman, işte ona gerçek değer »objektif değer demek 
zorundayız. 

Hükümetin Tasarısı, arz ettiğim gibi bunun, yani 
asgarî vergi değerinin çok ötesinde idi. Biz bunu 
devletin itibar ettiği değere getirdik, objektiviteyi 
böylece sağladık. Gerçek objektif değerin, gerçek 
güncel değerin devletin takdir edeceği asgarî vergi 
değeri olacağı mülahazası içerisinde tespit ettik. 

Sayın Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
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Sayın Bakan, Sayın Bayer'in sorularına cevap 
lütfedecek misiniz efendim? 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, müsaade ederseniz önce Sa
yın öztürk*ün sorularına cevap arz edeyim. 

Bu tabiî ki. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellef
lerinin işletmeye dahil, yani işletmenin aktifinde ka
yıtlı değerlerinin yeniden değerlendirilmesi için geti
rilmiş hükümdür. Bu sebeple, Gelir veya Kurumlar 
Vergisi mükellefi olanların herhangi bir işletmesinin 
aktifinde kayıtlı bulunmayan bir değer için herhangi* 
bir değerleme müzakere ettiğimiz Kanun Tasarısı 
yönünden mevzubahis değildir. 

Sayın Başkan, Sayın Bayer'in sorusuna gelince: 
Dün, Sayın Tülay Öney'in önergesine Hükümetin 
katıldığını burada ifade etmiştim ve demiştim ki, 
aslında operasyonel bir değeri yoktur. Vergi kaybı 
bakımından biz eski değerler üzerinden amortisman 
ayrılmaya gayrimenkuller için devam edilir, dediği
miz için, burada gayrimenkuller için yapılacak yeni
den değerleme, yalnızca bilanço güzelleştirilmesi yö
nünden önem taşır. Bu sebeple, yine de iki değer 
esasını devam ettirme pahasına; yani iki değerden 
şunu kasdediyorum, şimdi işletmelerin bilançosun-
daki aktif değer başkadır, mükelleflerin emlak ver
gisi için beyan ettikleri değer farklıdır. Bu iki değeri 
birleştirdim diye biz, «1983'de beyan edilecek değer
ler esas alınır gayrimenkullerde» diye bir hüküm 
getirmiştik ve bu ikilemi kaldıracaktık; fakat bu iki
lem tabii ki, yeniden bir değerleme, yeniden bir be
yan süresi geçince, gayrimenkuller için yine çıkacak. 
Çünkü 1983'te yapılacak yeniden değerleme ve ka
bul edilecek beyanla bir defa bilanço değeri olarak 
kabul edilecek, bundan sonraki emlak vergisi beyan
larında onlar artık yeniden değerlemeye esas olacak 
değerler kabul edilmeyecek. 

Yalnız, Sayın Komisyonun üzerinde ittifak ettiği 
bir husus var. Komisyonun Sayın Başkanı; «Bu ge
çici 11 inci maddenin sekizinci, fıkrasıyla getirilen 
yeniden değerleme katsayıları, mükelleflerin gayri-
merikullerinin değerlendirilmesinde devletin yeniden 
emlak vergisi beyanı için getirdiği asgarî ölçülerin 
altında kalabilir endişesiyle biz asgarî bu değere ge
tirmek istiyoruz», diye ifade buyurdular. Burada isa
betli bir karar vermeye imkân yoktur. Sekizinci fık
raya göre yapılan değerlemeler mi yukarıda olur, 
yoksa 1983 senesi için rayiç bedellere göre, arsası ve 
gayrimenkulu için getirdiğimiz değer mi daha yük
sek olur? Onu şimdiden söylemeye imkân yok; ba

zı gayrimenkuller için öyle olur, bazıları için böyle 
olur. Değeri artmış bölgelerde bulunan gayrimenkul
ler için öyle olur veyahutta aksi olur. Bu endişeye 
yer vermemek için, Sayın Tülay Öney'in ve Komis
yonun eğilimini bir noktada bağdaştırmak mümkün
dür diye düşündüm ben. 

«Gayrimenkullerin sekizinci fıkradaki katsayıla
ra göre yapılacak değerlemesi, 1983 beyanında bu
lunulacak asgarî değerin altında olursa, asgarî değer 
esas alınır.» deriz, bu her iki görüşü de telif eden 
bir hal sureti olur. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Bir sorum daha 

var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER -*- Efendim, Anaya

sanın 46 ncı maddesi, kamulaştırmada vergi değeri
ni esâs alıyor. Bunu da çok uzun münaşaka ettik. 
Görüştüğümüz bu Kanun Tasarısıyla bunu nasıl te
li edecekler... Bir de bunu açıklarlarsa Hükümet, çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN -T- Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Biz, «vergi değeri» derken Sayın Başkan; 
Emlak Vergisi Kanununa göre tarh edilecek vergiye 
esas olan değeri nazarı itibare alınır, bilanço değeri 
filan esas değildir. Kaldı ki, yeni Anayasamız yal
nızca vergi değerinin esas alınmasındaki kaideleri be
lirlemiştir. Ancak istimlak değerinin hesaplanmasın
da vergi değerinden başlayarak diğer usullere de baş
vurulacağını Anayasamız kabul etmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli üyeler; Mali İşler Komisyonu kendi mad

delerinde ısrar etmektedirler. Binaenaleyh, önergeyi 
kabul etmiyorlar. 

Komisyonun maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun 
getirdiği madde kabul edilmemiştir. 

Sayın öney'in, ikinci maddenin bir fıkrasının 
çıkarılmasına dair önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi, Sayın Öney'in teklif ettiği fık
ra çıkarılmak suretiyle, bu önerge istikâmetinde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

A. ASIM İĞNECİLER — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; usul hakkında bir 
arzım olacak müsaade ederseniz. 

Komisyondan gelen metin kabul edilmediği tak
dirde, önergeler yeniden görüşülerek oylanır veya 
müza'kereye tabi tutulur. 

BAŞKAN — Hayır. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Bakanın burada, orta noktada 
bir görüşü vardı Hükümet olarak, onu arz etmek 
istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır, müsaade edin, sizi dinledim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Sayın 

Maliye Bakanımız bir ara yol teklif etti, bunun hak
kında herhangi bir müzakere de olmadı. 

BAŞKAN — Bir müzakere açamam Sayın İğne
ciler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Komisyon maddesini 
geri alır, tekrar getirir. 

BAŞKAN — Müsaade edin, bir müzakere aça
mam, usullerimiz gayet belirlidir, açamam; ancak 
Komisyon bu arada... 

A. ASIM İĞNECİLER — Komisyon geri alır 
maddeyi efendim. 

BAŞKAN — Hayır, bu arada önerge de verile
mez, bu arada müzakere de açılamaz. Gayet sarihtir, 
müsaade buyurun. Bakın, Komisyondan gelen me
tin, uygulamamıza göre oylanır; kabul edilir veya 
reddedilir. Reddedildiği takdirde önergeye geçilir. 
Önerge kabul edildiği takdirde madde bu önerge 
istikâmetinde oya sunulur, Gonel Kurul kabul ettiği 
takdirde madde bu şekilde kabul edilmiş olur. Rica 
edeyim. Buyurun. 

Değerli üyeler, Sayın Öney'in... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan... 
A. ASIM İĞNECİLER — Olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Olmayan bir şey yok, rica ederim. 
Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

Sayın Öney'in önergesi hakkında karar verildi. Yal
nız ben, müsaade ederseniz maddeyi oya sunma
dan evvel bir soru sormak istiyorum Sayın Bakana. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde (biliyor
sunuz) bir hayli konuşmamız oldu ve bir hayli soru
lar oldu; ama illa ısrar ediyorsanız, tekrar bir soru 
imkânı vereyim. Pek çok soru soruldu bu maddeyle 
ilgili olarak. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
benim soracağım soruyu kimse sormadı ki.... 

BAŞKAN '— Peki, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sekizinci mad

dede, aktifleştirilen iktisadî kıymetlerin ne şekilde 
yeniden değerlendirileceği hususunda birtakım katsa
yılar verildi. Sayın Bakan izahatında bu katsayıla
rın tesadüfi olmadığını, birtakım hesaplara dayandı
ğını burada ifade ettiler. Keza sıra takip etmenin de 
tesadüfi olmadığını, neticenin bu şekilde çıktığını 
ifade ettiler. 

Buna göre, 1972 senesinde a'ktifleştirilmiş olan 
bir iktisadî kıymet için 11 katsayısının uygulanacağı 
ifade edildi; yani 1972-1982 arasındaki 10 yıl içinde, 
kıymeti 11 ise bir değişiklik yok, Maliye Bakanı böy
le ifade etti. Oysa yine bu Kanunun gerekçesinde, 1972 
senesindeki toptan eşya fiyatlarının endeksinin 100 
alınması kaydıyla 1982 yılında bunun 2 278'e çıktığı
nı ifade ettiler. Bu ikisi arasındaki tenakuzu nasıl izah 
edecekler acaba?.. Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

, MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, gerekçedeki rakam da doğ
rudur, benim dediğim de doğrudur; çünkü farklı şey
ler. 

Gerekçede 1972 endeks 100 kabul edildiğinde 
1982'deki varılan fiyat endeksidir. Benim ifade etti
ğim husus: 1972'den itibaren 1972, 100 kabul edile
rek 1973, 100 kabul edilerek, 1974, 100 kabul edi
lerek yeniden yapılmış bir endeksin sonucudur. Çün
kü her sene aktife giren değer olduğu için, gerçek 
sonuca varmanın, artışları endeksleyerek gitmek ol
duğu fikrine dayandırılmıştır benim ifade ettiğim 11 
katsayısı; yani 1972, 100 kabul edilerek 1982 değeri 
değildir. 1972, 100, 1972'ye göre 1973 111 oluyor, 
1973'e göre 1974, 125 oluyor, 1974'e göre 1975, 144 
oluyor. 1975'e göre 1976, 180 oluyor; böyle böyle gi
diyor; 1979'a göre 1980, 1 179 oluyor. Biz 1180, 
12 katsayıya esas alıyoruz; yani aralarında herhangi 
bir fark yoktur.. Yeniden değerlemede uygulanan bir 
sistem olarak bir evvelki yıl 100 kabul edilerek en-
dekslenerek götürülmüştür. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Sayın Öney'in önergesini kabul 

ettiniz. Bu itibarla sekizinci maddeyi bu önerge is
tikametinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 395 — 



Danışma Meclisi B : 39 6 . 1 . 1983 O : 1 

9 uncu maddeye geçmeden evvel Sayın Genc'in 
bir önergesi var; «Bu Kanunun 8 inci maddesi uya
rınca işletmelerin...» Bu idi değil mi efendim?.. 

KAMER GENÇ — Evet. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Vergi Usul Yasa Tasarısına 

aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

«Geçici Madde — Bu Kanunun 8 inci mad
desi uyarınca işletmelerin bilançolarında yer alacak 
değer artış fonlarından % 5 vergi alınır.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Genç açıklama yapa
cak mısınız?.. 

KAMER GENÇ — Kısa bir açıklama yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 

belirttiğim gibi, bu Tasarı aslında bir yönü ile bun
dan önce kaçırılan vergilere bir kılıf arama amacını 
gütmektedir. Bir çok işletmelerin kaçırdıkları vergi
ler bunların sabit kıymetlerinde saklı bulunmaktadır 
ve <?oğu da za)maniinda vergi kaçalkçılığı yaparak beyan 
etmediği kazançları, aldıkları iktisadî kıymetleri dü
şük göstermişlerdir. Bu düşük göstermeyi, bunlara 
birtakım emsaller uygulamak suretiyle şimdi normal 
rayiçlerine çıkarıyoruz. Normal rayiçlerine çıkarıyor; 
ama bunlara bir fon yaratıyoruz, ek bir fon Eğer 
bu Kanun gelmese idi, elimizde olan bu Yeniden De
ğerlendirme Kanununda vergi bağışıklığını biz bunla
ra tanımasaydık, mevcut Vergi Hukukumuza göre, 1 
milyon liraya kadar olan ek fonlarda %36%65 ve 
%70'e varan bir vergi alacaktık. 

Şimdi bir müessese düşünün, bu Kanundan ya
rarlanmak suretiyle 100 milyon liralık bir fayda te
min etmektedir. Bundan hiçbir vergi almamak vergi
de eşitlik ilkesine de aykırıdır. Gelir Vergisi Kanunu
nun î inci maddesi der ki, «Gerçek kişilerin gelir
leri gelir vergisine tabidir.» Yine Kurumlar Vergisi 
de, kurumların gerçek kazançlarını vergiye tabi tut
maktadır. 

Gerçekten aslında bu kurumların bu Kanun yo
luyla elde ettikleri değerlendirme farkı fonlarında enf
lasyonun yarattığı fiyat artışları vardır; ama bu yol
la müeseseler büyük vergi kazançları da temin etmek
tedir. Nitekim Maliye Bakanlığımızın, Tahsilatı hız
landırma Kanunu içinde getirdiği,bir Servet Affı Ya
sası vardı; orada ek servet beyanı imkânı tanımıştı 

mükelleflere ve bunlardan, ek servet beyanında bu
lunan mükelleflerden % 20 vergi alma ilkesini ka
bul etmişti. Gerçi bu pek uygulama olanağını bul
madı; fakat burada büyük kârlar temin eden mües
seseler hiç olmazsa bir % 5 vergi versinler yani, bu 
da büyük bir meblağ değildir. Benim önergemin ama
cı budur. 

Bu Yeniden Değerlendirme ile müesseseler kaza
nabilecekleri kârların, yahutta işletmelerinde meydana 
gelebilecek artışların % 5'ini vergi yoluyla Hazineye 
versinler. Hiç olmazsa bu kadar bir külfete katlan
sınlar; yani böyle Devletin Hazinesinden kaçırdığı 
vergileri de bedava aktiflerinde rahatlıkla gösterme-
sinler. önergemin amacı budur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Komisyon ile Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 
Dün genel izahat sırasında bütün teferruatıyla arz 

ettim. Mükelleflere getirilmiş bir favör yok, mükel
leflerin herhangi bir gerçek kazancı yok burada. De
dim ki, mükelleflerin aktiflerine giren değerler bu 
zamana kadar maliyetle değerlenmiştir ve amortis
manlarını da hep o değer üzerinden ayırttığımız için, 
mükelleflerin amortismana tabi malın amortisman 
süresi bittiği zaman onu yerine koymak imkânları 
olmuyor; yani yenileme fonu olarak amortisman kifa
yetli olmuyor. Bu sebeple biz bu zamana kadar mü
kellefleri cezalandırmış ve bir enflasyon vergisi al
mış durumdayız, diye bilançosunu güzelleştirmesine 
müsaade ettik diye, tekrar bir vergi almayı vergicilik 
anlayışı ile ben kabilî telif görmüyorum. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; sayın üyeler; 
Daha önce de takdim konuşmamda arz ettiğim 

gibi, 1960'lı yıllarda böyle bir tasarı gelmiş; fakat 
uygulama imkânı bulunamamıştı. Hükümetin görü
şüne katılıyoruz, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Gençlin bu 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl
mamaktadırlar. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 9. — 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Ka

nununa ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunun 14 numa
ralı bendi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 3, 4, 5, ve 

6 ncı maddeleriyle Vergi Usul Kanununun 313, 315, 
mükerrer 315 ve 318 inci maddelerinde yapılmış olan 
değişiklikler 31.12.1982 tarihine kadar aktife giren 
iktisadî kıymetler için uygulanmaz ve bunlar hakkın
da eski hükümlere göre amortisman ayrılmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, buradaki madde 
numaraları tabiî yeniden madde numarası verilirken 
değişecek... 

BAŞKAN — Sonunda onu ifade edeceğim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Genc'in bir ek geçici madde teklifi önergesi 

var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Vergi Usul Yasasında deği

şiklik yapılmasına ilişkin Yasa Tasarısına aşağıdaki 
ek geçici maddenin eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

«Ek Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte ihtilaflı olan vergi, resim ve harçlar ile 
bunların cezaları toplamı 10 bin lirayı aşmayan ka
mu alacaklarının takibinden vazgeçilir, açılmış olan 
davalar işlemden kaldırılır.» 

BAŞKAN — Evet Sayın Genç... 
KAMER GENÇ — Yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN —Hayhay. 
KAMER GENÇ — Şimdi, vergi mahkemelerin

de miktarı çok düşük; fakat dava miktarı itibariyle 
çok büyük davalar bulunmaktadır. 

Şimdi 300 liralık, 500 liralık, 1 000 liralık, 2 000 
liralık davalar vardır ve posta masrafları bunların 
miktarını aşmaktadır, öte tarafta milyonluk davalar 
beklerken, vergi mahkemeleri bu kadar kıymetsiz da
valara büyük zaman ayırmaktadırlar. 
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Esasen 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 
106 ncı maddesinde 2 500 liraya kadar olan bazı ala
caklarından idarenin vazgeçmesi hükmünü getirmiş
tir; ama idarede maalesef bu uygulanmamaktadır. 

Bir yandan değer itibariyle çok küçük ve sayı iti
bariyle çok büyük olmaları dolayısıyla vergi mah
kemelerini ve Danıştayı büyük derecede meşgul eden 
bu kadar büyük bir dava kısmının bu önergeyle düş
mesi ve gerçek büyük alacakların da yargı mercile
rince bir an önce tetkik ettirilerek sonuçlandırılması 
bakımından bu önergeyi verdim. 

Takdir Yüce Genel Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın B âkan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OGLU — Sayın Başkan; 
Yüce Meclisin Maliye Komisyonunda, Özel Uz

laşma Kanun Tasârıaı adıyla bir tasarı sevk etmiş 
bulunuyoruz. Orada bu yolda da bir önlem var. Ma
liye Komisyonunda bu önlemin ne şekil alacağım 
şimdi bilmiyoruz. Sayın Üye de Komisyonda görü
şülürken iştirak ederlerse, bu görüşleri orada nazarı 
itibara alınır. Bu Vergi Usul Kanununun içerisinde 
böyle bir hükme yer vermeye imkân yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Aynı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Komisyon aynı görüşte. 
Değerli üyeler; 
Sayın Genc'in, Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, 

verdikleri izahata göre, uzlaşma ile ilgili Yasada bu 
konunun ele alınacağı ifade ediliyor ve katılmıyor
lar. 

Sayın Genç, önergenizi geri alıyor musunuz, oy-
latayım mı? 

KAMER GENÇ — Alıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Alıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Yürürlük maddesini okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, bu konuda fikri
mizi sormadan oyladınız. Tekriri müzakere talep edi
yorum, ^ # İ ^ S 



Danışma Meclisi B : 39 6 . 1 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Çok önemliyse tekrar ederiz tabiî. 
Buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Müsaade ederseniz, şu açıdan çok 
önemli; görüştüğümüz Vergi Usul Kanunudur, do
layısıyla makable şâmil olmasında bir mahzur yok
tur. O bakımdan, biz bunu, yılbaşından önce görü
şeceğimiz bir kanun olduğu için o zaman Komisyo
numuzca kabul edilmişti. Şimdi, 31.12.1982 itibariyle 
madde kabul ettik içinde; yeniden değerlendirme bu 
tarih itibariyle yapılacaktır. Burada yürürlük madde
sinde, «Bu Kanun hükümleri 1.1.1983 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer» 
demek zorunluluğumuz vardır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddenin tekrar 
görüşülmesini ve tekrar karara bağlanmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. O itibarla maddeyi tekrar okutuyorum. 

«Madde 10. — Bu Kanun hükümleri, 1.1.1983 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Son maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
Madde 11. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarıyı kesin oylarınıza sunmadan evvel lehte, 

aleyhte söz almak isteyen sayın üye var mı?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Tasarının aleyhinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yasa tasarısının genel gerekçesinde de belirtildiği 

gibi, vergileme ve vergi güvenliğine ilişkin müessese 
ve kuralların günün şartlarına uygun şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve vergi kaybını önleyici metot ve esas
ların getirilmesini amaçlayan Yasa Tasarımızda, ver
gi yargılamasıyla alakalı bir başka yasayla ilgili hü
küm geldiği için, yasa yapımı tekniğine aykırı bul
maktayım. 

Bu konudaki görüşlerimi kısaca şöyle belirtmek 
istiyorum : 2577 sayılı, 6.1.1982 günlü İdarî Yargıla
ma Usulü Yasası 63 üncü maddesiyle, «Vergi Usul 
Kanununun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 379 ile 

412 nci madde hükümleri, bu Kanunla kurulan vergi 
mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte yürür
lükten kalkar» hükmünü getirmiştir. Açıklıkla, Vergi 
Usul Kanununun 379 uncu maddesini yürürlükten 
kaldırmıştır. Kendi vergi yargılaması bütünlüğü içe
risinde böyle bir karara varmıştır. Biz bu Yasa Ta
sarımızla, vergilemeyle ilgili esaslar getirdiğimiz hal
de, vergi yargılamasıyla ilgili İdarî Yargılama Usulü 
Yasasına aykırı bir hüküm getirmekteyiz. Bu bakım
dan, yasa yapımı tekniğine aykırı görmekteyim. Çün
kü; İdarî Yargılama Usulü Yasasının 1 inci madde
sinin birinci bendi, «Vergi mahkemelerinin görevine 
giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösteri
len usullere tabidir» der. İdare mahkemelerinin ya
nında vergi mahkemelerinin çözümünü de açıkça ida
rî yargılama usulü içerisine alır. 

Yine, 1 inci maddesinin ikinci bendinde şöyle der : 
«Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkeme
leri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü 
uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır» biçi
minde açık bir hüküm getirmiştir. Yazılı yargılama 
usulü ve evrak üzerinde inceleme... 

Biz bu kez inceleme elemanlarını dinleten ve yine 
muhasebeci ya da malî müşaviri zorunlu olarak (ta
raflar isterse) dinleten bir hüküm getirdik. Bu hük
mü de İdarî Yargılama Usulü Yasası içerisinde de
ğil, Vergi Usul Yasası içerisinde getirdik. Bu bakım
dan, demin belirttiğim gibi, yasa yapımı tekniğine ay
kırı görüyorum. 

Şayet bunu getirmek gerekli idi ise, İdarî Yargı
lama Usulü Yasasında bütünlüğünü bozmadan bu 
değişiklik getirilmeliydi. 

Yine ikinci bir itirazım; bu ilaveler gelirken vergi 
mahkemelerinin davaları çabuk bitirmesini, bir an 
önce toparlamasını amaçladığı belirtilmişti. Oysa, ta
rafların isteği üzerine inceleme elemam tekrar dinle
necek; malî müşavir ya da muhasebeci dinlenecek. 
Mükellef davayı kaybedeceğini anladığı zaman, iste
ği üzerine mahkemeden inceleme elemanını dinletme 
imkânını buluyor bununla. Yine malî müşavirini ya 
da muhasebecisini dinletme yöntemini buluyor ve 
mahkemeye bağlayıcı hükümle «Dinletir» biçiminde 
getiriliyor. Davayı kaybedeceğini anlayan mükellef, 
zaman kazanmak için bu tarafları dinletme usulünü 
güdecektir. Çağrı nasıl yapılacaktır, bu belli değil. 

Diyelim malî müşavirini dinletmek istedi; malî 
müşavir hasta ya da yurt dışında; aranıyor, buluna
mıyor. Mahkeme dinlemek zorundadır. Hüküm bağ
layıcıdır. Hâkime takdir hakkı da vermedik. 
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Ceza Yargılama Usulünde, arkadaşlarımızın dün 
de belirttiği gibi, delil ikame edilebilir, ancak hâki
min takdir hakkı vardır; özellikle belli konularda 
takdir hakkı vardır. Arkadaşlarımın çok iyi bileceği 
gibi, Ceza Yargılama Usulü Yasasının «Delillerin 
İkamesi ve Reddi» başlığını taşıyan 238 inci mad
desi delillerin reddi konusunda hâkime şöyle bir hak 
verir: 

«Delil ikame edildiğinde, delillerin belli, açık bir 
hususa taalluku itibariyle ikamesi lüzumsuz ise...» 

Yine bir başka bendinde, «Delilin elde edilmesi 
imkânı yoksa...» 

Yine başka bir bendinde, «Delil ikamesi talebi işi 
uzatmak maksadıyla yapılmış ise..» der. 

Belli konularda taraflar delil de ileri sürebilseler, 
hâkim bunları dinlemekten sarfınazar edebilir ya da 
reddine karar verebilir. Biz, getirdiğimiz zorunlu, 
bağlayıcı hükümle Hükümetten geliş teklifini de aşa
rak Komisyonun kabul ettiği biçimiyle getirdiğimiz 
bağlayıcı hükmüyle hâkimi de bağladık ve bu neden
le davaların daha uzamasına sebep olacağından endi
şe etmekteyim. 

Yine inceleme elemanlarımızın azlığı, başından 
beri görüştüğümüz yasalarda gündeme gelmiştir. 

Hayat Standardı Yasasını getirirken, gerekçele
rinden bir tanesi de verginin incelenemediği, incele
me elemanımızın az olduğu idi. Biz, getirdiğimiz bu 
Yasa maddesiyle inceleme elemanlarını mahkemeler
de tekrar ifade vermek üzere bekletmek durumuyla, 
zaman kaybı durumuyla zorunlu olarak karşı karşı
ya bıraktık. Hiç olmazsa hâkimin takdirine bıraksay
dık, bir nebze bunları önleyeceğimiz kanısındaydım. 

Bu nedenlerle bu ilaveyi, yargı bütünlüğünü boz
duğu ve yine yasama tekniğine aykırı olduğu için 
olumlu bulmadığım düşüncesini yüksek takdirlerinize 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Değerli üyeler Tasarının tümünü kesin oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Da
nışma Meclisimizde kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu 
olsun. 

Sayın Bakana, Sayın Komisyona teşekkür ediyo
rum. . 

2. — Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/19) (S. Sayısı : 269) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin ikin
ci maddesinde Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı var. 
Bu Tasarının görüşülmesiyle ilgili olarak Hükümet 
Temsilcisinin ve Komisyonun yerlerini almalarını rica 
ediyorum. 

Bu Tasarının görüşülmesinde Adalet Bakanlığını, 
Bakanlık Müsteşarı Sayın Sebahattin Okutan temsil 
etmektedirler. 

Arz ederim. 
Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okutulup 

okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okutulmasına 
gerek görülmemiştir. 

Komisyondan, Tasarıyla ilgili kısa bir bilgi rica 
edeyim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Duran Bircan isimli şahsın ölüm Cezasının Yeri
ne getirilmesini tazammun eden Kanun Tasarısını 
anahatlarıyla şu tarzda bilgilerinize sunabilirim. 

Dosya muhtevasına, mahkeme kararına ve Yargı
tay ilamına nazaran, karısı ve çocukları tarafından 
suihalleri sebebiyle terkedilmiş bir kimse olan 1927 
doğumlu Duran Bircan'ın, annesi Hatice Bircan ile 
birlikte kızkardeşi Safiye özkara'nın evinde kalmak
tayken, Safiye'nin kızı ve kendisinin de yeğeni olan 
Şengül Özkara'ya göz koyduğu, tesisi rnünasebet et
mek istediği ve bu maksatla O'nu zorla evden alıp 
götürmek istediği zaman, kızın mümanaatı ve hüküm
lünün annesi Hatice'nin de karşı koyması neticesinde 
vukubulan münakaşa ve mücadele sonunda, hüküm
lü Duran Bircan'ın, hamil bulunduğu tabancayı çe
kip, kardeşinin kızı Şengül'ü ve annesi Hatice'yi öl
dürdüğü, müteakiben Şengül'ün annesi Safiye'ye ve 
Onun küçük kızı Fatmaya da ateş ettiği; ailenin bu 
dört ferdinin kurşun yarası aldıkları, neticede annesi 
Hatice ile yeğeni Şengül'ün öldükleri, diğer iki ki
şinin de ağır yaralı olup, hayatlarının kurtulduğu ve 
mahkemece aklî durumu tetkik ettirilen Duran Bir
can'ın aklî durumunun yerinde olduğu tespit edile-

(1) 269 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonunda-
dır. 
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rek, davaya bakan Denizli İkinci Ağır Ceza Mahke
mesi tarafından sanığın 13 . 5 . 1980 tarihli 1980/63-
114 sayılı hükümle ve oybirliğiyle idam cezasına 
çarptırılmasına karar verilmiş ve bu karar Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinin 24 . 9 . 1980 tarihli 1980/ 
3220-3784 sayılı ilamıyla ve oybirliğiyle onanmak su
retiyle kesinleşmiştir. 

Olay anlatılanlardan ibaret bulunmaktadır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.9.1980 tarih ve 1980/3220 Esas, 1980/3784 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen Denizli İkinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 13.5.1980 tarih ve 1980/63 Esas, 1980/ 
114 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/1-5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Denizli ili, Güney Kazası, Yağcılar 
Mahallesi, Kütük 28, Cilt 004, Sayfa 32'de nüfusa 
kayıtlı Mustafa oğlu Fatma'dan olma 1927 doğumlu 
Duran Bircan hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü kesin oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 3 üncü maddesine geçiyoruz. 
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I 3. — Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/353), (S. Sayısı : 285) 

I (D 
BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, bu Tasarı ile ilgili 

kısa bir açıklama rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Ali Aktaş isimli şahsın idam cezasıyla alakalı bu-
' kınan Kanun Tasarısının mahiyetini özetle şu şekil- . 

de arz ve izah edebilirim. 
Yine mahkeme dosyasına, karara ve Askeri Yar-

gıtayın ilamına göre, 9.6.1980 günü İskenderun Gül-
tepe Mahallesindeki evinde saat 02.00 sıralarında Sulhi 
Adsoy isimli şahıs evinde yatmaktayken, aralarında 
vaki siyasî görüş ayrılığı sebebiyle evinin damında 
gürültü yapılması üzerine evinden dışarı çıkar ve bazı 
kimselerin kendisine ateş etmeleri neticesi, aldığı yara-

I 1ar sonucunda ölür. 
Müteakiben açılan tahkikat ve Adana - Kahra

manmaraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay - İçel il
leri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince 
ikame edilen dava sonunda, mevcut şahadeti, elde 
edilen silahı, kovanları, mermileri, otopsi raporu gibi 
sair tfelaili takdir ve tahlil eden Askerî- Mahkeme.1, 
Ali Aktaş'ın, önceden planlamak sonucu, sayısı "belli 
olmayan arkadaşlarıyla ve ideolojik sebeplerle taam
müden Sulhi Adsoy'u öldürdüğü netice ve kaanatine 
vararak, Türk Ceza Kanununun 450/4 maddesi ge
reğince 13.5.1981 gün ve 1981/402-530 sayılı hükümle 

I Ali Aktaş'ın ölüm cezasına çarptırılmasına oy çok
luğuyla karar verilmiştir. 

Bir üye, «Sanığın duruşmadaki iyi hali ve mem
leketin o tarihte içinde bulunduğu ortamın hafifletici 
sebep sayılmasını ve Türk Ceza Kanununun 59 uncu 
maddesinin tatbik edilerek, idamın müebbet hapse 
çevrilmesini» ister ve bu sebeple karara muhalefet 
eder. Muhalif kalan üyenin esbabı muhalefeti budur. 

Bilahara karar, Askerî Yargıtay Beşinci Dairesi 
tarafından 28.4.1982 gün ve 1982/43-229 sayılı ilam
la ve oybirliğiyle onanmak suretiyle kesinleşmiş bu
lunmaktadır. 

Durum bundan ibarettir. Bilgilerinize arz ederim. 

(1) 285 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Askerî Yargıtay 5 inci Dairesinin, 

28.4.1982 tarih ve Esas 1982/43, Karar 1982/229 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Adana - Kahramanmaraş -
Gaziantep - Adıyaman - Hatay - tçel illeri Sıkıyöne
tim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 13.5.1981 gün 
ve Esas 1981/402, Karar 1981/530 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Hatay 
ili, İskenderun ilçesi, Hüyük Köyü, Hane 60', Cilt 8, 
Sayfa 401 'de nüfusa kayıtlı Abbas oğlu, Ganime'den 
olma 1956 doğumlu Ali Aktaş (Ağtaş) hakkındaki 
ölüm cezası yerine getirilir. 

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

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ali Aktaş (Ağ 
taş) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

4. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 
Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenci
ler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçiş 
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/77) (S. Sayı
sı : 274) (1) 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; Mi'llî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, gündemimi
zin 16 ve 20 'nci maddesinde bulunan Tekliflerin ön-

(1) 274 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

| çelikle görüşülmesini istemektedir. ıBu isteği oyları-
I niza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
i bul edilmiştir. 
j SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş-
I kan usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim; ev-

I velki Anayasamızda da vardı, geçen sefer de zatıâli-
j niz yoktunuz, Sayın Turhan Güven'in Başkan

lığı zamanında açıkladım; kanun hükmünde 
I kararnameler var, biz bütün ısrarlarımıza ve önerge -
I lerimize rağmen Sayın Genel Kurul bunların önce

lik ve ivedilikle inceleneceğini kararlaştırdı ve Anaya-
I şada bu böyle yer aldı. Şimdi, burada 22 ve 23 üncü 

maddede bunlarla ilgili maddeler yer almış bulunu-
I yor. Bana göre öncelik ve ivediliğin anlamı, her şeye 

müreccah yapılacak demektir; Anayasa hükmü ola-
I rak. 

Müsaade buyurulursa zabıtlara geçsin diye söylü
yorum; bunun şimdi görüşülmesi gerektiği kanısın-

I dayım. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Şimdi, bu 22 ve 
23 üncü maddelerdeki iki Tasarıyı, şu Teklifleri gö
rüştükten sonra ele alacağız. 

I Hükümet Temsilcisi ve Komisyon yerlerini aldı
lar. 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın Hava 
Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenciler Hak
kındaki Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

IBu Teklifle ilgili Komisyon Raporunun okutulma
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Bu Teklifin görüşülmesinde Millî Savunma Ba
kanlığını Sayın Albay Süleyman Yıldırım temsil et
mektedirler. 

Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi (Sayın Orgeneral Tahsin Şahinkaya' 
nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğ-

I renciler Hakkındaki Kanun Teklifini görüşmek üze
re bulunuyoruz. Bu Teklifin ana teması şu şekilde 
izah edilebilir. 

Lise mezunu gençlerimiz Hava Harp Okuluna gir-
I mek için birtakım işlemlere tabi tutulmaktadırlar. 

— 401 — 



Danışma Meclisi B : 39 6 . 1 . 1983 O : 1 

Bunlar, bilgilerinin denenmesi için sınava ve mülaka
ta tabi tutulmaktalar, bu sınavı kazandıktan son
ra da kendileri paraşütle atlama ve uçuş testlerine 
tabi tutulmaktalar. Bunlar kendileri masraflarını kar
şılayarak iHava Harp Okulunun bulunduğu istanbul'a 
gitmekte ve orada altı gün sınava tutulmaktalar; bu 
sınav bilgi testi ve beden eğitimi şeklinde yürütül
mekte, bu sınavı kazananlar İzmir'de 20 günlük bir 
deneme uçuşu, paraşütle atlama ve uçuş testlerine ta
bi tutulmaktalar. 

iBütün lise mezunu olan gençlerin Hava Harp 
Okuluna kayıt için memleketlerinden gitmeleri, İstan
bul'da kalmaları, İstanbul'da kaldfkları sürece bes
lenmeleri, barınmaları kendilerine ait bulunmaktadır 
ve bu sebeple Hava Harp Okuluna olan istek de, mad
dî imkânları kısıtlı olan ailelerce ve çocuklarınca ca
zip bulunmamaktadır. 

IBunlar, İzmir'de de 20 günlük bir denemeye ta-
, bi tutulmakta, keza İstanbul'dan da İzmir'e deneme 
uçuşları için de kendi imkânlarıyla gidip bu deneme 
uçuşlarına katılmaktadırlar. Bunun için, bu masraf
ların Devletçe karşılanmasını sağlamak maksadıyla 
bu Teklif getirilmiş bulunmaktadır. Hatta bu Teklif 
gecikmiştir bile;; bir eksikliği tamamlama mahiyetin
dedir, çok yerindedir. 

Aynı zamanda bir yenilik daha getirmektedir; bu 
eğitim uçuşları sırasında sakatlanan, şehit olan aday
ların da, ı2629 sayılı Kanuna göre, tazminatlarının 
Devletçe karşılanması hükmü de getirilmektedir. 

ıKısaca arz ettiğim gibi, sosyal içerikli bir Teklif
tir. IDaha önce, malumları olduğu üzere, Meclisimiz
den bu şekilde sosyal içerikli kanunlar da çıkmıştır. 
Bildiğiniz gibi, yetenekli öğrencilere Devletçe burs 
verilerek okutulması, tahliye edilen hükümlülere iş 
kurmaları için sermaye verilmesi gibi kanunlar çıka
rılmıştır; daha önce de 65 yaşını aşmış muhtaç ki
şilere aylık bağlanması gibi birtakım sosyal kanunla
rımız mevcuttur. 

Bu Teklif, tamamiyle imkânları kısıtlı olan genç
lere imkân sağlamayı hedef tutmaktadır. Beslenmele
rini, yatırılmalarını Devlet karşılayacak; aynı zaman
da uçuş esnasında uçuş teçhizatı, akaryakıt, yağ, mal
zeme ve diğer giderlerin de Devletçe karşılanması 
sağlanmış bulunacaktır. 

Teklif gayet yerindedir, bir boşluğu doldurmak 
hedefine matuftur, tasviplerinize arz ederim. 

BAŞKAN *- Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenci

ler Hakkında Kanun Teklifi 
'MADDE 1. — Hava Harp Okuluna girmeye is

tekli aday öğrenciler sırasıyla, bilgi sınavı ile müla
kata ve Hava Sağlık ve Fizyolojik Eğitim Kurulu 
tarafından da uçuş muayenesine tabi tutulurlar. 

Sınavları kazanan ve uçuşa elverişli bulunan aday 
öğrencilere; deneme uçuşu, paraşütle atlama ve ben
zeri uçuş teştleri uygulanır. 

Deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş 
faaliyetleri süresince sarfedilen uçuş teçhizatı, akar
yakıt, yağ, malzeme ve diğer giderler ile aday öğ • 
rencilerin sınavlar için Hava Harp Okuluna geldikle
ri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitim
lerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki 
beslenme ve yatırılmaları, Hava Harp Okulu öğren
cileri istihkakı üzerinden Devletçe sağlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
bir değişiklik önergesi var, 'okutuyorum. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Benim de sualim 
yar efendim. 

BAŞKAN — Hayhay dinleriz efendim. 
Buyurun önergeyi okuyun. 

Yüce Başkanlığa 
274 S. Sayılı Hava Kuvvetleri Komutanı ve Mil

lî Güvenlik (Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahin-
kaya'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday 
Öğrenciler Hakkında 'Kanun Teklifinin başlığının 
«Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğren
cilerin Masraflarının Devletçe Karşılanması Hakkın
da /Kanun» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Halil GELENDOST 
BAŞKAN — Sayın Gelendost, bununla ilgili bir 

açıklamanız var mı? 
HALİL GELENDOST — Açık efendim. 
BAŞKAN — Evet, açık bir tekliftir. 
Sayın Hükümet Temsilcisinin görüşünü rica edi

yorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂİKİİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRIM — Sa
yın Başkanım, Teklifin başlığı daha şümullüdür; yal
nız, masrafları kapsamamaktadır; uçuş muayenesi, 
paraşüt ile atlama, uçuş testlerini de ihtiva ettiği için, 
başlığın aynen kalmasını arz ve teklif ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL GELENDOST — Geri alıyorum efen

dim. 
BAŞKİAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 

Sayın Gelendost. 
MUHİSİN ZEKA! BAYER — Sayın Başkan, biı 

sorum var. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bayer; 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Gelendost' 

un belirttiği gibi, Kanun Teklifi yerinde; ancak eği
tim bir bütündür. Bugün, üniversite eğitimi gibi, harp 
okullarının eğitimi de dört yıllık bir eğitimdir. Şim
di «Aday öğrenci» dendiğine göre; bu iki aylık aday 
öğrencilik kısmı, eğitimin bütünü içinde mi buluna
caktır, yoksa dört seneye o iki ay ilave edilecek mi
dir? 

ikincisi, ileride bu aday öğrencilik veyahut aday 
memurluk, emekliliğe sayılır. Burada da bu iki aylık 
müddet, ileride emekliliğe sayılacak mıdır, sayılma
yacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
(Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A. LÂ'Mlt SÜNGÜ — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Gelendost'un da ifade ettikleri gibi, Hava 
Kuvvetlerinin bir özelliği, 'öğrenciler evvela bilgi tes
tinden geçmekte, beden eğitimi ve mülakata tabi tu
tulmakta; bunlar üç günlük bir zamanı almaktadır. 
Bundan sonra, doktorlar ve lüzumlu araçlar gereç
ler, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Hava Harp Oku
luna götürülerek, orada ayrıca üç gün içerisinde de 
bunların uçuş muayeneleri, uçatilme kabiliyetleri tes
pit edilmektedir. Bunlar da bittikten sonra, İzmir'in 
Cumaovası'nda 20 gün uçuş testleri ve paraşüt ile 
atlama eğitimleri yapılmakta ve ondan sonra bunlar 
ancak öğrencilik vasfını kazanmaktadırlar. Yani, bu 
bir aylık müddet, bunların imtihan müddeti olarak 
kabul edilmekte, ondan sonra esas öğrenci olarak oku
la girmekteler. 

O bakımdan, bunlar tabiî imtihan olarak kabul 
ediliyor ve müddete dahil edilmiyor. 

Ayrıca, ifade edilmeyen bir iki husus da var. Bel
ki, arkadaşlarımız onu da merak ederler: 

Daha evvel, bu hususta bir kanun vardı, 1976'ya 
kadar bu devam etti (6303 Sayılı Kanun) ve bu mas
raflar aynen o zamana kadar Devletçe yapılıyordu, 
fakat bu (Kanun 1935 Sayılı Kanun ile kaldırılmıştır 
ve bu müddet zarfında bu masrafları Türk Hava Ku

rumu yüklenmiş bulunmaktadır; tabiatıyla bu idarî 
bir husustur ve bunun malî portesi de 3,5-4 milyon 
kadar; yalnız yemek masrafları tutmaktadır; diğer 
hususlarla beraber (Yani, bu yağ, benzin ve uçuş mal
zemesi) 44-45 milyon kadar bir miktar tutmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süngü. 
HALtL GELENDOST — Bir soru sorabilir mi

yim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Acaba, İstanbul'dan 

İzmir'e, paraşüt ile eğitime geçişte niçin yol tazminat
ları kabul edilmemiştir? 

BAŞKAN — Sayın Süngü, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA A. LÂMÎ SÜNGÜ — 
Sayın Başkanım, değerli üyeler; 

Yalnız buradan İstanbul'a gidiş ve eğer kazana
maz ise, dönüşü kendisine ait oluyor; İstanbul'a dahil 
olduktan sonra, Harp Okulunda yatması, yemesi vs 
oradan İzmir'e nakli, İzmir'den, Cumaovası'na (15 
kilometrelik bir mesafedir) gidişi, paraşüt atlama eği
timleri ve diğer pilotaj eğitimleri zamanındaki mas
raflar, tamamen Devlete aittir; yalnız yol masrafları 
başlangıçtan İstanbul'a kadar gidiş ve eğer muvaffak 
olamazsa dönüş, kendilerine aittir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süngü. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bir soru sora

bilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, yol 

paralarına ilişkin olarak, madde metninde istanbul' 
dan İzmir'e gidiş ücretlerinin kendileri tarafından 
ödeneceği intibaı yok, mıâdde sarih değil. Eğer, bu 
nun dahil edilmesi gerekiyor ise, madde metninde bir 
değişiklik yapmak gerekir kanısındayım. 

Acaba, Hükümet ve Komisyon bu konuda ne dü
şünüyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, görüşü
nüzü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Sayın Başkanım, malum olduğu üzere, Harp Okulla
rı, Hava, Deniz ve /Kara'dan ibarettir. Şimdi, Hava 
Harp Okulu için 30 günlük süreden dolayı yapılan 
birtakım masraflar vardır; bu masraflar ancak öden
mek istenmektedir; eğer diğer masrafları da ilave 
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edersek; bu defa imtihana gelen deniz ve kara öğren
cileri için de bu masrafların ödenmesi gerekecektir; 
o eşitlik bozulmaması için bu şekilde bir düzenleme 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür' ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... ıKabul etmeyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

2 mci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Hava Harp Okulu aday öğrenci
lerinin, deneme uçuşu paraşütle atlama ve benzen 
uçuş faaliyetlerinden dolayı sakat kalmaları veya şe
hit olmaları halinde 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanu
nunda belirtilen sakatlık veya şehitlik tazminatı öde
nir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

mı?.. Yok. 
(Teklifi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eien 

ler... Kabul etmeyenler... Hava Harp Okuluna O' • 
meye İstekli Aday Öğrenciler Hakkında Kanun Tek 
lifi, Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

Sayın Yıldırım'a ve Sayın Komisyona teşekkür 
ediyorum. 

5. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın 
Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/74) (S. 
Sayısı: 270) (1) 

(1) 270 S. Sayılı Basmayan, tutanağın sonuna ek
lidir. 

6 . 1 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Hava Kuvvetleri 
Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral 
Tahsin Şahinkaya'nın Bazı Kanunlardaki «Devlet 
Başkanı» Unvanının «Cumhurbaşkanı» Olarak Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye başlı
yoruz. 

Komisyon ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliği Temsilcisi Sayın Gültekin yerlerini almışlardır. 

Teklif ile ilgili Adalet Komisyonu Raporunun oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okutul
ması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı? 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım ve say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Şu anda huzurunuzda inceleme konusu olan Ka

nun Teklifinin dayanağı, daha önce çıkarılan Anaya
sa Düzeni Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinden 
ileri gelmektedir. Anayasa Düzeni Hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesini arz ediyorum : 

«MADDE 2. — Anayasada Türkiye Büyük Mil
let Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Se
natosuna ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yet
kiler 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak 
Millî Güvenlik Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait 
olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler de Millî 
Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca yeri
ne getirilir ve kullanılır. 

Daha sonra 7 Kasım 1982 tarihinde yeni Anaya
sa kabul edilmiş bulunduğundan Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanun yerine yeni Anayasa geçmiş bu
lunmakta ve yeni Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, 
Devlet Başkanı olarak vazife görmektedir. 

Şimdi bu kısa açıklamadan sonra döneceğim, ko
nuyu gerek kamuoyunun aydınlanması ve gerekse za
bıtlara geçmesi bakımından bazı açıklamalarda bulu
nacağım. 

1961 tarihli Anayasamızın 1 inci maddesi «Tür
kiye Devleti bir Cumhuriyettir» der. Bu, 1924 Ana
yasasının da 1 inci maddesidir ve bu maddenin de
ğişikliği teklif edilemez ve değiştirilemez. Değiştirle-
meyeceği ifade edilen hüküm Türkiye Devletinin bir 
cumhuriyet olduğudur. 1982 Anayasası da aynı mad
deyi almış, aynen Anayasada yer vermiştir. Cumhu
riyetin daimiliği, ebediliği, Türk Devletinin vasfı 
olarak devamlılığı söz konusu olduğundan ve dev-
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letlik vasfıyla Cumhuriyet bir arada birlikte bulun
duğundan başka ve farklı bir şey düşünülemez ve söz 
konusu olamaz. 

Şimdi biraz önceki hükmü okuduktan sonra 1961 
Anayasasının 97 nci maddesine göre Türkiye Dev
letinin başında bulunan Cumhurbaşkanının görev ve 
yetkileriyle ilgili 97 nci maddesini dile getireceğim. 

«Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Tür
kiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil eder.» 
Öyleyse 1961 Anayasası çerçevesi açısından devletin 
birliğini ve beraberliğini, milletin birliğini ve Cum
huriyetin birliğini temsil eden Devletin başı, Devlet 
Başkanıdır. Devletin Cumhuriyet olduğu da düşünü
lecek olursa Devlet Başkanının tabiî olarak Cum
hurbaşkanı olması anlaşılır ve başka bir şekilde de bu
nun yorumu söz konusu değildir. 

Acaba Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun niçin 
çıkarılmıştır?.. Cumhurbaşkanı olabilmek için Cum
huriyetin gereği olarak Devletin başında bulunan kim
senin seçimle işbaşına getirilmiş olması gerekir. Cum
huriyet genel oyla seçimi gerekli kılar. Ancak 12 Ey
lül Harekâtını siyasî bilimler açısından incelediğimiz
de Devlet Başkanının terörizme, anarşizme, zorba ve 
baskı idaresine karşı revolüsyon, inkılap teorisine 
uygun olarak işbaşına gelen bir siyasî iktidarı temsil 
ettiğini görmekteyiz. 

Yine inkılap (Hemen belirteyim, «İnkılap» ve 
«Devrim»'! eş anlamda kullanmaktayım) teorisine gö
re bu iktidar ülkede kısa zamanda birliği ve beraberliği 
sağlamış, kamuoyu bu Harekâtı olumlu karşılamış, 
uygun bulmuş, halk fiilen bu siyasî iktidara katılmış
tır. Yurtta, barış ve güvenlik sağlanmış, ülkeye bü
tünüyle birlikte hâkim olmuş, adaleti rehber kılarak 
genel hukuk prensiplerine uymuştur. Ayrıca bu siyasî 
iktidar, güç, 12 Eylül'le işbaşına geldikten sonra 
milletlerarası hukuk açısından da gerekli olan şartları 
gerçekleştirmiştir. Yapılan 12 Eylül harekâtı ka
naatimce büyük bir inkılaptır, devrimdir, revolüsyon' 
dur, yıkılmak üzere bulunan bir devleti yeni baştan 
kurma yolunda yapılan büyük bir ameliyedir, büyük 
bir harekettir, kökten değişiklikleri hedef gören bir 
harekettir. 

Dışarıda da 12 Eylül Harekâtı Hükümetin etkin
liğini sağlaması, istikrarı sağlamış olması ve insan 
haklarına saygılı olması, milletlerarası yükümlülükle
re riayet etmesi bakımından meşruluk kazanmıştır. 
Yani 12 Eylül'le işbaşına gelen siyasî güç gerek ka
mu hukuku açısından ve gerekse milletlerarası hukuk 
açısından meşru bir iktidardır, meşru bir güçtür, fiilî 
durumdan hukukî duruma yönelmiştir. 

Şimdi burada bir noktayı daha açıklamak zorun
lusunu duyacağım. O da şu: Bu siyasî'güç ve iktidar 
neden ordu tarafından gerçekleştirilmiştir?.. Bunu Türk 
Tarihinin geleneklerinden çıkartmak mümkündür. Çün
kü Türk tarihi içerisinde ordu - millet birliği ve be
raberliği vardır. Türkler Orta Asyada göçebe ha
linde yaşarken savunma gereği vatandaş, halk bü
tünüyle birlikte aşiret mensupları, savunmaya geçtik
lerinden her an orduyla birlikte hareket etmek gere
ğini duyarlardı. .Yani millet, topyekûn savunma ko
nusunda hazır olurlardı. Daha sonraki dönemlerde 
büyük göçler ve fetihler millet - ordu birliğini gerek
li kılmıştır. Dünyanın hiç bir yerinde, Türk Milleti 
Türk Ordusunu sevdiği kadar dünyanın hiç bir ye
rinde hiç bir millet ordusuna itibar etmemiştir. 
«Türk Ordusu Türk Milletinin gözbebeğidir, canı
dır, herşeyidir» sözü halk arasında, vatandaş arasın
da en çok duyulan en çok işitilen ve en çok söyleni
len güçlü bir sözdür. 

Milletin, Devletin yıkılışı hazırlıkları içerisinde bu
lunan talihsiz. 12 Eylül dönem öncesi hareketlerde or
dudan beklediği kurtuluş gerek tarihî açıdan söyle
miş olduğum gerekçelere de dayanarak millet - ordu 
birliğinin sonucu ve gerekse iç Hizmet Kanununun 
gereği, Türk Ordusu 12 Eylül Harekâtını gerçekleş
tirmiştir. Şimdi bu Harekât emir ve kumanda zinciri 
içerisinde gerçekleşmiştir, milletin isteğine uygun ola
rak gerçekleşmiştir. Millet bu Harekâtın biraz önce 
söylediğim üzere gerek iç kamu hukuku ve gerekse 
milletlerarası hükük bakımından meşruluğunu sağla
mıştır. 

Bu Hareketin şefi ve lideri olan kişi, çeşitli teori
lere göre Max Weber'in söylediği gibi karizmatik bir 
lider, Durkheimci düşünürlere göre milletin ma'şeri 
şuur ve vicdanında yer aldığı ve milletin kendini sa
vunma ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkardığı bir 
yüce kişidir. Öyleyse bu kişinin Cumhurbaşkanı ve
yahut Devlet Başkanı sıfatını kazanmış olması bir 
değişiklik yapmaz. Kanaatimce 12 Eylül'den önce de 
Devletin şekli Cumhuriyet olduğuna göre, Sayın 
Millî Harekâtın başında bulunan kişi, milletin iste
ğiyle işbaşına gelen kişi Cumhurbaşkanıdır, Devletin 
başıdır. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isteyeceğim. Çok 
saygı duyduğum teklif sahibinin bu görüşüne karşı 
değilim. Belki bir hukukî boşluğu -doldurmak ama
cıyla teklif sahibi bu teklifi yapmıştır; ama aslında 
gerek siyaset bilimi verilerine göre ve gerekse Anaya
sa Hukuku açısından bu teklife mutlak zorunluluk 
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görmemekteyim. Mesele, Türkiye Devletinin bir Cum
huriyet olduğu ve onun başının da Cumhurbaşkanı ol
masıdır. 12 EylüTden önce Cumhurbaşkanı resmen, 
şeklen seçilmemiş olsa bile, söylemiş olduğum teorik 
izahlarla açıklamaya çalıştığım üzere meşruluğunu 
kazanmış, milletin isteği doğrultusunda yüce kişili
ğini kabul ettirmiş bir kimsedir. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu açıklamayı kamuoyunu aydınlatmak ye aynı 

zamanda 12 Eylül'ün meşruluğunu da siyaset bilimi 
açısından ortaya koymak için yaptım. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Değerli üyeler; Teklifin maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 

Kabul edilen konularda geçen «Devlet Başkanı» 
unvanı Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
39 uncu Birleşimimizin 2 nci Oturumunu açıyo

rum. 
6. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle

rin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 

MADDE 2. — Bu Kanun 9 Kasım 1982 tarihin
den geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Teklifi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Bazı Kanunlardaki «Dev
let Başkanı» Unvanının Cumhurbaşkanı Olarak De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun teklifi Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Sayın Gültekin'e ve Sayın Komisyona teşekkür 
ediyorum. 

Değerli üyeler; birazdan kanun hükmündeki ka
rarnamelerle ilgili iki tasarıyı görüşeceğiz. Sayın Kır-
calı haklı olarak temas buyurdular. Biz de esasen bu
gün görüşmek üzere programlamıştık. 

Yüksek müsadenizle Birleşime 15 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma Sati : 16.25 

Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ile Ödeme Güçlüğü İçin
de Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet, İktisadî İşler ve Malî İşler Komisyonları ra
porları. (1/129, 1/146, 1/187) (S. Sayısı : 159) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALP AT 
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7. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı: 174) 

BAŞKAN — Gündemimizin 22 ve 23 üncü sıra
sında bulunan Kanun Hükmümde Kararnameler üze
rinde görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet Temsilcisi?.. Yok. 
Malî İşler Komisyonu?.. Burada. 
Değerli üyeler; 
Esasen Hükümet Temsilcisi olmadığı için gelecek 

birleşime bırakmamız gerekiyor; fakat bu arada Ma
lî işler Komisyonu Başkanımızın bu kararnamelerin 
görüşülmesiyle ilgili bir görüşü var. Onu dinleyelim, 
ondan sonra esasen Hükümetin de gelmesini bekle
mek üzere gelecek 'birleşime bırakmış oluruz. 

Sayın Sabuncu, siz lütfen bu konudaki görüşünüzü 
Genel Kurula sunun, rica ediyorum, 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasen ıbiz 'bu konuda, kanun hükmünde kararna
melerin görüşülmesini ya da görüşülmemesini, Ada
let Komisyonundan görüş istediğimiz kararnamelerle 
birleştirilip tek metin haline getirme çabamızı Genel 
Kurulun takdirine sunacaktık. Böyle bir karar şu an
da alınacak olursa, Hükümet temsilcimiz yok. 

BAŞKAN — Hayır, karar almak bakımından de
ğil. Zaten Hükümet temsilcisi bulunmadığı için ge
lecek birleşime bırakacağız; yalnız siz yararlı bir ko
nuya demin özel olarak temas ettiniz. O konuyu Ge
nel Kurula da sunmanızı rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlem
leri hakkında, yüksek malumlarınızda olduğu üzere, 
13.1.1982 tarihinde Hükümete kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi vermiş idik. 13 Ocak 1983 
tarihinde bu Yetki Kanunu gereğince Kanun Hük
münde Kararname çıkarma süresi dolmaktadır. 

Daha önce Danışma Meclisi Genel Kuruluna gö
rüşülmek üzere arz ettiğimiz 159 sıra sayılı ve 174 
sıra sayılı dört adet Kanun Hükmünde Kararname 
vardır bu meyanda. 

Ondan sonra (Bunları arz etmek istiyorum önce) 
35, 37, 38 ve 174 sıra sayısının konusu olan 39 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname. Daha sonra 40, 42, 
43, 45, 48, '50 ve bir - iki gün önce de 52 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler çıkmıştır. 
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Biz bütün bankerlerle ilgili Kanun Hükmündeki 
kararnamelerde olduğu gibi, bu 40'dan itibaren Ka
nun Hükmündeki kararnameleri de Adalet Komis
yonundan görüş almak üzere gönderdik. 

Ancak, arz ettiğim gibi, Yetki Kanununun süresi 
13.1.1983'de dolmaktadır. Hükümet de bu Kanun 
Hükmündeki Kararnameleri daha çıkarıp çıkarma
yacağını bilmemektedir. Belki yeniden çıkarma du
rumları olabilir. Nitekim, 48 sayılı Kararname çıktı
ğında solduğumuzda «Daha çıkmayacağı düşünce
sindeyiz» demişlerdi; daha sonra 50 ve 52 çıktı. Bel
ki 13 Ocak 1983 tarihine kadar başka kararnamelerde 
çıkacak. 

Benim Sayın Başkanla verilen arada konuşmam
da arzım şu olmuştu : 35, 37, 38 ve 159 sıra sayılı 
Raporumuzun konusunu teşkil eden kararnameler 
ile, 174 sıra sayılı Kararnamenin konusunu teşkil eden 
39 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde de
ğişiklik yapan bundan sonra yedi kararname daha 
çıkmıştır. 

Hükümet Temsilcimiz burada olmuş olsaydı, ben 
sayın Genel Kurulun takdirine arz ederek bu konu
yu; 40, 42, 43, 45, 48, 50 ve 52 sayılı Kanun Hük
mündeki kararnamelerin de komisyonlarda görüşül
mesinden ve rapor haline getirilmesinden sonra mı 
görüşelim, yoksa şimdi 35, 37, 38 ve 39'u mu görü
şelim, şeklinde sayım Genel Kurulun tensiplerini al
mak isteyecektim. Zannediyorum bu konudaki tek
lif Sayın Hükümetten de gelebilecektir .Bunu arz et
mek istemiştim. 

Arz ettiğim gibi, dört kararname üzerinde görüş
meler bitmiş, yedi kararname üzerinde komisyonlar 
henüz rapor safhasına gelmemişlerdir ve daha karar
name çıkabilme durumundadır belki de 13 Ocak 
1983 tarihine kadar. Bu konuda sayım Genel Kuru
lun takdirlerine durumu arz ederek, kararnameleri; 
35, 37, 38 ve 39'u görüşelim mi, yoksa diğerlerini de 
indirdikten sonra mı görüşelim, şeklinde bir karar it
tihazının yararlı olacağı düşüncesindeydik. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler, Hükümet temsilcisinin gelmesini 

temin maksadı ile konuyu bir dahaki Birleşime bıra
kıyoruz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan.. . 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

i 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; kanun hük
mündeki kararnamelerin incelenmesi Genel Kurulda 
başlar başlamaz, sanıyorum ki, geçmişte karşılaştı
ğımız bir güçlükle yine karşılaşmaktayız. 

Anayasamızın 91 inci maddesine göre: «Karar
nameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan Kanun Hük
münde Kararnameler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelik ve ive
dilikle görüşülür.» 

Şimdi, aynı maddenin bir başka fıkrasında da; 
«Kanun ' Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onay
lanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre 
bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» denilmek
tedir. 

Meclis, bize sunulan; yani Genel Kurulumuza 
sunulan kanun hükmündeki kararnameler üzerinde 
iradesini mutlaka izhar etmelidir. Onun için yetkinin 
süresinin sona ermesi beklenmemelidir. Eğer intikal 
etmiş kanun hükmünde kararnameler varsa (ki, var
dır) öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerekiyor. .Bi
rincisi bu. 

Sayın Başkan; 
îkincisi; bu kanun hükmündeki kararnamelerin 

sanıyorum bu Meclis tarafından dikkatle incelenece
ği ortada. Dağıtımlarının Temmuz ayında yapıldığı
nı görüyoruz. Dolaynsıyla bunların tam takım ola
rak değerli arkadaşlarımıza yeniden sunulmasında 
yarar vardır; eğer ekstra kopyaları varsa. 

Hükümetimizin de görüşü alınıp yeniden dağıtıl
mış olan kanun hükmündeki kararnameyi inceleme
ye başlarsak, birçoğunun basılmış metni elimizde ol
madığından sıhhatli bir takip olmayacaktır efendim. 
O bakımdan da ilgilerinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Evet, Sayın Şengün buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Malî İşler Komisyonunda bu konu görüşüldü; 

fakat bir karara bağlanmadı. Bundan önceki dönem
de Komisyonun uzun uzun üzerinde durarak vardığı 
ve belli bir noktaya getirdiği Tasarının, sanıyorum 
Meclisimizde görüşülmesi gerekir. 

Aynı Kanun Hükmündeki Kararnamelerle ilgili 
yedi tane tasarı komisyonlardayrnış. Eğer bunların 
bitmesini bekleyecek olursak zaten süreyi de geçir
miş olacağız .Ocak ayının 13 ünde Hükümete verilen 
bir yıllık süre bitmiş olacaktır. 

O halde, en azından dört tane kanun hükmünde
ki kararname komisyonlarda karara bağlandığına gö
re, onların görüşülmesi ve bunlar üzerinde Meclisin 
iradesinin ortaya konması gerekir. Zamanaşımı do
layısıyla Danışma Meclisi Kanun Hükmündeki Karar
nameyi görüşemezse, sanıyorum bu Meclisimiz bakı
mından. bir hoş olmayan durum ortaya çıkarır. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Şen
gün. 

Değerli üyeler... 
NECİP BİLGE — Sayın Baş'kan, izin verir misi

niz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, kanun hükmün

deki kararnamelerin Mecliste görüşülmesi, müddetin 
bitmesi ile ilgili değildir. Müddet bittikten sonra da 
görüşülebilir. Nitekim, ta 1978'lerde, 1979'larda çı
karılmış olan kanun hükmündeki kararnameyi biz bu
rada görüştük; tadilen veya başka şekilde kabul et
miş bulunduk. 

Binaenaleyh, 13 Ocak'ın geçmiş olması kanun 
hükmündeki kararnamelerin Meclisimizde görüşül
mesine engel bir durum değildir. Çünkü, zamanaşımı 
söz konusu değildir. Zamanaşımı tabiri doğru ise, sa
dece yeniden bir kanun hükmünde kararname çıkar
ma bakımından söz konusudur. Hükümet yeniden 
kanun hükmünde kararnameyi 13 Ocak'tan sonra çı-
kartamaz; ama onun çıkartmış olduğu kararnameleri 
biz daha sonra da ele alabiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, izin verir 

misiniz?. 
BAŞKAN — Sayım Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, yerimden 

kısaca bir hususu arz etmek istiyorum. 
Kanun hükmündeki kararname 1971 tadili ile 

Anayasamızda yer almış, 1982 Anayasasında çok ge
niş biçimde düzenlenmiştir ve 91 inci maddenin se
kizinci fıkrasında : 

«Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hük
mündeki kararnameler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve 
ivedilikle görüşülür.» denmektedir. 

Kurucu Meclis olarak kanun hükmündeki karar
namelere tatbik edeceğimiz usul gelecekte düstur ola
caktır .Anayasanın bu hükmüne istinaden (Esasında 
ivedilik bizde çalışmamaktadır, kanunlar tek müza
kereye tabi tutulmaktadır.) önceliğini ele alarak bir 
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an önce görüşmemiz gerekir. Yetkinin süresiyle bağ- ı 
lantı kurmaya gerek yoktur. Hiçbir surette bu erte-
lenmemelidir; Anayasanın bu hükmü muvacehesinde. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir noktayı 

belirtmek istiyorum. Bu aynı zamanda Başkanlık Di
vanının bir açıklama yapmasını da gerektirebilir. 

Danışma Meclisinin gündemlerine baktığımız za
man, kanun hükmündeki kararnamelerin çok geri sı- I 
raları işgal ettiğini ve.mesela; 20, 21, 22 gibi, günde
min son maddelerini işgal ettiğini görüyoruz. Oysa, 
öncelik kararı gerek Yetki Kanunu ve gerekse kanun 
hükmündeki kararnameler için bizim burada alma
mıza gerek olmayan, doğrudan doğruya Anayasa 
emri olduğu için, normal olarak Genel Kurulun Gün
deminin ilk sırasında bulunması gerekmez mi acaba?.. 

Bunu hem hatırlatmak, hem de Başkanlık Diva
nının düşüncesini öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim ben bütün temas edilen konulara toptan 

bir cevap arz edeyim. Bugün gayet tabiî Maliye Ba
kanlığı temsilcisi olmadığı için görüşemiyoruz. 

Bundan sonraki ilk Birleşimde (Mutlaka birinci 
sırayı alacak) ve kanun hükmündeki kararnamelerin 
görüşülmesine başlayacağız. 

Yalnız, gündeme geçme konusunda da şu bilhas
sa dikkate alınıyor : 

Tasarıların komisyonlardan geliş sırasına göre 
gündem yapılıyor; ama gündemin hangi maddesine gi
rerse girsin, mutlaka Anayasa hükmü olarak kanun hük
mündeki kararnamelerin öncelikle görüşülmesi gere
kiyor. Biz, gündemin hangi maddesinde olursa ol
sun görüşülmesi gerekiyor, derken, bu konuda mut
laka bir görev aksaması, Başkanlık Divanı olarak ya
hut Başkan olarak, yaptığımızı da (Tabiî, hiçbir ka-
sat olmadan) itiraf edelim. Çünkü, Genel Kurulu aç
tığımızda komisyonlardan gelen öncelik tekliflerini 
tamamen bir tarafa bırakıp, gündemde bulunan; fa
kat sırası ne olursa olsun, hemen birinci sıraya ala
rak görüşmemiz gereken hususlar mutlaka kanun 
hükmündeki kararnameler olmalı idi. Bundan sonra 
bu konuya daha büyük bir dikkat ve titizlik gösteri
leceğinden emin olmanızı rica edeceğim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, izin verirseniz bir 
hususu açıklamak istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Sabuncu, ayrıca bu konuda 
görüşmeyelim artık. Konu çok konuşuldu, görüşüldü, 
rica edeyim. Nasıl oba, 10 Ocak Pazartesi günü bu 
kararnamelerle gündeme başlayacağız ve kararname
ler görüşülürken size çok söz verme imkânı olacak 
ve siz de çok geniş açıklamalar yapma fırsatını bu
lacaksınız. Olmaz mı efendim? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, bir konuda sadece 
bir cümle söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Esasında kürsüden yaptığım açıklama, Malî İş

ler Komisyonunun, kararnamelerin tekatvbülen in
dirilmesinden sonra, görüşe hazır olduğunu ortaya 
koymak üzere yaptığım bir açıklamadır. Onun dışın
da, Genel Kurulun takdirine bıraktığım konu özel
dir. Komisyon olarak zaten tekabbül ederek bunları 
indirdik. Ne zaman Genel Kurul emredecek olursa, 
o zaman görüşme imkânımız doğacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler; bu konuyu böylece bağlamış olu

yoruz. 
8. — 1312 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/546) (S. Sayısı : 258) 

9. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/545) (S. Sayısı : 271) 

10. — 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/547) (S. Sayısı : 
272) 

11. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /549) (S. 
Sayısı : 267) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Adalet Komisyonu 
Başkanımızın bir önergesi var. Gündemimizdeki bir
kaç tasarının öncelikle görüşülmesini istiyorlar onu 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemimizin 12 nci sırasında bulunan, 1412 

sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 
inci maddesini Değiştiren Tasarının; 

17 nci sırasında bulunan, 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddele
rinde Değişiklik Yapan Tasarının; 
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18 inci sırasında yer alan, 5435 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine Dair Tasarı ile; 

14 üncü sırasında yer alan 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Tasarıların bir an önce görüşülüp sonuç
landırılmasında yarar bulunduğundan, Gündemde 
mevcut diğer işlerden önce görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Rıfat BAYAZIT 
Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümetin ve Komisyonun yerlerini almalarını 
rica ediyorum. 

8. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına. Dair Kanun Tasarısı ye Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/546) (S. Sayısı': 258) (1) 

BİAŞKAN — Değerli üyeler; 1412 Sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
görüşmesine başlıyoruz. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dajir 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 305. — Ceza Mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm 
cezalarına ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi 
olmaksızın Yargıtayca re'sen tetkik olunur. 

1. Üçbin liraya kadar (üçbin lira dahil) para 
cezasına dair hükümler, 

2. Yukarı haddi altıbin lirayı geçmeyen, para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, 

(1) 258 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler, 

temyiz olunamaz. 
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas ol- ' 

maz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri 
dairesinde Yargıtay'a başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarıyı kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

9. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/545) (S. Sayısı : 271) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler;. 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 271 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 



Danışma Meclisi B : 39 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Halikında Kanunun 4 ve 
5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. — Kabahatlerde beher gün karşılığı yüzelli 
ila üçyüz lira hafif, cürümlerde üçyüz ila altıyüz li
ra hesabıyla ağır para cezasına.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların infazı Hak

kında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı ve doku
zuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine 
belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhu
riyet Savcısının kararıyla bir gün üçyüz lira sayılmak 
üzere 'hapsedilir. Artıklar nazara alınmaz. Ancak, 
üçyüz liradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün 
hapse veçrilir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 
54 ve 55 inci maddeleri ile 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uygulanmak sure
tiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa süreli hür
riyeti bağlayıcı cezadan çevrilmiş olsa bile hapse çev
rilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası hükümleri 
uygulanır.» 

«Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için altıncı 
fıkra uyarınca üçyüz lira indirildikten sonra kalan 
parayı öderse hapisten çıakrılır.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Komis
yonumuz da kabul ederlerse bir konuyu arz edece
ğim. 

Sayın Konseyimizin son çıkardığı vergi kanunla
rında benim tespit ettiğim bir husus var. Şimdi bizim 
görüştüğümüz Kanunun 1 inci maddesinde «647 
sayılı Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesi»., diyoruz. Yine 2 nci maddede de «647 sa
yılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci mad
desi...» diyoruz. 

Sayın Konseyden kesin çıkan kanunlarda bunu 
böyle yapmıyorlar. Eğer uygun görülürse biz de aynı 
şeyi uygulayalım. Şunu yapıyorlar : 

Madde 2'ye geçince «Aynı kanunun» diyorlar. Ya
ni tekrar «647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka-
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nunun 5 inci maddesi..» demiyorlar, «Aynı Kanu
nun 5 inci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» şeklinde uygulanı
yor. Yani «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun..» diye 
1 inci maddesi yazılıyor, 1 inci madde geçiyor. 2 nci 
maddeye geçince; «Aynı Kanunun şu maddesi...» 3 
üncü maddesinde «Aynı kanunun 57 nci maddesi...» 
şeklinde, tekrarı önleyen bir tarz uygulanıyor. Bilmi
yorum Sayın Komisyon bu konuda ne düşünürler?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Bu konuda Komisyonun görüşünü öğrendim efen

dimi. 
ADALET KOMfSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gerçi. Sayın Kırcalı'nın buyurdukları hususta bir 

mani yoktur, olalbilir; ancak sarahat getirmiş olması 
bakımından 647 sayılı Kanun iki defa zikredilmiştir. 
Esasen başta da «647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun» demekle metindeki maddelerin o ka
nuna aidiyeti anlaşılıyor; yani olabilir. Biz, Yüksek 
Kurulun takdirine bırakıyoruz; mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SBBA-

HATTİN OKUTAN — Komisyonun görüşüne iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 2 nci madde 

gerekçesinden öyle anlaşılıyor ki, Kanunun 5 inci 
maddesinin 6 ve 9 uncu fıkraları değiştirilmiş ve bu
radaki miktarlar üç kat artırılmıştır. 

©u üç kat nereden bulunmuştur? Paranın satın al
ma gücüyle nasıl bir ilişki kurulmuştur? Bunun hangi 
verilere dayandırılarak üç kat artırıldığının açıklanma
sını rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Muratoğlıu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan; şuradan çıkmıştır bu 
üç kaıt artırma : 

5435 sayılı Para Cezalarının Artırılmasına Dair 
bir Kanun vardır, iktisadî konjonktür nazara alınmış, 
üç misli getirilmiş bu Kanunda; bunu daha görüşme
dik. İşte bu Kanunda para cezaları üç misli artırıl
dığı içindir ki, 647 sayılı Kanunda da aynı şekilde 
nispetlere riayet edilmiştir. 

Eğer bu Kanun daha evvel görüşülmüş olsaydı 
Sayın Tutum bu suali tevcih etmek lüzumunu hisset
meyeceklerdi. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, Sayın Kırcalı'nın teklif ettiği değişiklik 

konusunda bir önerge yok, bir redaksiyondur. Siz, bu 
tarzda kalmasını tasvip ediyorsunuz; fakat Genel 
Kurulun kararına bırakıyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, 31 Aralık 1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısında biz tekrar tekrar 193 sayılı Kanun, 
demişiz. Bakınız Konseyde nasıl değişmiş : 

Birinci paragraf; «il 93 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.» 

îkinci maddede, «Aynı Kanunun 21 inci» var. 
Üçüncü maddede, «Aynı Kanunun 24 üncü maddesi» 
var. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim; Genel Kurulun 
kararını alacağım. 

Değerli üyeler; Komisyon da uygun görüyor, bu 
bir redaksiyondur, ayrıca bir değişiklik önergesine 
gerek yok. 2 nci maddedeki, «647 sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında» kelimeleri yerine, «Aynı Kanunun 
beşinci...» Yani bu bir, iki, üç, dört, beş kelimeleri
nin yerine, «Aynı» kelimesinin konulması teklif edi-

• liyor. Komisyon da, Hükümet de kabul ediyorlar. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
«Aynı» kelimesi konulmak suretiyle maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler...- Etmeyenler... 
Madde, bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarıyı kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 

ve 5 inci Maddelerimle Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Hayırlı olsun. 

10. — 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı tve Malî İşler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/547) (S. Sayısı : 
272) (1) 

BAŞKAN — 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısını görüş
meye başlıyoruz. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum. 

5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri 
içinde ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen ver
gi ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup, 
mütezayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç 
olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu 
tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun 
ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde 
Büyük Millet Meclisince, miktarına dokunulmamış 
o ân para cezaları yüzelh" misline, Büyük Millet Mec
lisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı pa
ra cezaları doksan misline, 1.1.1940 tarihinden 
31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan 
kanunlarda yazılı para cezaları altmış misline, 
1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlü
ğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları 
otuz misline, 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı pa
ra cezaları onbeş misline, 1.1.1971 tarihinden 
31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan 
kanunlarda yazılı para cezaları dokuz misline ve 
1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlü
ğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç 
misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz. 

(1) 272 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonunda-
dır. 
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Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükme
dilecek para cezaları, kabahatlerde binbeşyüz ve cü
rümlerde üçbin liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezalan, Türk Ceza 
Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerinde gösterilen 
cezanın yukarı haddini aşamaz.» 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde «öz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Bay er, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, 59 
yaşındayım, «mütezayit» kelimesini bilmiyorum. Bu
nun hukuk lisanındaki karşılığım koyalım buraya. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
ÎSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan; şimdi bu 

misli ile cezaların artırılması 31.12.1980 tarihine ka
dar olan cezalarla ilgilidir. Şu anda değer kaybını bil
miyorum; fakat 31.12.1980'den sonra; yani 1981-1982 
yılında da aşağı yukarı paranın değerinde % 60'a yakın 
bir eksilme 'olmuştur, değeri erozyona uğramıştır. 

Acaba Komisyonumuz böyle bir Tasarıyı ortaya 
koyarken, Hükümetten gelen şekli kendiliğinden yüz
de yüz arttığı takdirde de bir misli artırılır 1980 ta
rihi itibarıyla olan cezalar, şeklinde getirmeyi düşün
müş müdür? Yani otomatikman bu cezaların artırıl
masına imkân veren bir hüküm konulabilir miydi? 
(Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 2 nci maddede 

üçüncü satırda, «Büyük Millet Meclisinin ilk kurul
duğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün 
kanun ve tüzüklerde yazılı olup da...» diye devam eden 
cümlede «tüzüklerde» sözcüğü geçiyor. 

Anayasanın 38 inci maddesinde, cezanın ancak 
kanunla konulacağından söz ediliyor. 

Şimdi, «Tüzüklerde yazılı para cezaları» (diye bir 
kavram bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra 
mümkün müdür? Eğer mümkünse Anayasaya aykırı 
bir duruma gelmez mi? Bunu ne maksatla koydular? 

ikinci sorum; demin ilk sorduğum sorudur, 150 
• misli ile 3 misli arasındaki farkı hangi bilimsel kıs
taslara göre koymuşlardır? 

Lütfen bunu uzun uzun açıklamalarım rica ede
ceğim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öney.. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; aniden görüş

meye başladığımız için ben çok net nüfuz edeme
miş olabilirim; fakat değiştirilen 2 nci maddede mev
cut cezaların kaç kat artırılacağı Söz konusu edilmiş 

ve son derece büyük katlar halinde artacağı anla
şılıyor. 

Şimdi maddenin son fıkrasında, «Bu suretle hük
medilecek para cezaları, Türk Ceza Kanununun 19 
ve 24 üncü maddelerinde gösterilen cezanın yukarı 
haddini aşamaz.» deniyor. O zaman, Türk Ceza Ka
nununun bu maddelerinde gösterilen cezalar hangi 
cezalardır ve hadleri ne kadardır, neye tekabül eder 
bilmiyorum; ama o zaman yukarıda gösterilmiş 
olan bunca kar artırılacak cezalar bunları geçmemek 
için bir sınır konursa, 1 inci maddenin anlamı kalır 
mı, kalmaz mı endişem var. Onun açıklanmasını is
tirham ediyorum. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYON USÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvela Sayın Bayer sual tevcih ettiler, ona cevap 

verelim. «Mütezayit» demek; tezayüt eden, yani zi-
yadeleşen, yani çoğalan, yani artan demektir. Arz 
ederim. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — «Artan» diyelim, 
Türkçesinii bulalım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Efendim, sordunuz, arz ettim. 

Değiştirmemiş olmamıza gelince : Biz yeni bir 
Kanun yapmıyoruz, eski Kanunda artan nispetleri 
gösteriyoruz ve bu hukukta yerleşmiş bir terimidir; 
Kanunuda değiştirmek durumunda olmadığımız için 
(artan nispetler vardır yalnız) değiştirmek lüzumu
nu hissetmedik, ama Yüce Kurulunuz öyle tensip 
buyururlarsa, diyeceğimiz yoktur. Biz Komisyon ola
rak değiştirilmesine taraftar değiliz, bu sebepten dolayı. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Hükümetin görüşü nedir?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — «Mütezayit» terimi birçok 
kanunlarda vardır. O sebeple, biz Kanunun metnini 
değiştirmediğimiz için, bunu değiştirmeye gerek gör
müyoruz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Şengün, belli bir limit içeri
sinde tutulmasını istediler. Aslında, görünüş itibariyle 
fevkalade doğrudur ve bendeniz Komisyonda bunun 
üzerinde çok fazla durdum. Değerli arkadaşlarım; 
öyle olmasını çok istedim, arkadaşlarım biliyorlar, 
bu konu uzun uzun müzakere edildi. Fakat, gö
rüldüğü gibi maddede de, çok eski tarihlerden bu 
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tarafa gelen kanunlar vardır, artırmalar vardır. İşte, 
o tarihlerle sonrakiler arasında bir birleştirme^ yapıla
madı. Esasında bunun fevkalade zorluğunu çeke
cek: olanlar da tatbikattaki hâkimlerdir: çünkü bir 
para cezasını artırırken çok fazla aramalar yapma
ları gerekecek, biz bunu biliyoruz, bunun mahzurunu 
biliyoruz. Daha evvelki kanunlarda da bu mahzur bu
lunmasına rağmen, çare bulunamadı, Adalet Bakanlı
ğı listeler yaparak bunları gönderdi mahkemelere ve
ya kanunların altına şerh verildi ve böylece kolaylaş
tırıldı. Tarihler ayrı olduğu için, o zamanlardaki ik
tisadî ölçüler birbirine denk getirilemediği içindir ki, 
belirli sınıflamalara tabi tutamadık. Bu suale de arz 
edeceğim cevap bundan ibarettir. 

Sayın Öneylin sorusuna gelince; Türk Ceza Ka
nununun 19 uncu maddesi, para cezalarını belirtir; 
yukarı haddini ve aşağı haddini. Mesela ağır para ce
zası 1 000 liradan 100 bin liraya kadar deniyordu, 
şimdi bu 3 misline çıkmış oldu, 3 bin liradan 300 bin 
liraya kadar oldu. 24 üncü madde de aynı şekildedir; 
hafif para cezası 500 liradan 10 bin liraya kadar de
niyordu, bu da 1 500 liradan 30 bin liraya çıkmış 
oldu. 

Malumaten arz ederim. 
Sayın. Tutum da; «Niçin kanun olmuyor, tüzük 

olarak bırakıldı?...» dediler. Çok eskiden, İmpara
torluk zamanında çıkmış nizamnameler vardır; Ma
den Nizamnamesi, Taş Ocakları Nizamnamesi gibi. 
Büahara bunlar kesbî kanuniyet etti, kanun hükmün
de kabul edildi, kanunlaştı; işte bundan dolayıdır ki, 
«Nizamname» olarak ismi geçer, ama kanun hük
münü iktisap etmiştir. 

Duruta bundan ibarettir. Arz ederim. 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Kırcalı'nın 

önergeleri var. 
Bu maddeyle ilgili değil mi Sayın Kırcalı?... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet, Sayın 

Başkan, maddenin başlığıyla ilgili. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın bu maddeyle ilgi

li önergelerini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra Sayısı 272 olarak görüşülen Kanun Tasarı

sının adının «10 Haziran 1949 gün ve 5435 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştiril
mesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan ve Sayın Hükü
met Temsilcisinden görüşlerini rica ediyorum efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Sayın Başkan, 5435 Sayılı Kanun, bir 
tek Kanundur, belli bir Kanundur; mesela Medenî 
Kanun gibi, mesela Türk Ceza Kanunu gibi, O iti
barla, tarih zikretmekte fayda mülahaza etmiyoruz. 
Bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisinden de görüşünü ala

lım. Sayın Okutan; bu başlığın «10 Haziran 1949 
gün ve 5435 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
olarak değiştirilmesi için Sayın Kırcalı'nın bir öner
gesi var. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan, bunda büyük 
bir mahzur yok, ama Kanun açık, Bana göre lüzum 
da yok efendim. 

BAŞKAN — «Mahzur yok, fayda da yok» di
yorsunuz. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTiN OKUTAN — Evet, mahzur yok, ama fayda 
da yok. Açık olarak, 5435 Sayılı Kanun para ce
zalarını artıran bir Kanundur. Onun için tektir; bu 
bakımdan tasrih etmeye gerek yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
söz almak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Hükümetin almış olduğu kararlarla, Hükümetten 

gelen kanun tasarıları arasındaki çelişkiyi ben anla
yamıyorum; Hükümet Temsilcisi de burada aynı şeyi 
tekrarlıyorlar. Biliyorsunuz, tatile girmeden evvel bize 
bir yazı gelmişti; kanun tekliflerinin ve tasarılarının 
nasıl yazılması lazımdır diye, komisyonların da mü
talaalarını istemişlerdi. Şimdi, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet Temsilcisi 5435 Sayılı Kanunun ne 
olduğunu bildiklerini söylüyorlar. Ben Danıştay Üyesi 
idim ve 5435 Sayılı Kanunun ne olduğunu şu ana 
kadar bilmiyordum. Eğer aramızda uğraşan arkadaş
larımız varsa, ben kendilerine 10 tane kanun numa
rası söyleyeceğim, bence çok meşhur kanunlar, ba
kalım bilebilecekler mi?.. Bilemezler. O sebeple, bir 
düzeni sürdürmek lazım. Bunu şu sebeple kabul ede
lim denmişti; Biliyorsunuz düsturlar belli bir tarihe 
kadar geldi, belli bir numaraya kadar geldi,-kanun 
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numaraları 12 bine çıktı ve durdu. Ondan sonra yeni 
kanun numaraları verilmeye başlandı, onlar durdu, 
3 üncü bir defa numara verilmeye başlandı. Bu se
beple, hangi kanunun hangi tarihte çıktığını hatır
lamak son derece zordur. 

Şimdi, 5435 Sayılı Kanunu bir isim üzerinde dahi 
sürdüremezsiniz. Hangi tarihteki 5435 Sayılı kanun ol
duğunu bir gün şaşıracağız. Bu, 2700 Sayılı Kanun 
da olabilirdi; şimdi halen kanun numarası 2772'de, 
son 31 Aralık 1982 tarihine kadar. «2700 Sayılı Ka
nun» deyince; 1927'de veya 1935'deki 2700 Sayılı Ka
nun mu, bugünkü 2700 Sayılı Kanun mu olduğu 
karıştırılabilir. Bu sebeple, hangi kanunda değişiklik 
yapılmak isteniyor; tertibi koyacak kişiler buna çok 
dikkat ederler. 

Bizim Komisyonumuzu bir tarafa ayırmak isti
yorum; fakat bizzat bizden mütalaa isteyen Başba
kanlığın yazısı üzerine, bu Kanunun bu şekilde Hü
kümetten gelmiş olmasını ve Hükümet Temsilcisinin 
de bu şekilde mütalaa beyan etmesini gerçekten çok 
çelişkili buluyorum. Bunun bu şekilde yazılmasında 
ciddî mahzurlar vardır. Bu, çok fazla uygulanacak bir 
Kanundur. O sebeple açık şekilde yazılmasında isa
bet vardır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Değerli üyeler; Sayın Kırcalı'nin önergesine Sa

yın Komisyon ve Sayın Hükümet Temsilcisi katılma
maktadırlar. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Sayın Başkanım, orayı ilave edelim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, kabul ediyorsunuz 
değil mi?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — 10 Haziran 1949 tarihli olarak efen 
dim. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin başlığının diğer 
kısmı da değişiyor, öyle teklif ettiler; «10 Haziran 
1949 gün ve 5435 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuı 
Tasarısı» olarak böyle geldi efendim. 

önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Aynı madde ile ilgili Sayın Bayer'in bir teklifi 
var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 5434 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesini değiştiren 1 inci maddedeki «Mütezayk» 
kelimesinin yerine «Artan» kelimesinin konması hu
susunun Genel Kurula sunulmasını a n ederim. 

Saygılarımla. 
'Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

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

Bu kelime, pek çok kanunlarda geçmektedir. Biz 
şayet böyle bir yola gidecek olursak, bu metni baş
tan başa değiştirmemiz icap eder ve aslından da ay
rılmış oluruz. Biz metni yeniden tedvin etmiyoruz, 
miktarları artırıyoruz. O bakımdan Sayın Bayer'in 
önergesine katılamamaktayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ender, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayin Başkanım, bu ke

lime hukukî bir terim değildir. Dilin gelişmesi ne
ticesi bazı kelimeler bugün değişmiştir. Bu kelime, 
eskiden kullanılan bir kelimedir. Biz bugünün diline, 
bulgunun insanına göre kamın hazırlıyoruz. Bu sebep
le değişmesinde hiçbir mahzur yoktur. Yani,, daha 
evvel böyle teklif edildiyse, mutlaka bu kanunda da 
kulknrlacalk dernek değildir. Öyle şeyler var ki, ba
kınız gündemimizde bir madde var, «Idareî Umumiye 
Vilayet Kanunu» diyor. Bunda belki daha eski ke
limeler de gelecek. Biz'bu kelimelerin yerine fikirle
rimizi Osmanlıca sıralayacak değiliz herhalde. Bizim 
neslimizin anlayacağı bir dille yazmamız lazım. Bu bir 
hukukî terim değildir, bir kelime tertibidir. Dil za
manla değişiyor, bugünkü nesle hitap edecek şekilde 
düzenlenmesi lazım. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süngü, buyurun. 
A. LÂMİ SÜNGÜ — Sayın Başkanım, bu metinde 

aynı manaya gelen değişik kelimelerin kullanılması, 
aynı zamanda Türkçemizin zenginliğini de ifade eder. 
Ayrıca, en sade vatandaş tarafından dahi anlaşriıması 
icap eden kanun maddeleri böyle anlaşılmayan 'keli
melerde olursa, anlaşılmaz. Halbuki bunların en sade 
vatandaş tarafından dahi anlatılması icap eder. O ba
kımdan, ben de Sayın Bayer'in teklifini destekliyorum 
ve kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Aldığımız karara göre önergelerin bir lehinde bir 
aleyhinde söz veriyorduk; ama bu defa iki lehte söz 
vermijş olduk. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; •*&**"• 

Şimdi müzakeresini yaptığımız 5435 sayılı Kanun , 
bizatihi kendi h ü k m ü n ü icra eden b i r k a n u n değildir. 
Bu Kanun, diğer kanunlardaki para cezalarım artıran 
bir kanundur; yani 5435 sayılı Kanunun kendisi, baş
ka kanunlardaki para cezalarını artıran kanundur ve 
5435 sayılı Kanun, kendiliğinden bir ceza hükmü ge
tirmemektedir. 

Maddeyi dikkatli okursak, madde «Vergi ve resim
lerin belli süreleri içinde ödenmesinden dolayı tahsili 
lazım gelen vergi ve resim cezaları ile tazminat kabi
linden olup, mütezayit nispete tabi bulunan para ce
zaları hariç olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk 
kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bü
tün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki 
tarihlerde Büyük Millet Meclisince, miktarına doku
nulmamış olan para cezaları...» der. Yani bu, diğer 
kanunlardaki para cezalarına atıfta bulunan, onların 
artırılmasını sağlayan bir kanundur. Onun için, diğer 
kanunlardan hangisinde «mütezayit nispet» tabiri 
geçerse, onların artırılmasını öngörür. 

Şimdi, bizim burada bir kelime değişikliği yapma
mız hiçbir mana ifade etmez, asıl öteki kanunlardaki 
o kelimeleri değiştirmek lazım. Çünkü bu, diğer ka
nunlardaki mütezayit nispetteki cezaları artırıcı bir 
kanundur. Bu bakımdan, burada bir değişiklik yapıl
ması hiçbir meseleyi halletmez, üstelik kargaşalığa yol 
açar. Çünkü, diğer kanunlarda «mütezayit nispet» ta
biri kaldığı sürece, «mütezayit nispet midir, yoksa ar
tan miktar mıdır?» şeklinde uygulamada birtakım 
tereddütlere yol açabilir. 

Bu bakımdan önerge yerinde değildir, reddine ka
rar verilmesini takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan; bir 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, sayın hâ

kimlerimiz «mütezayit» kelimesini anlayabilecekler 
mi, anlayamayacaklar mı? Anlayacaklarsa, artırmanın 
karşılığının mütezayit olduğunu eski kanunlardan anla
yamazlar mı? Ne demek yani, anlayamadım bir türlü? 
Sayın Uyguner'in anlatmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Uyguner'e bir şey 

sormak istiyorum. 
Evvelki kanunlarda teşrinievvel, teşrinisani, kâ

nunuevvel, kânunusani diye geçiyor; biz bugün ha
zırlayacağımız kanunlarda yine aynı terimleri mi kul
lanacağız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Basan; 
Kanunlar gerekçeleriyle bir bütün teşkil eder. Ge-

rekçesindeki «mütezayit» kelimesini değiştirmiyoruz; 
yani eski kanunlara atıf yapan gerekçesi olduğu gibi 
kalıyor. Bizim hazırladığımız, bizim devrimizdeki ka
nunda bir değişiklik yapıyoruz. Sayın Sözcünün belirt
tiği gibi, gerekçesinde «mütezayit» kelimesi kalıyor 
ve yanlış anlamaları da önlüyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bugünkü hukuk mevzuatımızı gözden geçirdiğimiz 
takdirde, Medenî Kanun gibi, Türk Ceza Kanunu gi
bi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi pek çok kanun 
var ve bu pek çok kanun hep eski dilde yazılmıştır ve 
bugün de bu kanunlar vesilesiyle eski dil kullanıl
maktadır. Bugün < hukuk fakültesinde okuyan bir öğ
renci bidayette bu kanunlarda geçen hukukî tabir
leri anlamakta güçlük çekebilir; fakat hukuk öğre
nimini bitirmiş olan bir öğrencinin bunların büyük 
bir kısmını öğrenmiş olması lazım. Aksi takdirde me
zun olamaz; yani bu tabirleri ve terimleri anlama
dıkça, hazmetmedikçe fakülteyi bitiremez. 

İkincisi; hukuk öğrenimi yapmış bir öğrencinin 
tatbikata yöneldikten sonra dahi bunları öğrenmesi, 
bilmesi ve okuması lazım. Aksini kabul edersek, uy
gulama ve tatbikat yapamaz. Çünkü, Medenî Kanu
nu okuyacak, hükmü anlayacak ki onu tatbik ede
cek; Türk Ceza Kanununu okuyacak, hükmü anlaya
cak ki onu tatbi kedecek. Yani, bunun aksinin ka
bulü mümkün değil. Bu bak mdan, genç hâkimlerimi
zin anlayacağı dilde, hele halkımızın anlayacağı dil
de kanun yapmak mümkün değil. 

Daha evvelki bir oturumda yine arz etmiştim; 
bir misal arz edeyim ben zatıâlilerinize. 

Mesela, Almanca büyük bir dildir. Hakikaten, 
hem teknik, hem hukukî, hem sosyal yönden ve 
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hem de kullanma dili bakımından büyük dillerden ı 
birisidir. Bugün bir Alman vatandaşının bir Alman 
Medenî Kanununu okuyup da bütün kelimelerini an
ladığını iddia etmek güçtür, mümkün değildir. Nasıl 
ki, mesela kendi aramızda düşünelim, ben bir ilaç 
prospektüsünü okuyorum, anlayamıyorum; çünkü I 
tıbbî dilde yazılmışt r bu. Mesela, gene ben teknik 
dilde bir dergi okuyorum, anlayamıyorum; çünkü bir 
de teknik dil vardır, mümkün değil; Yani bugün va
tandaşın anlayacağı sade dille bir hukuk lisanı ya
ratmak boşuna bir gayret gibi geliyor; mümkün de
ğil, mümkün olmayan şeylerdir bunlar. 

O bakımdan, bu konu üzerinde durmamız bana 
göre gereksiz. Kaldı ki, diğer kanunlarda geçen bir 
kelimedir bu; artırım yapıyor, hüküm icra edecek; 
yani hâkim diğer kanunlardaki hükmü okuyacak, 
5435 sayılı Kanunda yaptığım z şu değişikliği de oku
yacak, «Bunu bu artırıma tabi tutayım mı tutma
yayım mı» konusunu düşünecek ve ondan sonra 
onu kabul edecek. Diğer kanunlarla ilgisi olması ba
kımından bu kelimenin yerinde kalmasında fayda var. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler, Sayın Bayer'in önergesine Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet Temsilcisi katılmıyor- I 
lar. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. Komisyona ve Hükümete 
soracağım... I 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, mademki kabul edil
miştir; ne teklif ediyorlarsa o girecek demektir. Biz 
bilmiyoruz, söylesinler, o şekilde alalım. 

BAŞKAN — Teklifleri şu : «Mütezayit» yerine | 
«Artan» olsun diyorlar. I 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Tam olarak manayı vermiyor; bizim I 
kanaatimiz samimiyetle bu; fakat mademki öyle ten- I 
sip buyuruldu, diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Kesin oylatmam için sizlerin «evet» I 
demeniz lazım, aksi halde, tabiî maddeyi önergeyle I 
birlikte vereceğim, sizin gönderdiğiniz şekilde oyla- I 
tacağım. I 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Say n Başkan, Komisyonumuz bu ke- I 
limeyle insicamın bozulduğu kanaatindedir. Katılma- I 
dığımızı arz ettik; fakat Sayın Genel Kurul kabul I 
buyurdular ekseriyetle. Ne diyorlarsa o şekilde tabi- I 
atıyla geçecek. Bizim yapacağımız bir şey yoktur ka- I 
naatimize göre. | 
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BAŞKAN — Şu halde kabul ediyorsunuz?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
HALİL EVLİYA — Önergeyle birlikte Komisyo

na gitsin; doğrusu budur. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyona gönderdiği

miz takdirde; zaten 2 maddelik bir kanundur, gidecek, 
yarın tekrar gelecek. Bu itibarla Genel Kurulda hal
letmekte. fayda var; o bakımdan soruyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Sayın Başkanım, «Mütezayit nispete 
tabi bulunan para cezaları hariç» denmekle, burada 
1918 sayJı Kaçakçılık Kanununda bazı cezaların mü
tezayit nispete tabi olduğu sarahaten gösterilmiştir. 
inhisar Kanunlarında gösterilmiştir. Zaten buradaki 
atıf orayadır. Maktu para cezaları artırmaya tabi
dir, mütezayit nispete tabi olan para cezaları tabi 
değildir. Bu bakımdan, bu, 1949 senesinden beri ay
nı şekilde gitmiştir, tatbikatta bu şekilde yerleşmiş
tir. Yarın böyle bir kelimeyi yazdığımız takdirde, tat
bikatta birçok ayrıcalıklar olacaktır. 

Takdir Meclisindir. 

BAŞKAN — Madde şöyle geliyor Komisyondan 
ve Hükümet de aynı görüşte; «Mütezayit»i ibka et
mek suretiyle maddeyi gönderiyorlar. 

HAYRI SEÇKİN — «Mütezayit»i kaldırıyorlar 
mı? 

BAŞKAN — Hayır, «artan»ı kabul etmiyorlar. 
Binaenaleyh, maddenin Genel Kurulumuza bu tarz
da geldiğini kabul ederek, Komisyondan geldiği şek
liyle... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, usulle ilgiliyse söz 

vereyim. Çünkü bitti bu madde üzerindeki görüşme 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Soru sormak isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Gayet kısa arz 

etmek istiyorum Sayın Başkanım. Diğer kanunla da 
irtibatı, köprüyü sağlamak bakımından ve anlaşıl
masını da kolaylaştırmak bakımından; gerçi önerge 
kabul edildi ama, şu şekilde düzenlemeyi acaba Ko
misyon uygun görürler mi?.. «Mütezayit»ten sonra 
parantez içinde «artan» kelimesini koyalım. Herhal
de maksadı temine yeterlidir. Arz ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Parantez içinde olmaz kanunda. 

BAŞKAN — Ona da katılmıyorlar. 
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Değerli üyeler, Sayın Kırcalı'nın önergesini kesin 
oylarınıza sunmuştum. Sayın Kırcalı'nın önergesi baş-
lığ.n değiştirilmesiyle ilgiliydi. Sayın Bayer'in önerge
sindeki «artan» kelimesine katılmıyorlar, başlık de
ğişikliğini kabul ettiler ve maddeyi «mütezayit» ke
limesi baki kalmak üzere Komisyon Genel Kurula 
gönderiyor. Ben de Komisyondan gelen bu maddeyi 
bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Genel Kurula Komisyonun ge
tirdiği madde aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının lehinde ve aleyhinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 

Değerli üyeler, «10 Haziran 1949 gün ve 5435 sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Danışma Mec
lisimizce... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, özür dilerim, Türk Ce
za Kanunu değil, «Para Cezalarının Artırılmasına Da
ir Kanun.» 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, Sayın Kırcalı'nın 
önergesi böyleydi. Bu önergeyi 2 defa okudum, ka
tıldınız, Genel Kurulun kesin oyunu da aldım; ama 
eğer büyük bir hata oluyorsa, bunu Sayın Kırcalı' 
nın ve Sayın Genel Kurulun kararıyla düzelterek, Ta
sarıyı bu şekilde kabul etmiş oluruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Evet Sayın Başkan, Kanunun adı 
öyledir. «Para Cezalarının Artırılmasına Dair 5435 
sayılı Kanun»dur bunun adı. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, sizin Komisyon 
olarak kabul ettiğiniz ve getirdiğiniz Tasarının adı 
şöyle : 5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun. Tasarısı. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Tamam Sayın Başkan. Şimdi buna 
sadece «10 Haziran 1949»u eklersek, matlup hâsıl 
olur. 

. BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Buyurun 
Sayın Kırcalı. 

• SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, şim
di Sayın Komisyondan istirham ediyorum; bize Hü
kümetin göndermiş olduğu tasarıda, gerekçeden oku
sunlar : «10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilerek 
16 Haziran 1949 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen 
5435 sayılı (Türk Ceza Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun) un 2 nci mad
desiyle...» diyor. Buraya böyle yazmışlar efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Efendim, esas bu Kanun, Türk Ceza 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 5435 sayılı Kanundur. Esası öyledir; fakat 
Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
değildir; «Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair 5435 sayılı Kanun» değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Nedir efen
dim madde?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — 2 nci maddede değişiklik yapılmasına 
dair Kanundur. Tümü hakkındaki bazı kanunlar de
ğişmiştir; tümünü değiştirir veya bir kısmını değişti
ren kanunlar ayrıdır üstadım. O bakımdan arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu önergeyi bir defa 
okuduk, bir kere daha okuduk, hiç bu konuya temas 
etmediniz. Şimdi şöyle bir düzenleme yapabiliriz : 
«10 Haziran 1949 gün ve 5435 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun» dersek, bir mahzur kalıyor mu? 

Buyurun Sayın Okutan. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSt SEBA-
HATTÎN OKUTAN — Efendim, 5435 sayılı Ka
nun, Türk Ceza Kanunundaki para cezalarının artı
rılmasına dair bir kanundur. Binaenaleyh, sadece Sa
yın Kırcalı'nın önergesine tarih itibarıyla katıldık; 
«10 Haziran 1949 gün ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair...» dersek, zaten 
maksat yerine gelir ve tarih itibariyle de bir çelişki 
olmaz. Esasen Kanun, 'Para Cezalarının Artırılması
na Dair Kanundur ve bu da Türk Ceza Kanununda
ki para cezalarını da artırmıştır, (Muhtelif zamanlar 
artırmıştır) 5435 sayılı Kanun bunun mebdeidir; bu 
bakımdan tarih göstermekte yarar vardır. Buna ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, rica ediyorum bunu 
bu tarzda... 
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S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, isimde 
mutabakata varamadığımız için bir yanlışlığı önlemek 
sadedinde katılıyorum. 

BAŞKAN — Şu halde Kanunun adı şöyle olu
yor : «10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanu
nun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı.» 

Tekrar okuyorum : 
«10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 

2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı» şeklinde düzenlemeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarıyı bu başlık değişikliğiyle tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/549) (S? 
Sayısı : 267) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısını görüşmeye başlıyo
ruz. 

Bu tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okutul
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Komisyon Raporunun okutulması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

i inci maddeyi okutuyorum. 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ağır para cezası üçbin liradan üçyüzbin liraya 
kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. Nispî para cezasının yukarı 
sınırı yoktur.» 

(1) 267 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim burada da 
«765 sayılı» dan evvel tarihi konması gerekir. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Suç ile ceza ara

sındaki münasebetlerde büyük değişiklik yapılıyor. 
Bizim önümüzde 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu 
yok. Lütfen Komisyon veya Hükümet her madde gel
diği zaman eskisi ne idi, artırılan miktar cezalar ne
lerdir, bunlar hakkında kısa izahat versin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan; 

Artırma üç misli olmuştur. Bundan evvel 19 un
cu maddede 1 000 liradan 100 bin liraya kadar idi. 
Bu ağır para cezasıdır; 1 000 liradan 100 bin liraya 
kadardı, üç misli alındı, 3 000 liradan 300 bin liraya 
kadar oldu. Fark budur. 

Onun altındaki maddeyi de yeri gelmişken arz 
edeyim. (Gerçi geçilmedi) onda da nispet aynıdır, üç 
misli artırım yapılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cebeci'nin tarih konmasıyla ilgili bir soru

su vardı. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, burada ismi verilmiştir Ka
nunun, «Türk Ceza Kanunu» denmiştir, 765 sayılı 
olduğu da belirtilmiştir, ötekinde isim yok idi, bu 
itibarla tarihin konması doğru olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası binbeşyüz liradan otuzbin li
raya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazi
nesine ödenmesinden ibarettir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir . 
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3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı sınırı bir ay 
hapis veya hafif hapis ya da üçbin lira ağır veya ha
fif para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici sebep 
bulunur ve fail önceden bir cürümden veya bir aydan 
fazla hafif hapsi gerektiren bir kabahatten dolayı 
mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği ceza
nın yerine hüküm giyen kişiye adlî tevbih yapılması
na karar verebilir;» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Eski madde ne 
idi, onu öğrenelim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu değişen madde Türk Ceza Kanununun 26 ncı 
maddesine, taallûk ediyor. 1 000 lira idi, 3 000 liraya 
çıkarılmış oldu. Kanunda gösterilen cezanın yukarı 
sınırı 1 ay hapis veya hafif hapis ya da 3 000 lira 
dendi; yani 1 000 lira 3 000 lira olmuş oluyor. Şart
ları müsait olduğu takdirde hâkim adlî tevbih yapa
bilecektir, bilmiyorum bir izaha lüzum var mı? Eski 
metin de böyledir, onda değişiklik yok. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu fark 
ve temyiz ile hareket etmiş ise suçunun cezası aşağı- [ 
da yazılı şekillerde indirilir : 

1. .Ölüm cezası yerine onbeş seneden, müebbet 
ağır hapis cezası yerine on seneden aşağı olmamak 
üzere hapis cezası verilir. 

2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis ce
zaları hapse çevrilir. Ancak, bu bendin tatbiki sure
tiyle hükmolunacak cezalar her fiil için yedi seneden 
fazla olamaz.:» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

55 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Diğer cezaların üçte bire kadarı indirilir. An
cak bu bendin tatbiki suretiyle hükmolunacak ceza
lar her fiil için ondört seneden fazla olamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

58 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Sağır - dilsiz onsekiz yaşını bitirip de yirmibir ya
şını bitirmemiş ise 55 inci madde hükümleri tatbik 
olunur.» 

«Sağır - dilsiz yirmibir yaşını bitirmiş ise, ölüm 
cezası yerine otuz sene, müebbet ağır hapis cezası 
yerine yirmidört sene ağır hapis cezası hükmolunur. 
Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ABDÜLBAKt CEBECt — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECt — Sayın Başkan, bütün 

maddelerde «765 sayılı Türk Ceza Kanununun» de
niyor. Hepsinde bunu tekrara lüzum yok. «Aynı 
Kanunun» demek daha kısa olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, yukarıdan itibaren beş mad
deyi böyle kabul ettik. 

ABDÜLBAKt CEBECt — Bekledim ki acaba bi
risi söyler mi diye. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — önergem var« 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili mi; değil mi? 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — tlgüi. 
BAŞKAN — «Bununla ilgili» diyorsunuz. 
Komisyonun, Hükümetin her maddede tekrar edi

len bu ibare için bir diyeceği var mı? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS 

MURATOĞLU — Sayın Başkan; 
Diğerleri kabul edildi, tmkân var ise biz muha-

lefet etmeyiz; ancak 765 rakamının kalkması sadece 
düşünülebilir. «Türk Ceza Kanunu» kalmalıdır; ama 
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765 rakamı kalkabilir. Eğer imkân görüyorsanız ve 
Sayın Genel Kurul arzu buyuruyorsa yukarıda geçen 
maddelerde de bu değişiklik yapılsın. Diyeceğimiz 
bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Bu artık üze
rinde görüşülecek bir konu değil Sayın Kırcalı. Siz 
daha evvel diğer bir yasada teklif ettiniz. 

Değerli üyeler; Komisyonla Hükümet «Türk Ce
za Kanunu» ibaresinin mutlaka kalmasını isterler ve 
eğer kaldırılması gerekiyorsa, Genel Kurul tasvip 
ediyorsa «765 sayılı» şeklindeki iki kalimenin kaldı
rılmasını beyan ediyorlar. 

Bu maddelerin tümünde «Türk Ceza Kanunu» 
kelimeleri girmeden, «Aynı Kanunun» tabirinin kon
masına taraftar değilsiniz; değil mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Görüşünüz bu. 
Hükümetin de görüşü bu; değil mi? 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTİN OKUTAN — Evet. 
BAŞKAN — Evet, bu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Oylamadan evvel bir hususu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, hayhay. 
• ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Sayın Başkanım; 
Bütün elimizdeki bulunan ceza kanunlarında, tat

bikatta, evet buradaki müzakerelerimizde, maddenin 
başlığında bu şekilde yazılır; fakat yarın Resmî Ga
zetede neşredildikten sonra kanunlara geçerken, ka
nunun altına yazmıştır; Türk Ceza Kanununun 56 ncı 
maddesi veya 55 inci maddesi, 56 ncı maddesi üç 
defa değiştirilmiş, üç kanun numarasını aşağıda gös
termiş; 2275, 3038, 6123; fakat maddenin başında 
hiçbir suretle Türk Ceza Kanununun 56 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun dememiştir; ka
nun numaralarını sıralamıştır. Meri kanunlarda da 
aynı şekildedir. Başlıkta gösterir, metinde aynı şe
kilde düzenler. Bu redaksiyon esasen Kanunlar Dai
resinde de yapılır, tabedilirken de yapılır. Bilmem 
bunun üzerinde hassasiyetle durulmasını bir türlü 
anlayamadım. Demin müzakeresini yaptığımız Vergi 
Usul Kanununda da, «213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun» dedik, değiştirdik; aynı şekilde gitti. 

Takdir Yüce Kurulundur. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; bir şey önere
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim; 
Burada bir maddî hata meselesi söz konusu de

ğildir ve İçtüzüğümüzde de hiçbir şekilde tekriri mü
zakere diye bir şey söz konusu olmamaktadır. Eğer 
maddî hata olsaydı, Tüzükte olmamasına rağmen 
belki geri dönülebilirdi; fakat maddî bir hata yok. 
Sadece açıklık getirmek bakımından «765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu» denmiş ve beş madde de böylece ka
bul edilmiş. Şimdi, bundan sonraki maddelerde bu
nun kaldırılması biraz uygun düşmez. 

Bu itibarla, şimdiye kadar olduğu gibi devam edil
mesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim; maddî hata için Tüzüğü
müzde gayet tabiî bir hüküm var, maddî hatayı tas
hih ediyoruz. Tekriri müzakereye gelince; Tüzüğü
müzde olmamakla beraber, bu, Meclisimizde bir se
neden beri teamülden ve eski tüzüklerdeki açıklama
lardan, hükümlerden faydalanmak suretiyle biz tek
riri müzakere konusunda birçok uygulamalar yaptık. 
Ama baştan itibaren kabul ettiğimiz şekilde devamı
nı isteyeni görüşünüz Genel Kurul tarafından din
lendi. Bu itibarla, Sayın Kırcalı eğer önergesini, bu 
kadar görüşme, Komisyonun açıklaması, Sayın Bil-
ge'nin açıklamasından sonra geri alırlarsa mesele yok; 
almazlarsa önergeyi değerlendirmek ve Genel Kuru
lun kararını almak zorundayım. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım; ben önergemi geri alıyorum. Zaten Konseyden 
çıkarken bizim söylediğimiz şekilde çıkacaktır, onu 
da ayrıca göreceğiz. Ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım; bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN ^-- Hayhay, buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim; 
6 ncı maddenin son fıkrasında; «Sağır - dilsiz 

yirmibir yaşını bitirmiş ise, ölüm cezası yerine otuz 
sene, müebbet ağır hapis cezası yerine yirmidört se
ne ağır hapis cezası hükmolunur.» diyor. 

Yani bununla, 58 inci maddeyi bilmediğim için 
çok özür dilerim, sağır ve dilsizlerin ölüm cezası 
kaldırılıyor mu efendim? Eğer böyleyse; bu, Ana
yasaya göre eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 

BAŞKAN — Evet, soruya lütfen cevap veriniz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Sayın Başkanım; 
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1960'ta, hatırladığıma göre, Türk Ceza Kanunu
nun 56 ncı maddesi kaldırıldı. 58 inci madde o za
man 56 ncı maddeye atıf yapardı. 58 inci madde şu 
şekildeydi sağır - dilsizler hakkında, arz edeyim; 

Eğer sağır - dilsizin suçu işlemekte fark ve 
temyiz ile hareket ettiği anlaşılır ve işlediği zaman 
18 yaşını bitirmemiş bulunursa 54 üncü madde hü
kümleri tatbik olunur. 

«Sağır - dilsiz 18 yaşını bitirip de 21 yaşını bitir
memiş ise 55 inci ve de 21 yaşını bitirmiş ise 56 ncı 
maddeler hükümleri tatbik olunur.» 

56 ncı maddede ise; «Hüküm zamanında 65 ya
şını doldurmuş olanlar hakkında idam cezası yerine 
30 sene ağır hapis ve müebbet ağır hapis cezası ye
rine 24 sene hapis cezası hükmolunur» hüküm
leri vardı. Bu, 56 ncı madde ilga edilince bu 58 inci 
madde açıkta kaldı. Tatbikatta, açıkta kalan bu mad
deyi Yargıtay içtihatlarıyla doldurdu ve bu 56 ncı 
madde yaşaması lazım gelir, 58 inci madde muvace
hesinde denildi. 

Şimdi Yüksek Bakanlık ve Bakanlar Kurulu, 
kalkmış olan bu 56 ncı maddenin yerine bu mad
deyi tedvin etmek suretiyle bu boşluğu gideriyor. 
Boşluk giderilmesi bundan ibarettir. Yoksa 56 ncı 
madde Ceza Kanunumuzdan 1961 senesinde kaldı
rılmıştır. Şimdi biz bunun yerine bu 55 inci madde
yi getiriyoruz. Sağır ve dilsizler 18 yaşını bitirmişse 
ölüm cezası yerine 30 sene getiriyoruz, müebbet ha
pis cezası yerine de 24 sene getiriliyor. Bu, eski 56 ncı 
maddeye bir paralellik sağlamış oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, «Bu Anayasaya 
aykırı değil mi?» diyorlar, «Eşitliği gidermez mi?» 
diye soruyorlar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Anayasaya aykırı değil. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Yanlış anlama-
dımsa eski 56 ncı maddesinden bahisle bu 65 yaşı
nı bitirmiş olanlar için umumî bir hüküm idi; böyle 
olması lazım. Şimdi bunu umumîlikten çıkarıp sa
dece sağır ve dilsizlere inhisar ettiriyoruz. Burada bir 
acaiplik yok mudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BA YAZIT — Efendim; arz edemedim. 56 ncı mad
de tamamen kaldırıldı. Sağır - dilsizler hakkındaki 
58 inci maddedeki hüküm bakidir. 58 inci maddede, 
«sağır - dilsiz 18 yaşını bitirip de 21 yaşını bitirme
miş ise 55 inci ve 21 yaşını bitirmiş ise 56 ncı mad
deler hükümleri tatbik olunur.» diyor. Şimdi, 18 ya-

— 422 

6 . 1 . 1983 0 : 2 

şını bitirmemiş ise buna 55 inci madde uygulanır; 
doğru. O doğru; fakat 21 yaşını bitirmişse, 21 yaşını 
bitiren sağır - dilsizler 21 yaşını bitiren diğer nor
mallerden farklı bir muameleye tabi sağır - dilsiz 
olduğu için, orada 56 ncı madde uygulanıyordu. Bu 
boşlukta kaldı. Bu boşluğu gidermek için Yargıtay 
İçtihadı birleştirmesiyle bunu, 58 inci madde yönün
den 56 ncı madde halen yaşamaktadır denildi; bun
ların idam cezasına mahkûm edilmesi gerekenler 30 
seneye mahkûm edildi, müebbet hapis cezasına mah
kûm edilmesi gerekenler de 24 seneye mahkûm edil
di. Bu açıklığı kapatmak için, Bakanlar Kurulundan 
gelen kanun tasarısında bu hüküm vazedilmiştir; bun
dan ibarettir. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Sayın Ko

misyon tarafından açıklanmasını arzu ettiğim bir hu
sus var, lütfederlerse memnun olacağım. 

Efendim, tasarıda «sağır - dilsiz» tabiri kullanıl
maktadır. Bu tabir; «sağır ve dilsiz», her iki uzvunu 
birden kaybetmiş anlamına mı kullanılıyor, yoksa sa
ğır veya dilsiz de olabilir mi?.. Bu konunun açıklığa 
kavuşturulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Efendim, «Sağır - dilsiz» den kasıt; 
bir uzvun değil, her iki uzvun da çalışmaz olmasıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

65 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı 
bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III - Suç işlemeden evvel veya işlendiği sırada 
müzaharat ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak su
ça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ceza 
ölüm cezası ile yirmi seneden, müebbet ağır hapis ce
zası ise onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. Sair hallerde kanunen 
muayyen olan cezanın yarısı indirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkanım, redaksiyonla ilgili 
bir hususu arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkanım, 7 nci maddede ge
çen «... ölüm cezası ile yirmi seneden» şeklindeki iba
reyi, «... ölüm cezası ise yirmi seneden» olarak dü
zeltiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 7 nci maddeyi, yu
karıdan dördüncü satırdaki, «İşlenmiş fiile mahsus 
olan ceza ölüm cezası ile» yerine, «... ölüm cezası 
ise» olmak suretiyle, bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

163 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 163. — Laikliğe aykırı olarak, Devletin 
içtimaî veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel 
nizamlarını, kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uy
durmak amacıyla cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya 
sevk ve idare eden kimse sekiz yıldan onbeş yıla ka
dar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için başka
larına yol gösterenler iki yıldan aşağı olmamak üzere 
hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemi
yetleri, sahte nam altında veya muvazaa şeklinde ol
sa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve ida
re edenler hakkında verilecek cezalar üçte birden ek
sik olmamak üzere artırılır. 

Laikliğe aykırı olarak, Devletin içtimaî veya ikti
sadî veya siyasî veya hukukî temel nizamlarım, kıs
men de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıy
la veya siyasî menfaat veya şahsî nüfuz temin ve tesis 
eylemek maksadıyla dini veya dinî hissiyatı veya dün
ce mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suret
le olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulu
nan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil yayın vasıtalarıyla 
işlendiği takdirde verilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar artırılır. 

Yayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım ko
nusu bakımından az zarar umulan hallerde faile beş 
yıla kadar ağır hapis cezası verilir.» ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Hepimizin bildiği gibi, Anayasamız 7 Kasımda 

yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun Tasarısı ise 10 Kasım 
1982'de Hükümetten Danışma Meclisine gelmiştir. 
Yani, Anayasamız yürürlüğe girmeden evvel Hükü
metçe hazırlanmış bir Kanun Tasarısıdır. 

Anayasanın 24 üncü maddesinde «Din ve vicdan 
hürriyeti» açık ve seçik belirtilmekte ve buna karşı 
işlenecek suçların hangileri ve ne olduğu gösteril^ 
mektedir. 

Şimdi, Anayasayı biz kabul ettiğimiz için burada 
24 üncü maddeyi tekraren okumuyorum; ancak Hü
kümetten ve Komisyondan soruyorum: 

1. Anayasanın 24 üncü maddesinde suç kabul 
edilen hususlar,, burada yeniden tezekkür edilmiş mi
dir, yeni bir tedvin yapılmış mıdır?.. 

2. Eski Kanunda, yani 765 sayılı Türk Ceza Ka-* 
nununun 163 üncü maddesinde bu suçlara ait cezalar 
nelerdi, ne kadar artırma yapılmıştır, artırma mik
tarı ne kadardır; yeni Anayasa karşısında bu artırma 
miktarları yeterli midir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Yılmaz?.. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Söz hakkımdan 

vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. , 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU* 
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu madde, Anayasamızın 24 üncü maddesiyle asla ' 
bir çelişki, arz etmemektedir. Anayasanın 24' üncü 
maddesi din hürriyetini tazammun eder, bu konuda
ki serbestiyi anlatır. 

Türk Ceza Kanununun görüşülmekte olan 163 ün
cü maddesi ise, Devlet kuvvetleri aleyhine işlenen cü
rümlerden bahsetmektedir. Yani bu 163 üncü mad
de, Devlet aleyhine kullanılması halidir; «Devlet kuv
vetleri aleyhine işlenen cürümler» faslında yer almış
tır, bu hakkın bir nevi suiistimalinin müeyyidesidir. 
O itibarla, 24 üncü madde ile hiçbir çelişki ifade et
mez ve bilakis 24 üncü maddenin kapsamı içerisinde 
mütalaa edilen ve tedvin edilen bir fiil ifade eder. 

V 
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Şimdi, değişikliklere gelince : ilk fıkrada «Bu 
tarzda cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve ida
re eden kimse sekiz yıldan onbeş yıla kadar» deni
yor; eski metinde «... iki yıldan yedi yıla kadar» idi. 
Devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerdeki diğer mad
deler ile (141, 142 ile filan) paralellik sağlanmak için 
ceza artırılmıştır. Artırılmanın sebebi bundan ibaret
tir ve bu maddede Devlet aleyhine işlenen cürüm; 
141, 142/de işlenen cürüm ile paralel görülmüştür, 
hadise bundan ibarettir. 

«Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için baş
kalarına yol gösterenler iki yıldan aşağı olmamak 
üzere» deniyor. Eski metinde bu süre «altı ay» di. 

Sonra dördüncü fıkradaki ceza «... beş yıldan on 
yıla kadar» denmiştir; evvelki eski metinde «bir yıl
dan beş yıla kadar» idi. 

Sonra son fıkra var, «Yayım yeri veya yayım va
sıtası veya yayım konusu bakımından az zarar umu
lan hallerde, faile beş yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir» deniyor. Ağır hapis cezası bir yıldan başlar, 
demek oluyor ki, bir yıldan beş yıla kadardır şimdiki 
müeyyide. Eskisi altı aydan iki yıla kadar idi, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, arkadaş

larımdan tekrar söz aldığım için özür dilerim, yine 
«içtimaî» kelimesine takıldım. Yeni Anayasamızda 
«îçtimaî» kelimesini kullanmamışız, herhalde huku
kî bir terim oluyor ki, eski kanunlarda da aynı şe
kilde olduğu için burada «îçtimaî» kelimesi geçmiş, 
yeni Anayasamızda niye geçmedi, onu merak ediyo
rum?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, Anaya

samızın 24 üncü maddesinin son fıkrasını okuyorum. 
«Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hu
kukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nü
fuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun di
nî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.» Bu 
maddeyle ilgili ceza hükümleri 163'ü, değiştirdiğimiz 
maddeyi kapsıyor mu, kapsamıyor mu?.. Bir. 

îki, Kanun Tasarısının son fıkrasını okuyorum. 
«Yayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım konu
su bakımından az zarar umulan hallerde...» Hukukta 
umulma Var mıdır, yok mudur?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer, 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Bir defa, Anayasanın okunan mad-; 
desini tamamen kapsamaktadır, yani başka ilave ede
cek kelime yok. Dikkatle okunduğu takdirde, Ana
yasanın men ettiği, gösterdiği hususlar burada müey
yide altına alınıyor, baştan başa bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, üçüncü 
fıkra şöyle başlıyor. «Dağılmaları emredilmiş olan 
yukarıda yazılı cemiyetleri...» Bu hukukî bir tabir 
midir?.. Dağılmalarını kim emrediyor?.. Yasal bir da
yanağı var mıdır?.. Acaba bir emirle mi dağıtılıyor 
bu cemiyetler, yoksa kanun hükmüne göre mahkeme 
kararıyla mı dağılıyor?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Çakmakçı'nın 
sordukları sual, Dernekler Kanunundan çıkmaktadır. 
Orada dağılması mahkeme kararıyla veya idarî ka
rarla emredilen cemiyetler dedikleri budur, işte bu 
madde de onu almaktadır, yani dağılması emredildi-
ği halde, yazılı cemiyetleri sahte nam altında mu
vazaa şeklinde dahi yeniden teşkil etmek, tesis etmek.' 
Odur; yani mahkemece karar verilmesi... 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Mahkeme emir veriyor^ 
muş gibi bir tabir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Verir, evet efendim, mahkeme için 
emir verir tabiri çok kanunda vardır, o hükümle mü-: 
tenazır olarak. 

Arz ederim. 

Az zarar umulan hallere gelince, bazı hallerde 
mahkeme ika edilen fiili az zarar olarak kabul ede
bilir. İşte ona münhasırdır buradaki tabir de; yani 
failin irtikap ettiği cürüm, eğer yukarıdaki fıkrala
rın ağırlığında değilse, mahkeme onların kısmen dı
şında kabul etmiş ise, az zarar umulan hal söz ko
nusudur ve işte o zaman bu fıkra tatbik edilecektir, 

Sayın Kuzuoğlu, sualini bize değil de Anayasa 
Komisyonuna tevcih buyursa daha isabetli olur; çün
kü bu kelimeleri biz koymadık. O itibarla orada «sos
yal» kullanılmış, burada «içtimaî», ben buna ne.diye
bilirim Sayın Başkan?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Değerli üyeler, 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 168. — Her kim, 125, 131, 146, 147, 149 

ve 156 ncı maddelerde yazılı cürümleri işlemek için 
silahlı cemiyet ve çete teşkil eder yahut bir cemiyet 
ve çetede amirliği ve kumandayı ve hususî bir vazi
feyi haiz olursa onbeş seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Cemiyet ve çetenin sair efradı on seneden onbeş 
seneye kadar ağır hapisle cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

171 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«146, 147, 149, 150 ve 163 üncü maddelerde ya

zılı suçları işleyenlerden biri, suçu ve diğer failleri 
son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar 
ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, 
hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre, ölüm 
cezası yerine onbeş yıldan, müebbet ağır hapis ce
zası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezası ve ağır hapis ve hapis cezaları da dörtte bire 
kadar indirilerek hükmolunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Tutum. 

CAHlT TUTUM — Bir sorum var. Sayın Baş
kan, «ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde», nasıl 
anlaşılacaktır, bunu lütfederler mi?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENlS MU

RATOĞLU — Mahkemece yapılan son tahkikat 
sırasında tebeyyün ederse, söylediklerinin doğruluğu 
anlaşılırsa, bu indirimden istifade eder. Son tahki
katta tabiî. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

- 11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

275 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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«Kullanılması ve muhafazası özel bir talimat veya 
emirle • düzenlenmiş bulunan Devlete ait veya Devle
tin sorumluluğunda olan her türlü evrak, harita veya 
herhangi bir alet veya eşyayı memuriyet veya hizmet 
sebebiyle teslim alanlardan, bu emir veya talimatlara 
uymamak suretiyle kaybedenler veya harap veya yok 
olmasına sebebiyet verenler üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılırlar ve sebep oldukları 
zarar kendilerine ödettirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

463 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 463. — 448, 449, 450, 456, 457 nci mad

delerde beyan olunan fiilleri iki veya daha çok kimse 
birlikte yapmış olup ta failin kim olduğu belli olmaz
sa bunlardan her birisi hakkında, fiil için tayin edil
miş olan ceza üçte birden yarıya kadar indirilerek 
hükmolunur. Ölüm cezasını gerektiren fiillerde yirmi 
seneden, müebbet ağır hapis cezasını gerektiren fiil
lerde onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezası tayin olunur. Şu kadar ki, bu hüküm fiili doğ
rudan doğruya beraber işlemiş olanlar hakkında uy
gulanmaz.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Yanlış hatırlamıyorsam eski 
şeklinde ve eski uygulamada faili müstakili, gayri 
muayyen diye uyguluyorduk. Burada iki ve daha faz
la, daha çok kimse birlikte yapmış olup da failin 
kim olduğu belli olmaz; birlikte yapmış olup da fai
lin kim olduğu belli olmazsa deniyor. «Bu, müstakil 
failin kim olduğu belli olmazsa» şeklinde düzeltilmesi 
gerektiği kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Efendim, bu madde Türk Ceza Ka
nununun kabul edildiği günden bu tarafa tatbikatın 
içerisinde olan ve hiç değişiklik görmeyen bir mad
dedir; tatbikatçılar bunun tatbikini gayet iyi bilirler. 
Ben burada onu açıklamaya kalkmak istemiyorum, 
zamanınızı almak istemiyorum; esasen konumuzun da 
dışındadır. Burada sadece bir fark vardır, söylenebile
cek bir husus vardır. Türk Ceza Kanununun 448, 449, 
450 nci maddeleri adam öldürmelere taalluk eden suç-
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lardır bunlar, müteaddit artmalara tabi tutuldu. Bu
nun dışında, bu maddelerle alakalı olan, yani müs
takil faili belli olmayacak şekilde işlenen cürümlerin 
faillerine ceza tayinini gösteren 463 üncü madde hiç 
artırıma tabi tutulmadı. İşte diğerleri ile paralelliği 
sağlamak içindir ki, madde şimdi bu tarzda tedvin 
edilmiş ve ceza bir nispet dairesinde artırılmıştır. Du
rum bundan ibarettir. Metinde hiçbir değişiklik yok
tur, arz ettiğim çerçeve içerisindedir hadise. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

H « I »İÜ 

Değerli üyeler; 
Tasarının lehinde ve aleyhinde söz isteyen var 

mı?.. Yoktur. Tasarının tümünü kesin oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... De
ğerli üyeler, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir, ha
yırlı olsun. 

Hükümet Temsilcisi Sayın Okutan'a ve Sayın Ko
misyona teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; 

Bir süre evvel Sayın Üyemiz Şenocak, Diyarba
kır'daki müessif olay ile ilgili Başkanlık, Danışma 
Meclisinin acılara katıldığına dair bir tel veya mek
tup yazmış mıdır diye bir tezkere ile sordular, bu 
görev Başkanlık tarafından yerine getirilmiştir. Arz 
ederim. 

Değerli üyeler; 
Süremiz Gündemdeki diğer maddeleri görüşmeye 

yetmez; esasen diğer maddelerdeki görüşülecek konu
lar için hükümet temsilcileri de yoktur. Bu itibarla 
10 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'de toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.45 

• * 
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GÜNDEMİ 

39 uncu BİRLEŞİM 
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Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(2) Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/19) (S. Sayısı : 269) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1982) 

(3) Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/353), (S. Sayısı : 285) 
Dağıtma tarihi : 4.1.1983) 

X (4) Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (6) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Ke
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Daire
si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayı
sı : 247) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (7) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezlkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/302) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (11) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/340) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(12) 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 irici Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/546) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
20.12.1982) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 

(Devamı arkada) 



33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi : 20.12.1982) 

(14) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/549) (S. Sayısı: 
267) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(1) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1982) 

(16) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü-
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/74) 
(S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(17) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Ka
nunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/545) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1982) 

(18) 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/547) (S. Sayısı : 
272) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(20) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHINKA-
YA'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye istekli Aday 
Öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/77) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(21) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(22) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me, Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin iş
lemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ile Ödeme Güçlüğü için
de Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet, İktisadî İşler ve Malî işler komisyonları ra
porları. (1/129, 1/146, 1/187) (S. Sayısı : 159) (Da
ğıtma tarihi : 8.7.1982) 

(23) Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerle
rin işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî işler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 8.9.1982) 

(24) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NAR-
LIOĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye-
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 
164) (Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(25) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe-Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 
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Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /19 ) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı işleri 
Genel Müdürlüğü 20 Kasım 1980 
Sayı : 301-12182 

Konu : İdam cezasına hükümlü Duran Bircan 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

öz annesi Fatma özkara ile yeğeni Şengül özkara'yı aynı sebep ve kasıt altında öldürmekten, kardeşi 
Safiye özkara ve Fatma özkara'yı ayrı ayrı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşı
mak suçlarından sanık Denizli İli, Güney ilçesi, Yağcılar Mah. Cilt 004, Sayfa 32 ve Kütük 28'de nüfusa 
kayıtlı ölü Mustafa oğlu, Fatma'dan olma 1927 doğumlu Duran Bircan'ın T.C.K. nun 450/5, 448, 62, 448, 62 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarmca neticeten idam cezasıyla mahkûmiyetine dair Denizli 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak di
ğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen mahkûmiyet dosyası 
ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilamı, konu hakkmdaki 13.11.1980 günlü 1.134.7.1980-65789 sayılı 
Adalet Bakanlığı yazısının örneği ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 
- I -

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 3 Temmuz 1982 
Esas No. : 3/19 
Karar No. : 65 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Öz annesi ve yeğenini Öldürmek suçundan sanık Denizli ili, Güney Kazası, Yağcılar Mahallesi, Kütük No. 
28, Cilt 004, Sayfa 32'de nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu Fatma'dan olma 1927 doğumlu Duran Bircan'ın Türk 
Ceza Kanununun 450/1-5 maddesine göre idam cezası ile cezalandırılmasına dair Denizli İkinci Ağır Ceza Mah
kemesinin 13.5.1980 gün ve Esas 1980/63, Karar 1980/114 sayılı hükmü Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.9.1980 gün ve Esas 1980/3220, Karar 1980/3784 sayılı ilamı ile onanmak suretiyle kesinleşmiş bulunduğun
dan bu işe ait dosya Başbakanlığın 20.11.1980 tarih ve 301-12182 sayılı tezkeresine ekli olarak Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanlığına gönderilmiş ve bilahara 2485 sayılı Kanunla kurulan Danışma Meclisinin çalışmaya başla
masından sonra İçtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince Komisyonumuza havale olunan dosya Adalet Bakanlığı 
temsilcisinin de katılmasıyla yapılan toplantıda incelenip görüşülmüştür. 
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Sanık Duran Bircan olay tarihinden önce karısı ve çocukları tarafından terkedilmiş olup, maktule annesi 
ile birlikte mağdure kız kardeşinin yanında kalmakta iken öz yeğeni Şengül özkara'ya göz koymuş ve ha
dise tarihinde iki şişe bira içip eve gelerek, maktule Şengül özkara'yı götürmek istediği, ancak Şengül git
mek istemediği gibi sanığın annesi de buna engel olmaya çalışınca aralar;nda vaki münakaşa neticesinde sanığın 
tabancayla önce Şengül özkara'yı, sonra da öz annesi Hatice Bircan'ı (Namı diğeri Fatma özkara) öldürdü
ğü sonra da sırasıyla kız kardeşi mağdure Safiye özkara ve küçük yeğeni Fatma özkara'yı yaraladığı ve 
olay mahallinden kaçtığı, bu suretle aynı kasıt altında birden ziyade kişiyi öldürdüğü iddia, sanığın tevil yol
lu ikrarı, maktulelere ait otopsi zabıt varakaları ve tekmil dosya münderecatı ile sabit olduğundan sanığın De
nizli ikinci Ağır Ceza Mahkemesinin 13.5.1980 gün ve Esas 1980ı/63, Karar 1980/114 sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 450/1-5 maddesi gereğince idam cezası ile cezalandırılmasına, suçun işlenmesindeki şekil ve 
suret nazara alınarak sanığa verilen cezada tahfife yer olmadığına mütedair oybirliği ile verilen karar Yargı
tay Birinci Ceza Dairesinin 24.9.1980 gün ve Esas 1980/3220, Karar 1980/3784 sayılı ilamıyla da oybirliği ile 
onaylanmak suretiyle kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Duran Bircan hakkındaki idam cezasının yerine getirilmeme
sinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64 ve Danışma Meclisi 
içtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Duran Bircan hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasna oyçokluğuyla karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserlik gerekçem eklidir. 

Necip BİLGE 
Üye • • 

Çekimserim. 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

(Bulunmadı) 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANG1L 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

(Bulunmadı) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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ÇEKIMSERLIK OY GEREKÇESI 

Anayasamızın yürürlükteki 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz Ceza Hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk hâkimi Türk kanunlarını uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmektedir. 
Ancak, Anayasanın 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in

fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava dos
yasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi ya
pılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen, sosyal, siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması gere
kir : 

1.. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm cezası
nın yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suç
lunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası mah
kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığ.na denk bir cezadır. 
Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Mesela 
şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî fay
dayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son ve
rilmesi nedeniyle, maişeri vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman sü
resince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine ge
tirmekte yarar yoktur. 

5. ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yerine ge
tirmeme hususunda kanun ısdar edemez. Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşumu için 
gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Başbakanlık 
tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Komisyondan 
sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz imkansızlaşır. 
Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gibi 
«Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanırım, ha
ta varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine geti
rilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak vicdan 
huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek imkânı da 
yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanunun oluşturulması, kendisinden bekle
nen amacı ancak şu hallerde -gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele geçer geç
mez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerinö getirilmesi kanunun isdarı gerekir. Suçlunun ele geç
tiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî fayda yoktur, bila
kis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, ele geçirile
mezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getirilir. Fakat diri 
yakalanıp demir kafese alındı rm, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vahşi hayvanı ifna 
etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. Tutsak edilenin 
toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah edilebilir, intikam ise Dev
let olma ile bağdaşmaz. 
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Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde top
luma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine getirilme
sinde içtimaî, siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı faydanın bu
lunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu cezalarının ye
rine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla baş-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü saygıla
rımla arz ederim. 5.7.1982 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

ADALET KOMİSYONU RAPORU 

— II — 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No : 3/19 
Karar No : 7 

22 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 14 Ekim 1982 
gün ve 06-2634 sayılı yazınız gereğince Komisyonumuzun 21 Ekim 1982 günlü 2 nci Birleşiminde görüşü
lerek adı geçen tezkere hakkında eski komisyonca düzenlenen 3.7.1982 gün ve Esas No. 3/19, Karar No. 65 
sayılı rapor ve metin Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunmadı1 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bulunmadı 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı 
Halil ERTEM 

Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı' 
Turgut YEĞENAĞA 

Üye 
İmzada bulunmadı 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

HaM GELENDOST 
Üye 

Bulunmadı 
Ömer Adnan O KEL 

Üye 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

Duran Bircan Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 24.9.1980 tarih ve 1980/3220 Esas, 1980/3784 Karar sayılı 
ilamı ile kesinleşen Denizli İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 13.5.1980 tarih ve 1980/63 Esas, 1980/114 Karar 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/1 -5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan Denizli ili, Güney Kazası, Yağcılar Mahallesi, Kütük 28, Cilt 004, Sahife 32'de nüfusa kayıtlı Mustafa 
oğlu Fatma'dan olma 1927 doğumlu Duran Bircan hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

»« ^ » ^ —** 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 285 

Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (3 /353) 

TC 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 5 Haziran 1982 
Sayı : 19-301-08244 

Konu : Ali Aktaş (AĞTAŞ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek suçundan, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesin
ce verilen ölüm cezası, Askeri Yargıtay 5 inci Dairesinin 28.4.1982 gün ve 1982/43-229 sayılı ilâmı ile onanan 
Abbas oğlu, 1956 doğumlu, İskenderun Höyük Köyü nüfusunda kayıtlı Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) hakkında dü
zenlenen dava dosyası ve Millî Savunma Bakanlığınm 4.6.1982 gün ve 1982/2309-5 K/41 sayılı yazısının bir 
örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Zeyyat BAY KARA 
Başbakan V. 

Adalet Komisyonu Raporu 
— I — 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 24 Haziran 1982 
Esas No. : 3/353 
Karar No. : 61 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İdeolojik nedenle taammüden adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından sanık Abbas 
oğlu, Ganime'den olma, Hatay ili, İskenderun İlçesi, Höyük Köyü, Hane 60, Cilt 8, Sahife 401 de nüfusa 
kayıtlı, İskenderun İlçesi, Arsuz Höyük Köyünde mukim ve halen bu suçtan İskenderun Akçay Askerî ceza
evinde tutuklu, 1956 doğumlu, Ali Aktaş (Ağtaş)'ın Türk Ceza Kanununun 450/4, 6136 sayılı Kanunun 13/2, 
Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddeleri uyarınca ölüm cezasına çarptırılmasına dair, Adana-Mersin-Kahra-
manmaraş-Gaziantep-Adıyaman-Hatay illeri, Adana Askerî Savcılığının, 1.12.1980 gün ve Esas 1980/2348, Ka
rar 1980/1085 sayılı iddianamesi ile Adana Sıkıyönetim Komutanlığı (Bir) numaralı Askerî Mahkemesine da
va açılmış, yapılan yargılama sonucunda, Adana-Kahratnanmaraş-Gaziantep-Adıyaman-Hatay-tçel, İlleri Sıkı
yönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 13.5.1981 gün ve Esas 1981/402, Karar 1981/530 sayılı kararı ile 
Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi gereğince ekseriyetle verilen ölüm cezasının, Askerî Yargıtay 
Başsavcılığının 24.2.1982 Tebliğname 1982/339, sayılı Tebliğnamesi ile onanması istenmiş, Askerî Yargıtay 5 
inci Dairesi, 28.4.1982 gün ve Esas 1982/43, Karar 1982/229 sayılı Kararı ile hükmü oybirliği ile onanmış, 
kesinleşmesinden sonra, Başbakanlığın 5.6.1982 gün ve Personel Genel Müdürlüğü 19-301-08244 sayılı yazısı 
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ile Danışma Meclisi Başkanlığına, Danışma Meclisi Başkanlığınca da, Komisyonumuza havale edilmekle dos
yanın Adalet Bakanlığı temsilcisininde katıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakeresi sonucunda; 

Mahkeme zabıtları ile, mahkeme ve Yargıtay ilamlarında yazılı olduğu üzere; 9.6.1980 günü saat 02.00 
sıralarında iskenderun Gültepe Mahallesindeki evinde eşi ve çocukları ile birlikte yatmakta olan maktul 
Sulhi Adsoy'un evinin tavanında, maktulü evinden çıkarmak için bazı kişiler tarafından gürültü yapılıp, si
lah sıkılması üzerine, maktulün evinden dışarı çıktığı, bunun üzerine dışarıda bulunan bir gurubun Sulhi Ad-
soy'a ateş ettiği maktul Sulhi Adsoy'un ateş eden kişilere tabancası ile ateşle karşılık verdiği, karşılıklı ateş 
sonucunda, sol kulak altı, sol koltuk altı ve göbek çevresinden isabet alan Sulhi Adsoy'un evinin önünde 
merdiven başında öldüğü, silah sesleri kesildikten sonra evinden dışarı çıkan maktulün babası Mustafa Ad
soy'un saldırganlardan birini gördüğü, bu saldırganın biraz ileride olan arkadaşlarının yardımı ile olay yerin
den uzaklaştığı, Mustafa Adsoy'un olayı güvenlik kuvvetlerine intikal ettirdiği, kısa süre sonra görevlilerin 
olay yerine geldikleri, gelen güvenlik görevlilerine Mustafa Adsoy'un saldırganın kaçtığı yönü göstermesi üze
rine, ekip otosuna maktulün babası Mustafa Adsoy'un alınarak, gösterilen yöne gidildiği, Sakarya mahallesi 
288/1 inci sokak başına gelindiğinde Ahmet Rıza Doğru adlı kişinin aracın önüne çıkarak güvenlik görevlilerine 
biraz önce yaralı bir kişiyle yanındaki arkadaşlarının hastahaneye gitmek için araç aradıklarını, araç bula
mayınca, Tacettin Bayrakçı adlı kişiye ait motosikleti zorla alarak gittiklerini bildirmesi üzerine, görevliler
ce hastahaneye yaralı bir kişinin getirilip getirilmediğinin anons edilerek sorulduğu, Sigorta hastahanesinden 
böyle bir yaralının getirildiğinin belirtilmesi üzerine has:ahaneye getirilen maktulün babası Mustafa Adsoy'a 
yaralının gösterildiği, adı geçen tarafından yaralının olay sırasında gördüğü saldırganın Ali Aktaş (Ağtaş) ola
rak teşhis edilip tanındığı, olay yerinde yapılan incelemede maktulün evi önünde başlayan kan izlerinin 
devam ederek motosikletin alındığı evin önünde son bulduğu, ayrıca bu iki ye/ arasında bulunan dere kena
rında bir adet Kaleşinkof marka silahın yapılan arama ile elde edildiği, olay yerinde bulunan 30 adet boş 
kovan ile civarda bulunan silahın yapılan karşılaştırmalarında kovanlardan 15 adedinin bu silahtan atıldığı
nın belirlendiği, maktulün karısı Hanife Adsoy'un da, kayınpederi Mustafa Adsoy'un ifadesini tamamlar be
yanları, otopsi raporu, silahın olay mahalline yakın bir yerde elde edilmesi ve silah üzerinde maktulün taban
casından çıkan mermi isabeti olduğuna dair tutanak, kan izlerinin tespit raporu, sanığın sol görüşü benimse
diği, sağ görüşü benimseyen maktulün olaydan kısa süre önce oğullarının sünnet düğününe sol görüşlü kişileri 
çağırmaması üzerine düğünden sonra bu kişilerin olay çıkarttıkları, bunun üzerine maktulün emniyete dilek
çe vererek şikâyette bulunduğu ve sendika üyesi olduğu, maktulün ölü olarak bulunmasında atletli olması ne
deniyle sanığı takip etme gibi iddiaların varit olamayacağı gerekçesi ile, ihüküm tesis edilmiş, Askerî Yargıtay 
5 inci Dairesince de Türk Ceza Kanununun 463, 51, 59 uncu maddelerinin uygulanmamasında yasaya aykırı 
bir husus görülmeyerek, Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi gereğince, sanık Ali Aktaış (Ağtaş)'ın, 
önceden planlama sonucu, sayısı belli olmayan arkadaşları ile ideolojik nedenle taammüden Sulhi Adsoy'u 
öldürdüğü yapılan yargılama sonucu sabit görülerek, yukarıda açıklandığı şekilde idam cezasına çarptırıldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu durum 'karşısında hükümlü Ali Aktaş (Ağtaş) hakkındaki 'idam cezasının yerine getirilmemesinde ka
mu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64, Danışma Meclisi îçtüzüğü-
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nün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlana Ali Aktaş (Ağtaş haıkıkındaiki idam cezaısınnın yerime getirilmesine 
dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Serda KURTOĞLU Alâeddin AKSOY İbrahim BARANGtL 
Kâtip Üye Üye 

Çekimserim gerekçem eklidir. (Bulunamadı) 

Necip BİLGE Bekir Sami DAÇE Halil ERTEM 
Üye Üye Üye 

Çekimserim. (Bulunamadı) 

Necdet GEBOLOĞLU Halil GELENDOST A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye Üye Üye 

S. Feridun GÜRAY İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Üye Üye Üye 

Çekimserim. Çekimserim. Muhalifim gerekçe eklidir. 

ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 imci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi (Türk Kanunlarını uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmektedir. 
Ancak, Anayasanın 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayin zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş 'bir hükmün yerine getirilmesini infa

zın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması gerekir: 

1. — Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç ıtoplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm 
cezasının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. — ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. — Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatını ceza evinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. 
Mesela şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. — Ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar, ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişeri vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine 
getirmekte yarar yoktur. 
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5. — ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı ye
rine getirmeme hususunda kanun ısdar edemez Meclise veriden yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz im
kansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben infaz 
doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatb rında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini belirt
mek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gibi «Hâ
kim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanırım, hata 
varsa günahını Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine getiril
mesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak vic
dan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek imkâ
nı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden bek
lenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir: Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele geçer 
geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı gerekir. Suçlunun 
ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî fayda yok
tur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, ele 
geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getirilir. Fa
kat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vahşi hay
vanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. Tut
sak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah edilebilir. İnti
kam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının- içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı faydanın 
bulunduğu söylenemez. 12 Eylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu cezalarının 
yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla haş
haşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü saygı
larımla arz ederim. 

25.6.1982 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu Üyesi 

Danışıma Mecttisi (S. .Sayısı: 285) 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. önce, karara muhalif kainaımın, hakkında idam cezası verilen İkisiyle ve olayla hiçbir ilgisi yoktur. 
2, Çok uzun 'bir süreden beri fikir yönünden ve ilke olarak, ölüm cezalarının hep karşısında oldum. 

Yani bir kanunla öldürme kararı verilmesini kabul edememiışimdlir. Ancak pozitif hukukumuzda bu ceza
ya 'yer verildiğine göre, yargı olarak yapılacak bir şey elbetteki yoktur. 

Diğer yandan filkir olarak, ölüm cezasının en müessir bir ceza olduğu da bana göre kesin değildir. Bel-
kıide en müessıir oeza, bir anda infaz edilip biten bir ceza değil, çektirilen cezadır. Bu nedenledir iki, 1950 
yılından beri sık sık çıkarılan af Ikanunıları, oezaıların çektirilmesini; engelleyerek müessMyetini kaybettirmıiş-
ıtir. 

Anayasamızın 64 üncü maddesinde, «.... mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yatkilerindenıdir.» hükmü almıştır. Bu hükme göre 
yasama görevi yapan meclislerin ölüm cezasının yerine gdtıMlmesİne olduğu gibi, bu cezanın yerine getirilmeme
sine karar verme de yetkileri İçindedir. Benim oyum, yerine getirilmemesi yönündedir. 

Böylece, infaz edilmeyecek bir ölüm cezası sonunda, hakkında idam kararı verilendin, idam hükümlüsü 
olarak ömür boyu cezaevinde kalmasının daha müessir bir ceza olacağımı düşünmekteyim. 

Arz ederim.; 
25 • 6 . 1982 

Serafettin YARKIN 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 31353 

Karar No. : 4 

Adalet Komisyonu Raporu 
— n — 

22 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezjkeresli, 14 Ekim 
1982 gün ve 06-2634 sayılı yazınız gereğince Komisyonumuzun 21 Ekim 1982 günlü 2 nci Birleşiminde gö
rüşülerek adı geçen tezkere hakkında eski komisyonca düzenlenen 24.6.1982 gün ve Esas No. : 3/353, Karar 
No.; : 61 sayılı rapor ve metin Komisyonumuzca da aynen benimsenmiiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere" saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

(Bulunamadı) 
Necip BİLGE 

Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunmadı) 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunmadı) 
Halil ERTEM 

Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

(Bulunmadı) 
Turgut YEĞENAĞA 

Üye 
(İmzada bulunmadı) 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

(Bulunmadı) 
Ömer Adnan OREL 

Üye 

DaniDşma Mıeöllisıi '(S. Sayısı»: 285) 



ADALET KOMİSYCBÎIINPI» KABfBBL EITJGÎ METİN 

Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Aslkerî Yargıtay 5 inci Dai remi , 28.4.1982 tarih ve Esas 1982/43, Karar 1982/229 sayılı 
ulamı lile ikesıi'nleşen, Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay - İçel illeri Sııkıyönetim Ko
mutanlığı Aslkerî Mahkemesinin 13.5.1981 gün ve Esas 1981/402, Karar 1981/530 sayılı hükmü ile Türk Ceza 
Kanununun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan ,Hatay ili, İskenderun ilçesi, 
Hüyük Köyü, Hane 60, Güt 8, Sayfa 401'de nüfusa kayıtlı Abbas oğlu, Ganıime'den olma 1956 doğumlu 
Ali Aktaş (Ağtaş) hakkındaki ölüm cezası yerine getidlıir, 

MADDE 2i. — Bu Kamın; yayımı tariiriude yürürlüğe girer. 

MADDE J. — Bu Kanunu Adalet Balkanı yürütür,: 

I 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 274 

Hava Kuvvetleri Komutam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Aday Öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa

vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/77) 

13 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte su

nulmuştur. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Tahsin Şahinkaya 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

Hava Kuvvetlerinin özelliği nedeniyle, Hava Harp Okuluna alınacak Öğrenciler, pilotaj muayenesi, deneme 
uçuşu ve paraşütle atlama eğitimlerine tabi tutulmaktadırlar. 

Bu öğrencilerin, bilgi testi, beden eğitimi ve sözlü sınavları 3 gün içinde Hava Harp Okulunda, pilotaj 
muayeneleri de, zamandan tasarruf edebilmek ve öğrencileri daha fada maddî zarara sokmamak için Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının aldığı bir önlemle, sıhhi muayene merkezlerinden (Eskişehir - İzmir - Ankara) getirilen 
sağlık personeli ve cihazları lile yine Hava Harp Okulu bünyesinde (İstanbul'da) azamî 3 gün içinde tamamla-
nabilmektedir. 

Bilgi testi, beden eğitimi ve sözlü sınav ile pilotaj muayenelerinde başarılı olan öğrenciler, deneme uçuş
ları ve paraşüt atlama eğitimleri için İzmir'in Cumaovası Meydanındaki Deneme Uçuş Kamp Komutanlığına 
kendi olanakları ile gitmektedirler. 

Deneme uçuş ve paraşütle atlama eğitimleri bir aday için 20 gün olmak üzere, 20'şer günlük iki veya üç dö
nemde tamamlanmalktadır. Uçuş eğitiminin tamamı ise yaklaşık iki ay sürmektedir. 

Bu durumda, Hava Harp Okuluna müracaat eden bir öğrenci memleketinden İstanbul'a kendi olanakları 
iile gelerek 6 gün süre ile İstanbul'da kalmakta, muayenelerini başarı ile tamamlarsa İstanbul'dan kendi olanağı 
ile İzmir'e gitmekte, 20 gün süre ile de İzmir'de kalmakta ve İzmir'den de memleketine dönmektedir. Dar ge
lirli bir ailenin çocuğunun, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde bir ay süre ile yaşamını sürdürmesi ve yol 
giderlerini karşılaması oldukça güçtür. Bu durum Hava Harp Okuluna giriş için bir noktada özendirici değil 
caydırıcı olmakta, ülkenin her yerinden ve toplumun her kesiminden öğrenci müracaatım engellemektedir. 

Ayrıca, deneme uçuşları ve paraşüt atlama eğitimleri anında, uçuş emniyeti ile can ve mal güvenliğinin sağ
lanabilmesi, kentten 15 Km. uzakta bir meydanda uçuş eğitim programının aksatılmadan devam ettirilebilmesi 
için de, aday öğrencilerin düzenli ve disiplinli bir şekilde, Hava Kuvvetleri bünyesindeki uçuş eğitiminin ya
pıldığı meydanda yatırılmasını, beslenmesini, özel uçuş teçhizatı ile donatılmasını ve idarî bir kadro tarafın
dan denetim altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Hava Harp Okulu'na seçilecek öğrencilerin bilgi testi, mülakat ve uçuş muayeneleri ile deneme uçuşu 
ve paraşütle atlama eğitimlerine tabi tutulması ve bu hizmetler için devletçe parasal desteğin sağlanması dev 
lete ve Hava Kuvvetlerine maddî ve manevî büyük yararlar sağlamaktadır. 
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insan gücü, para, malzeme - teçhizat ve zaman kaybını önlemek, harcamaları en alt düzeyde tutmak, uçucu 
ollabillecek üstün yetenekli öğrencileri saptayabilmek amacıyla, yeterince adayın bulunması ve bu adayların 
uçucu olma isteğinin korunması gerekmektedir. Bu hedefe de, ancak aday öğrencilerin sınavlar için Hava 
Harp Okuluna geldiği tarihten, deneme uçuşları ve paraşütle atlama eğitimleri sonuçlanıncaya kadar geçen 
süre içinde, beslenme ve yatırımları tiıle sarf edilen akaryakıt, yağ ve diğer giderlerin devletçe karşılanması ve 
bu öğrencilerin sakatlık veya şehitlik durumlarında uygulanabilir yasal güvencenin sağlanmasıyla ulaşılacaktır. 

Milli Savunma, tçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 
Millî Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/77 
Karar No. : 13 

22 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya tarafından hazırla
nan «Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Bütçe -
Plan Komisyonu, Millî Güvenlik Konseyi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Kanun teklifi ve teklifin gerekçesi Komisyonumuzca da 
uygun görülerek aynen kabul edildi. 

t Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 274) 
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HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ 
GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 

TAHSİN ŞAHİNKAYA'NIN TEKLİFİ 

Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrencin 
leı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Hava Harp Okuluna girmeye is
tekli aday öğrenciler sırasıyla, bilgi sınavı ile müla
kata ve Hava Sağlık ve Fizyolojik Eğitim Kurulu 
tarafından da uçuş muayenesine tabi tutulurlar. 

Sınavları kazanan ve uçuşa elverişli bulunan aday 
öğrencilere; deneme uçuşu, paraşütle atlama ve ben
zeri uçuş testleri uygulanır. 

Deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş 
faaliyetleri süresince sarfedilen uçuş teçhizatı, akar
yakıt, yağ, malzeme ve diğer giderler ile aday öğren
cilerin sınavlar için Hava Harp Okuluna geldikleri 
tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitim
lerinin tamamlanmıasma kadar geçen süre içindeki 
beslenme ve yatırılmaları, Hava Harp Okulu öğren
cileri istihkakı üzerinden Devletçe sağlanır. 

MADDE 2. — Hava Harp Okulu aday öğrenci
lerinin, deneme uçuşu paraşütle atlama ve 'benzeri 
uçuş faaliyetlerinden dolayı sakat kalmaları veya şe
hit olmaları halinde 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanu
nunda belirtilen sakatlık veya şehitlik tazminatı öde
nir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KAMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenci
ler Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Komis
yonumuzca da aynen 'benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

<mmm 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 270 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nm Bazı Kanunlardaki «Devlet Baş
kanı» Unvanının Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu. ( 2 /74 ) 

7 Aralık 1982 

DANI,ŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Bazı Kanunlardaki Devlet Başkanı Unvanının Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında» hazırla
nan Kanun teklifi ve gerekçesi eklidir. 

Gereğini arz ederim. 
Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 harekâtı ile Parîemanto ve Hükümet feshedilmiş, ülkenin yönetimi Türk 
Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Millî Güvenlik Konseyince üstlenilmiştir. 

Anayasa Düzeni Hakkında ki 2324 sayılı Kanun uyarınca Cumhurbaşkanına ait görev ve yetkiler Devlet 
Başkanınca yerine getirilmiştir. Bu espri içerisinde kabul edilen kanunlarda Cumhurbaşkanı sıfat ve unvanı 
yerine Devlet Başkanı sıfat ve unvanı kullanılmıştır. 

Türk Milletinin çok yüksek bir oy çokluğu ile kabul ettiği 1982 T. C. Anayasasının 104 üncü maddesin
de Cumhurbaşkanının Devletin başı olduğu vurgulanmış ve görevleri açıklıkla belirtilmiştir. Sözü edilen 
maddede aynı ilkeler benimsenmiş olmakla beraber, uygulamada tereddütlere meydan verilmemesi bakımın
dan; bu dönem içerisinde kabul edilen kanunlarda geçen Devlet Başkanı unvanının Cumhurbaşkam karşılı
ğı kullanıldığına açıklık getirilmesi amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede belirtildiği gibi 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren kabul edilen ve halen 
yürürlükte bulunan kanunlardaki Devlet Başkanı unvanının Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmesi amaçlanmış
tır. 

Madde 2. — 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası halk oylaması ile kabul ve 9 Kasım 1982 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olduğundan kanunun yürürlüğü bu tarihe götürülmüştür. 

Madde 3. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği gösterilmiştir. 
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Adalet Komlisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 22 Aralık 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/74 
Karar No. : 27 

DANIŞMA MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nrn bazı Ka
nunlardaki «Devlet Başkanı»' Unvanının «Cumhurbaşkanı» olarak değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
gerekçesi Adalet Bakanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tem'silcilerinin de katılması ile Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek teklifin aynen benimsenmesi 
oyçokluğu ile kabul edildi. 

Raporumuz gereği için saygı ile sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunmada 

dullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Muhalifim. 
Gerekçe eklidir,, 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye ' 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLAR1 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üya 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 

Üye 

MUHALEFET ŞERHİ 

Teklifin ikinci maddesindeki (9 Kasım 1982) tarihine lüzum yoktur. Gerçekte maksat (Devlet Başkanı) 
deyimlerinin (Cumhurbaşkanı) ile değiştirilmesidir. Zaten Anayasanın halkoylaması ile kabulünden itibaren 
Cumhurbaşkanı tabiri hukukilik kazanmıştır. Bu itibarla ikinci maddenin (Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer) şeklinde yazılması maksada, hukuk ve yasama usulü kurallarına uygun olur. 

22 . 12 . 1982 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 270) 



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ 
GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 

TAHSİN ŞAHİNKAYA'NIN TEKLİFİ 

Baza Kanunlardaki «Devlet Başkam» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 
Jealbul edilen Ikamıunlliaırdia geçen «Devlet Başkanı» 
unvanı Cumhurbaşkanı olarak değiiştiritaişıtıiır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 9 Kasım 1982 tarihlin
den geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

3 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Baza Kanunlardaki «Devlet Başkam» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesli Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Korniş* 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 270) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 258 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu. (1 /546) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1313/06279 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arat Bakanlar Kurulunca 5.1M982 tarihinde kararlaş
tırılan «1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kamın Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir, 

Gereğini arz ederimi 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN 305 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİK
LİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

G E R E K Ç E 

Bakanlığımızca hazırlanıp sunulan Kanun Tasarılarında bir taraftan Türk Ceza Kanununda yer alan ağır 
ve hafif para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri üçer kat artırılırken, diğer taraftan da 5435 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde değişiklik yapılarak vergi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenmesinden dolayı tahsili la
zım gelen vergi hariç olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce ve sonra yürürlüğe 
girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da 30.12.1980 tarihine kadar yasama meclislerince 
miktarına dokunulmuş veya dokunulmamış olan para cezalarının artırıma Itabi tutulması karşısında daha ön
ce 3006, 1696 ve 2248 sayılı Kanunlarla yapılan değişikliğe paralel olarak 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 inci maddesinde yer alan ve (Temyizi kabil olan ve olmayan hükümler) i içeren bu 
madde aynı anlayış ve kabul karşısında yeniden ele alınarak temyiz olunamayacak kararların sınırları üç kat 
artırılmıştır. Ayrıca, uygulamada artık önemi kalmayan hafifliğin para cezası ayrımına son verilerek (1) sa
yılı bentte değişiklik yapılmış ve üçbin liraya kadar olan ağır para cezalarına ilişkin hükümlerin de kesin ol
maları öngörülmüştür. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/546 
Karar No. : 20 

Adalet Komisyonu Raporu 

15 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Ka
nun Tasarısı ve gerekçesi, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görü
şüldü, 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek, tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz gereği için saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunmadı. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 305. — Ceza Mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm 
cezalarına ait hükümler hiç bir harç ve masrafa ta
bi olmaksızın Yargıtayca re'sen - tatbik olunur. 

1. Üçbin liraya kadar (üçbin lira dahil) para 
cezasına dair hükümler, 

2. Yukacı haddi altıbin lirayı geçmeyen, para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri, + 

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu 
yazılı bulunan hükümler, 

temyiz olunamaz. 
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas ol

maz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri 
dairesinde Yargıtay'a başvurulabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

5/11/1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. 1. Öztrak M.. Özgüneş Prof, Dr. M. N. Özdaş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
S. R. Pasin C. Mentes Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakam Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/., Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı V. Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr, 7\ Esener M., Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/ Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M« R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 258) 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M ADİDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 271 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu. (1 /545) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1312/06278 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 4 VE 5 İNCt MADDELERİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

G E R E K Ç E 

13 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilip 16 Temmuz 1965 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen 647 sayılı 
«Cezaların İnfazı Hakkımda Kanonum) 4 üncü maddesinde, «kısa süneli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; 
suçlunun ahvali mahsusasına ve suçun işlenmesindeki kuvvet ve şekil hususiyetlerine göre mahkemece kaba
hatlerde beher gün karşılığı beş ila on lira; cürümlerde on ila otuz lira hesabıyla para cezasına hükmoluna-
bileceği» belirtilmişti. 

647 sayılı Kanunda yer alan hüküm zaman süreci içinde gözden geçirilmiş ve örneğin 12.6.1979 tarihinde 
kabul edilen 2248 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile bu miktar kabahatlerde beher gün karşılığı elli ila yüz 
lira hafif, cürümlerde yüz ila ikiyüz lira hesabıyla ağır para cezasına dönüştürülmüştür. 

Bu defa Bakanlığımızca hazırlanıp sevk edilen «Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı» nda hafif ve ağır para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri üç kat artırılırken, diğer 
bir tasarıyla da 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilerek 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 
olan kanunlardaki para cezaları da muayyen nispette yükselmektedir. 

Gerek Türk Ceza Kanunu ve gerekse 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel 
olarak, paranın bugünkü satın alma gücü nazara alınarak 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinin (1) numaralı bendi ile aynı Kanunun 5 inci maddesinin 6 nci ve 9 uncu fıkraları değişti
rilmiş ve buradaki miktarlar da üç kat artırılmıştır. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/545 
Karar No. : 26 

22 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

647 sayılı Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve gerekçesi, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen oybirliği ile kabul edildi. 

Raporumuz gereği için saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BÎLGE 
Üye 

Bulunmadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı. 
Turgut YEĞENAĞA 

Üye 
Bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

647 Sayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 
5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin birindi fıkrasının 
(1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. — Kabahatlerde beher gün karşılığı yüzelli 
ila üçyüz lira hafif, cürümlerde üçyüz ila altıyüz lira 
hesabıyla ağır para cezasına.» 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı ve doku
zuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine 
belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhu
riyet Savcısının kararıyla bir gün üçyüz lira sayılmak 
üzere hapsedilir. Artıklar nazara alınmaz. Ancak, 
üçyüz liradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün 
hapse çevrilir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 
54 ve 55 inci maddeleri ile 2253 sayıh Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 12nci maddesi uygulanmak sure
tiyle hüküm giyenlerin para cezalan kısa süreli hür
riyeti bağlayıcı cezadan çevrilmiş olsa b'ile hapse çev
rilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası hükümleri 
uygulanır.» 

«Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için altıncı 
•fıkra uyarınca üçyüz lira indirildikten sonra kalan 
parayı öderse hapisten çıkarılır,» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

647 Sayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 
5 İnci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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jCHükümetin Teklüft) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Malî işler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

5 . 11 . 1982 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri 'Bakanı 
/., Türkmen 

Maliye OBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Balkanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M., Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

îmar ve İskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 271) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 272 

5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Malî İşler ve Adalet Komisyonları Raporları. 

(1/547) 

TÇ 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 10 Kasım 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1314/06280 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaştı
rılan «5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

5435 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 
G E R E K Ç E 

10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilerek 16. Haziran 1949 tarihli Resmî Gazete'de ilan edilen 5435 sa
yılı (Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun) un 2 nci maddesiyle «Vergi 
ve resimlerin belli süreleri içinde ödememesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi ve resim cezalarıyla taz
minat kabilinden olup mütezayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere, Büyük Millet Mecli
sinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da daha 
sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarlarına dokunulmamış olan para cezaları on misline ve 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlarda yazılı para cezaları beş misline ve 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 
bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç misline çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan 12.6.1979 tarihinde kabul edilen ve 22.6.1978 tarihli Resmî Gazete'de ilan edilen 2248 sa
yılı Kanunun 23 üncü maddesiyle de aynı esaslar altında, «Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük 
Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları elli misline, Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları otuz 
misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ceza
ları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı 
para cezaları on misline, 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezaları beş misline ve 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlarda yazılı para cezaları üç misline» çıkarılmıştır. 

Gerek 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesine ilişkin gerekçede ve gerekse 2248 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesine ilişkin gerekçede, «paranın bu günkü satın alma gücü nazarı itibara ahnarak, Ceza Kanununda 
ve hususî Kanunlarda mevcut para cezalarının aşağı ve yukarı haddinin muayyen nispet dahilinde artırılması» 
yoluna gidildiği belirtilmiştir. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 27 

Esas No. : 1/547 
16 Kasım 1982 

Konu : Komjsyon görüşü hk. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun gö
rüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkında görüşlerinizin 
Komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Rıfat BAY AZIT 
Adalet Komisyonu 'Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Mali İşler Komisyonu 
Sayı No. : 13 

16 Aralık 1982 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 16.11.1982 tarih ve 27 sayılı yazınız. 
5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 9.12.1982 

tarihli birleşiminde hükümet temsilcisinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 
Para cezalarının, paranın bugünkü satın alma gücü nazarı itibara alınarak misli ile artırılmasını öngörmekte 

olan tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve Kanun tasarısının tümü ve maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

İzinli 

Recai BAT UR ALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 
İzinli 

Hamdı ÖZER 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 
İzinli 

Mehmet KANAT 
üye 
İzinli 

İsmail SENGÜN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 272) 



Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No : 1/547 
Karar No : 24 

— 3 — 

21 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5455 sayrk Kanunun 2 noi Maddesdmin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi Adalet Bakanlığı 
teussMeî niffl de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Malî İşler Komisyonunun tasarının tümünü ve maddelerini aynen benimsediğini belirten görüş yazıları okun
du. 

Tasannuı tümü ve maddeden ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen 'kabul edildi. 

Raporumuz gereği için saygıla sunulur. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

ibrahim BARANGİL 
Üye 

HaM GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan' 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunmadı 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

MufaaMim. 
Gerekçe eklidir. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekiü 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı1 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kanunun uygulanmasında kolaylık sağlamak zarureti ile para cezalarını artırma dönemlerinin üçe 
1. 31 . 12 . 1939 tarihine; 
2. 31 . 12 . 1959 tarihine; 
l. '31 . 12 . 1980'tarihine kadar 
Yürürlüğe girmiş kanunlarda yazılı para cezaları adil ve makûl nispette artırmaya tabi tutulması görüşünde

yim, 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

-MADDE 1!. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenmesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi ve 

resim cezaları 'ile tazminat kabilinden olup, mütezayit nispete tabi bulunan para cezalan hariç olmak üzere, 
Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde 
yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince, miktarına dokunulmamış olan para cezaları 
yüzelli misline, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe gir
miş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları doksan misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalan altmış misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tari
hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları otuz misline, 1 . 1 . 1960 tarihlinden 
31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlar da yazılı para cezaları onbeş misline, 1.1.1971 tari
hinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları dokuz misline ve 
1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç mis
line çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplenmiş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedilecek para cezaları, kabahatlerde binbeşyüz ve cürüm
lerde üçbin liradan aşağı olamaz. 

Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerinde gösterilen 
cezanın yukarı haddini aşamaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 , 11 , 1982 
İBaşbakan 
B. Ulusu 

Devlet (Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet (Bakanı Devlet (Bakanı Devlet İBakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. 1. Öztrak M, Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 
(Devlet ıBakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri İBakanı 
S. R. Pasin C. Mentes Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri İBakanı Maliye (Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof., Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Di. T. Esener M, Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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MALÎ İŞLER KOMISYONUNUN KABUL 
ETTIĞI METIN 

5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının î inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aıynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesmin Değiştirilmesine 
Dair Kanun /Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir,; 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİ Sİ S. Sayısı : 267 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(1 /549) 

TC 
Başbakanlık 

. Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1311/06277 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK .YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Bakanlığımızca hazırlanıp Başbakanlığa sunulan «765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 4 ve 5 inci, 
142 nci maddenin 3 ve 4 üncü, 350 inci maddenin 3 üncü fıkralarının değişikliği yanında ayrıca 351, 353, 
354, 355 ve 356 nci maddelerinin de bütünüyle değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Sözü geçen tasarının Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13.1.1982 tarihli otuzikinci birleşiminde görüşü
lerek kabul edilmesi üzerine Millî Güvenlik Konseyine intikal etmiş, bu Kurulun tasarı üzerinde yapmış ol
duğu 26 Ocak 1982 tarihli ön incelemesinde; Türk Ceza Kanununun, Devletin şahsiyetine karşı cürümleri 
düzenleyen birinci babında yer alan cürümlerden, gizli cemiyet kurulması ve aynı amaçla propaganda yapıl
masına ilişkin 141 -ve 142 nci maddeleri ile 163 üncü maddesi arasında ceza miktarı bakımından mevcut 
olan ahenksizliğin kanun tasarısı ile daha belirgin bir hale getirildiği tespit edildiğinden, biri birine benzer 
nitelikteki suçların cezaları arasındaki ahengin sağlanması için Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi 
üzerinde de gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu gelişme karşısında Türk Ceza Kanunu üzerinde yapılan incelemelerde 163 üncü madde bütünüyle ele 
alınarak daha önce sevkedilen tasarıda düzenlenen 141 ve 142 nci maddelerle uyum sağlanmıştır. 



Bilindiği gibi Cumhuriyetin kuruluşundan beri yıkıcı-gerici nitelikteki faaliyetlerle ciddî surette mücadele 
edilmektedir. Hiyaneti Vataniye Kanununa ek olarak 25 Şubat 1925 de çıkarılan 556 sayılı Kanunla dinî ve 
mukaddesatı diniyeyi siyasî gayelere esas ve alet edilmesi maksadıyla cemiyetler kurulması yasak edilmiş, 
bu kanunun 1 inci maddesine göre, benzer cemiyetleri kuranlar veya bu cemiyetlere girenler vatan haini sa
yılmıştır. 16.6.1949 tarihinde kabul edilen 5435 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi 
düzenlenmiş, maddenin 1 inci fıkrasında gerici faaliyetlerde bulunmak üzere cemiyet kurulmasına girişil
mesi, kurulması, yeniden faaliyete geçirilmesi veya yönetilmesi hareketleri cezaî yaptırıma bağlanmış, 2 nci 
fıkrada bu birleşmelere girme veya girmek için başkalarına yol göstermek fiilleri yer almış, 3 üncü fıkrada 
dağıtılan sözü geçen birleşmelerin muvazaa ile yeniden faaliyete geçirilmesi gösterilmiş, 4 üncü fıkrada ise 
gerici faaliyetlerin propagandası veya telkini hareketleri yer almıştır. Bu defa hazırlanan tasarıda 163 üncü 
maddenin yeniden düzenlenmesi yanında ağır para cezasına ilişkin 19 uncu maddedeki ve hafif para cezası
na- ilişkin 24 üncü maddedeki azamî ve asgarî miktarlar üç kat artırıldığı gibi 26 ncı maddede de bu iki mad
deye paralel yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

15.7.1953 tarihinde kabul edilen 6123 sayılı Kanunla başta adam öldürmeye ilişkin 448, 449 ve 450 inci 
maddeler olmak üzere pek çok maddede değişiklik yapılmış ve buradaki cezalar artırılmıştır. Ancak bu ar
tırmaya uygun olarak Türk Ceza Kanununun 54, 55, 65, 463 üncü maddelerinde değişiklik yapılmadığından 
bu maddelerin tatbiki sonucu daha ağır cezalara daha az ceza verilmesi gibi ahenksiz bir durum yaratılmış
tır. örneğin bugün için 463 üncü maddeye göre 448, 449, 450, 456, 457 nci maddelerde beyan olunan fiil
leri bir kaç kişi birlikte yapmış olup da failin kim olduğu belli olmazsa bunlardan her birisi hakkında fiil için 
tayin edilmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar indirilerek hükmolunmaktadır. Buna karşılık idam ve mü
ebbet ağır hapis cezalarını istilzam eden fiillerde oh seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası tayin 
edilmektedir. Bu durumda kasden adam öldürmeye ilişkin 448 inci madde ile 463 üncü maddenin birlikte 
uygulanması halinde oniki seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası tayin olunurken, yukarda da açık
landığı gibi idam ve müebbet ağır hapis cezalarında 463 üncü maddenin uygulanması suretiyle verilen ceza 
on seneden başlamaktadır. 

İşte 6123 sayılı Kanunla ortaya çıkan bu uyumsuzluğun giderilmesi için tasarıyla yukarıda belirtilen mad
delerde yeni düzenleme yoluna gidilmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 58 inci maddesi sağır-dilsizlere ilişkin düzenlemeyi muhtevidir. Maddenin son fık
rasında 56 ncı maddeye atıf yapılmaktadır. Bilindiği gibi 56 ncı madde 6.7.1960 günlü ve 15 sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunda yaratılan bu boşluğun giderilmesi için 58 inci maddenin son fıkrası 
değiştirilmekte ve bu maddeye yeni bir fıkra ilave edilmektedir. 

Tasarıda bunun dışında 6136 sayılı Kanunda 2249 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak .168 
inci-madde; Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 404 üncü maddelerdeki uygulamaya paralel olarak 171 inci 
maddede; kullanılması ve muhafazası özel bir talimat veya emirle düzenlenmiş bulunan Devlete ait veya 
Devletin sorumluluğunda olan başta harita, evrak ve sair alet ve eşyayla ilgili 275 inci maddede yeni düzen
lemelere gidilmiş olup bu maddelere ilişkin ayrıntılı, gerekçe (madde gerekçeleri) bölümünde yer almaktadır. 
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765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrası değiştirilerek ağır para cezasının asgarî haddi bin liradan üçbin liraya, azamî haddi ise yüzbin lira
dan üçyüzbin liraya çıkarılmıştır. 

12.6.1979 tarihinde kabul edilen 2248 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle Türk Ceza Kanununun 19 
uncu maddesinde değişiklik yapılmış ve madde gerekçesinde gücünün bugünkü durumu ve cezanın etkinli
ği bakımından yapılan değişikliğin lüzumu ve zarureti belirtilmiş, ayrıca 5435 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin değişikliğine de işaret edilerek ağır para cezasının miktarı yükseltilmiştir, 

Bu defa da aynı gerekçe altında 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para cezasının as
garî ve azamî hadleri üç misli artırılarak, asgarî üçbin azamî üçyüz bin liraya yükselmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası yukarıda açıklanan 
gerekçe doğrultusunda değiştirilmektedir. 

Bu surette 2248 sayılı Kanunla beşyüz liradan onbin liraya kadar belirlenen hafif para cezası, binbeş-
yüz liradan, otuzbin liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesi şekline dönüştü
rülmektedir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 26 ncı maddesinin 'birinci fıkrası değişti
rilmektedir. 

Adlî tevbih yapılabilmenin şartlan arasında bulunan, kanunda yazılı para cezası miktarının, Türk Ce
za Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerinde bu tasarıyla yapılan değişikliğe paralel olarak artırılması yoluna 
gidilmektedir. 

Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesiyle Türk Ceza Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası de
ğiştirilmiştir. 

15.7.1953 tarih 6123 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununda düzenleme yapılırken bazı maddelere yansı
yan dengesizlikler meydana gelmiştir. Örneğin 448 inci maddede kasten adam öldürme cezası onsekiz yıldan 
yirmidört yıla çıkarılmış, buna göre bu suçu işleyen 11 yaşını bitirmiş olup da 15 yaşını doldurmamış olan, 
faruk ve mümeyyiz bulunan bir suçluya yarı oranında en az oniki sene ceza verilirken, müebbet ağır hapis 
cezası yerine oo seneden onlbeş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunmaktadır. Görülüyor ki, daha ağır 
bir suçtan dolayı hükmedilecek asgarî ceza, daha hafif bir suçtan dolayı hükmedilecek asgarî cezanın al
tında kalmıştır. 

Tasarıyla başta 54 üncü madde olmak üzere sırasıyla Türk Ceza Kanununun 55, 58, 65 ve 463 üncü 
maddelerdeki bu dengesizlik tamamen giderilmiş ve 1953 yılından beri devam eden düzenleme yanlışlığı gi
derilmeye çalışılmıştır. 

Madde 5. — Türk Ceza Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının <3) numaralı bendi değiştiril
mekte ve yukarıda işaret edildiği gibi 6123 sayılı Kanunlarla maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak 
idam ve müebbet ağır hapis cezaları dışında diğer cezaların üçte bire kadarı indirilirken, bu bendin tatbiki 
suretiyle hükmolunacak cezaların her biri için ondört seneden fazla ceza verilemeyeceği vurgulanmıştır. 

Madde 6. — Tasarrom 6 acı maddesi ile 58 inci maddenin son fıkrası değiştirilmekte ve bu maddeye 
yeni bir fıkra eklenmektedir. 
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Mevcut 58 inci maddenin son fıkrasında, «sağır - dilsiz 18 yaşını bitiripte 21 yaşını bitirmemiş ise 55 inci 
ve 21 yaşını ıbitirmiş ise 56 ncı maddeler hükümleri tatbik olunur», hükmünü taşımaktadır. 

Fıkrada sözü edilen 56 ncı madde 6.7.1960 günlü ve 15 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu se
beple bu fıkranın yeniden düzenlenmesine gerek görülmüş ve sağır - dilsiz olup 21 yaşını bitirmiş olanlarla 
ilgili yeni bir fıkra maddeye eklenmiştir. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) 
numaralı bendi değiştirilmektedir. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi 6123 sayılı Kanunla ağır hapis cezasını ihtiva eden pek çok maddedeki 
ceza süreleri artırılmıştır. 65 inci maddeye-göre, suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada müzaheret ve 
muavenetle icrasının kolaylaştırılarak, suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ceza ölüm cezası ve
ya müebbet ağır hapisten ibaret olduğu takdirde on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla ceza
landırılmakta, sair 'hallerde ise kanunen muayyen olan ceza yarıya indirilmektedir. 

Aynen 54 üncü maddede olduğu gibi yarı nisbetinde indirimde ölüm cezası ve müebbet ağır hapis ceza
sından daha suçlulara daha fazla ceza verilmesi gibi ortaya çıkan sakıncalar bu tasarıyla giderilmiş olacak
tır. 

Madde 8. — Bu madde ile 163 üncü madde değiştirilmekte ve genel gerekçede de işaret edildiği üzere daha 
önce yasama meclislerine sunulan 141 ve 142 nci maddelerde yapılması düşünülen şekil ve ceza oranı esas alın
maktadır. 

Bu suretle Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 31.5.1982 gün ve 1352 sayılı yazısında ileri sürü
len düşünceler ile Genelkurmay Başkanlığının 30 Temmuz 1982 gün ve 2904 - 81 sayılı yazılarında belirtilen 
görüşler değerlendirilmiş olmaktadır. 

Bilindiği gibi 6187 sayılı «Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanun»un 1 inci madde
sinde, «siyasî veya şahsî nüfus ve menfaat temin etmek maksadıyla dini veya dinî hisleri yahut dince mukad
des tan nan şeyleri veya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkin
de bulunan kimse bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır» hükmünü taşımaktadır. 

6187 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan bu hüküm, Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında mevcut ceza ile uyum içinde idi. Bu sebeple 163 üncü maddenin bütünü üzerinde deği
şiklik yapılırken ve hasreten dördüncü fıkradaki ceza beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına dönüştürülürken, 
6187 sayılı Kanunun da ele alınarak düzenlenmesi düşünülebilir. Ancak «Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasa-
r sı»nın son şeklini almamış bulunması, bundan sonra siyasî partiler ve dernekler konusundaki düzenlemenin 
getireceği değişikliklerin bilinmemesi şimdilik 6187 sayılı Kanun üzerinde çalışmaların geri bırakılmasına neden 
olmuştur. Ancak söz kanunların ardından gerekirse 6187 sayılı Kanun da ele alınarak yeni bir düzenlemeye 
gidilecektir. 

Madde 9. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 168 inci maddesi değiştirilmektedir. 
168 inci madde, «Her kim, 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 ncı maddelerde yazılı cürümleri işlemek için silah

lı cemiyet ve çete teşkil eder yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirliği ve kumandayı ve hususî bir vazifeyi 
haiz olursa on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur...» hükmünü taşımaktadır. 

2249 sayılı Kanunla 22.6.1979 tarihinde «Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun»da 
yapılan değişiklikle cezalar artırılmış, örneğin bir mavzer bulundurmanın cezası beş yıldan sekiz yıla kadar 
hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına dönüştürülmüştür. Keza toplu olarak si
lah kaçakçılığının cezası sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya 
kadar ağır para cezası olarak belirlenmiştir. 
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İşte 6136 sayılı Kanunda yapılan bu değişiklik sonunda Türk Ceza Kanununun 168 inci maddesinde yer 
alan bu hüküm, son derece etkisiz bir ceza olarak ortaya çıkmıştır. 

Süahh çete kurma, çok failli suçlardandır. Sadece silah kaçakçılığı için örgütsel suç işlemenin cezası daha 
fazla tutulmuş iken, Devletin uluslararası şahsiyetine karşı yönelen cürümleri işlemek için silahlı cemiyet ve çete 
teşkil etmenin cezasının daha dûn olarak kabulü uygulamada büyük adaletsizliklere yol açmıştır. Bu sakınca
ları gidermek için madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile Türk Ceza Kanununun 171 inci maddesine yeni bir fıkra eklenmektedir. 

Bilindiği gibi Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinde yazılı suçları işleyenlerden biri suçu ve 
diğer failleri son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara'ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı 
takdirde hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre verilen cezalarda belli nispette indirme kabul edilmiş
tir. Aynı husus Türk Ceza Kanununun 404 üncü maddesinde de bulunmaktadır. 

Bu madde ile yapılan düzenleme sonucu aynen 141 ve 142 nci maddelerde olduğu gibi çok failli suçlara mün
hasır olmak üzere Türk Ceza Kanununun 146, 147, 149,, 150 ve 163 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler
den 'biri, suçu ve diğer failleri son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara İhbar ettiği ye bu ihbarların 
doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartları ve hadiselerin hususiyetine göre hükmedilecek cezalar belli oran
da indirilecektir. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile 275 inci maddeye bir fıkra eklenmektedir. 

Genelkurmay Başkanlığımın 30 Aralık 1981 gün ve 3582 sayılı yazısında Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
gibi bazı kuruluşlarda çalışan görevlilerin gizlilik dereceli haritaları emir ve talimatlara aykırı olarak kullanma
ları sonucu, kaybettikleri veya harap veya yok olmasına sebebiyet verdikleri belirtilerek Askerî Ceza Kanunu
nun 130 uncu maddesine paralel bir hükmün Türk Ceza Kanununa getirilmesi istenmiştir. 

Bilindiği gibi 275 inci maddede yer alan fiil, yalnızca, kamu idaresine karşı işlenen cürümlerdendir. Bu 
maddenin hedefi, Devlet organlarının itibarını ve nüfuzunu korumaktır. Burada, resmî makamlarca saklı tu
tulmak üzere, el altında bulundurulan şeylerin çalınması söz konusudur. Suçun unsurları; bir kimsenin cürmü 
teşkil eden ecsam ve eşyayı veya hükümet dairesinde saklanan evrak ve vesikaları veya resmî dairelere veri
len veya memurun memuriyeti icabı yanında bulunan senetleri ve sair mühim evrakı ortadan kaldırması ve
ya bozması veya yok etmesi veya tahrip veya tayir eylemesi ve fiilî bu kasıt altında işlemesidir. 

Yeni düzenleme ile kullanılması ve muhafazası özel bir talimat veya emirle düzenlenmiş bulunan Devlete 
ait veya Devletin sorumluluğunda olan her türlü evrak, harita veya herhangi bir alet veya eşyayı, memuriyet 
veya hizmet sebebiyle teslim alanlardan, bu emir veya ıtalimatlara uymamak suretiyle suç işleyenlere yönelik 
bir düzenleme getirilmektedir. 

Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesi ile 463 üncü madde değiştirilmektedir. 

Yukarda da işaret edildiği gibi 6123 sayılı Kanunla bilhassa 448 inci maddede yapılan değişiklik sonucu 
kabul edilen indirimler büyük adaletsizlikler yaratmaktadır. İdam ve müebbet ağır hapis cezasını gerektiren 
fiilleri birkaç kişi birlikte yapmış olup da failin kim olduğu belli olmayan hallerde on sene ceza verilirken 
kasten adam öldürmede verilen ceza en az oniki yılı bulmaktadır. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi 6123 sayılı kanunla meydana çıkan bu dengesizlik diğer maddelerde olduğu 
gibi 463 üncü maddede de yeni düzenleme ile ortadan kaldırılmaktadır. 
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22 Ardtk 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve ge
rekçesi Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılması ileKomisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı, ayrı tartışıldı. 
Tasarının 3 üncü maddesinin üçüncü satırındaki «neden» kelimesi Anayasada kullanılan terimlere uy

gun alman gerekçesi ite «sefeeb» olarak değiştirilmiş, ve tasarı Bakantar Ktmrftmdan gelen şekliyle aynen 
kabul edHmtştir. 

Raporumuz gereği için saygıyla sumt!ur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serâa KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunmadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üy* 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Ham ERTEM 
Üye 

Beşir HAMtTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı. 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı. 

Enis MURATOĞLV 
Sözcü 

tbrmhim BARANGİL 
Üye 

HaM GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Ağır para cezası üçbin liradan üçyüzbin liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesinden ibarettir. Nispî para cezasının yukarı sınırı yoktur.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası binbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir.» 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı sınırı bir ay hapis veya hafif hapis ya da üçbin lira ağır veya hafif 
para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici neden bulunur ve fail önceden bir cürümden veya bir aydan faz
la hafif hapsi gerektiren bir kabahatten dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği cezanın yerine hü
küm giyen kişiye adlî tevbih yapılmasına karar verebilir.» 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu fark ve temyiz ile hareket etmiş ise suçunun cezası aşağıda 
yazılı şekillerde indirilir : 

1. ölüm cezası yerine onbeş seneden, müebbet ağır hapis cezası yerine on seneden aşağı olmamak üzere 
hapis cezası verilir. 

2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak, bu bendin tatbiki suretiyle 
hükmolunacak cezalar her fiil için yedi seneden fazla olamaz.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Diğer cezaların üçte bire kadarı indirilir. Ancak bu bendin tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar 
her fiil için ondört seneden fazla olamaz.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-, 
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sağır - dilsiz onsekiz yaşını bitirip de yirmibir yaşını bitirmemiş ise 55 inci madde hükümleri tatbik 
olunur.» 

«Sağır - dilsiz yirmibir yaşını bitirmiş ise, ölüm cezası yerine otuz sene, müebbet ağır hapis cezası yerine 
yirmidört sene ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada müzaharat ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak suça 
iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ceza ölüm cezası ile yirmi seneden, müebbet ağır hapis cezası ise 
onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Sair hallerde kanunen muayyen olan 
cezanın yarısı indirilir.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞI METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Baza Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı sımrı bir ay hapis veya hafif hapis ya da üç bin lira ağır veya ha
fif para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici sebep bulunur ve fail önceden bir cürümden veya bir aydan 
fazla hafif hapsi gerektiren bir kabahatıten dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği cezanın ye
rine hüküm giyen kişiye adlî tevbih yapılmasına karar verebilir.» 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7, — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 163. — Laikliğe aykırı olarak, Devletin içtimaî veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel ni

zamlarını, kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden kimse sekiz yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için başkalarına yol gösterenler iki yıldan aşağı olmamak üzere 
hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri, sahte nam altında veya muvazaa şeklinde olsa 
dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare edenler hakkında verilecek cezalar üçte birden eksik 
olmamak üzere artırılır. 

Laikliğe aykırı olarak, Devletin içtimaî veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel nizamlarını, kısmen de 
olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasî menfaat veya şahsî nüfuz temin ve tesis eyle
mek maksadıyla dinî veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil yayın vasıtalarıyla işlendiği takdirde verilecek ceza üçte birden yarıya ka
dar artırılır. 

Yayım yeri veya yayım vasıtası \eya yayım konusu bakımından az zarar umulan hallerde faile beş yıla 
kadar ağır hapis cezası verilir.» 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 168. — Her kim, 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 ncı maddelerde yazılı cürümleri işlemek için si
lahlı cemiyet ve çete teşkil eder yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirliği ve kumandayı ve hususî bir vazifeyi 
haiz olursa, onbeş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Cemiyet ve çetenin sair efradı on seneden onbeş seneye kadar ağır hapisle cezalandırılır.» 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 171 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«146, 147, 149, 150 ve 163 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenlerden biri, suçu ve diğer failleri son 

tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal 
ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre, ölüm cezası yerine onbeş yıldan, müebbet ağır hapis cezası ye
rine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve ağır hapis ve hapis cezaları da dörtte bire kadar in
dirilerek hükmolunur.» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 275 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Kullanılması ve muhafazası özel bir talimat veya emirle düzenlenmiş bulunan Devlete ait veya Devletin 
sorumluluğunda olan her türlü evrak, harita veya herhangi bir alet veya eşyayı memuriyet veya hizmet sebe
biyle teslim alanlardan, bu emir veya talimatlara uymamak suretiyle kaybedenler veya harap veya yok ol
masına sebebiyet verenler üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar ve sebep oldukları zarar 
kendilerine ödettirilir.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 463 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 463. — 448, 449, 450, 456, 457 nci maddelerde beyan olunan fiilleri iki veya daha çok kimse bir
likte yapmış olup ta failin kim olduğu belli olmazsa bunlardan her birisi hakkında, fiil için tayin edilmiş olan 
ceza üçte birden yarıya kadar indirilerek hükmolunur. Ölüm cezasını gerektiren fiillerde yirmi seneden, müeb
bet ağır hapis cezasını gerektiren fiillerde onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası tayin olunur. 
Şu kadar ki, bu hüküm fiili doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlar hakkında uygulanmaz.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Tasarının onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Tasarının onbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının ondkinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 13, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

5 , 11! fl 1982 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam ( 

S. R. Pasin 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut 

Kültür ve Turizm Bakanı .. imar ve iskân Bakam Köy işleri ve Koop. Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
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