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128 inci Birleşim 

21 Ocak 1983 Cuma 

mm*ı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİ : 

Sayfa 
110 

111 

1. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/153; M. G. Konseyi : 1/398) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 157; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 531) 111:112 

2. — Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkında
ki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
3/18; M. G. Konseyi : 3/267) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 263; M. G. Konseyi S. Sayısı : 532) 112:1114 

3. — Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
3/3(53; M. G. Konseyi : 3/269) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 285; M. G. Konseyi S. Sayısı: 530) 114:115 

4. — Duran Bircan Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakan-

Sayfa 
İrk Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
3/19, M. G. Konseyi : 3/270) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 269; M. G. Kbnseyi S. Sayısı :;529) 115iİ16 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarılarının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/26, 1/549; M. G. Konseyi : 1/301, 
1/472) (D. Meclisi S. Sayıları : 51, 267; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 53'6) 116:128 

6. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyo
nu Raporu. (D. Meclisi : 1/545; M. G. Kon
seyi : 1/471) (D. Meclisi S. Sayısı : 271; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 534) 128:129 

7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 'inci Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi: 1/546; "M. G. Konseyi : 
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Sayfa 
1/469) (D. Meclisi S. Sayısı : 258; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 533) 129:130 

8. — 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun (Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/547; M. G. Konseyi : 1/470) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 272; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 537) ^ 130:131 

9. — 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Sayılı 
Değerli Kâğıtlar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 

Sayfa 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/570; M. G. Konseyi : 
1/468) (D. Meclisi S. Sayısı : 275; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 516 ve 516'ya 1 inci Ek) 131:138 

10. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştiril
mesine ve Bir Bendinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sos
yal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 2/4; M. G. Konseyi; 
2/102) (D. Meclisi S. Sayısı : 165; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 538) 138:147 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11 Ocak 1983 Salı 

Adem Özkan <3/262) (S. Sayısı : 524), 
Osman Demiroğlu (3/263) (S. Sayısı : 520) ve 
Hüseyin Çaylı (3/265) (S. Sayısı : 521); 
Haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 

dair Adalet Komisyonu raporları kabul olundu. 
29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka

larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin (1 /458) (S. Sayısı : 
526), 

16 Haziran 1927 Tarihli ve 1076 Sayılı İhtiyat Za
bitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 25 in
ci Maddesine ve 21 Haziran 1927 Tarih ve 111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 63 üncü Maddesine Birer Fıkra 
Eklenmesi Hakkında (1/464) (S. Sayısı : 525), 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2.10.1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Mad
desinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesine Dair 36 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında (1/466) (S. Sayısı : 522), 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına 
Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 
11.7.1972 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında (1 /459) (S. Sayısı : 
523), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
(1/452) (S. Sayısı: 510), 

Kanun tasarıları ile; 
Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 

Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
(2/108) (S. Sayısı : 527) 

Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğ
renciler Hakkında (2/109) (S. Sayısı : 528); 

Kanun Teklifleri Kabul edildi. 

4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/468) (S. Sayısı : 516) 13 üncü Maddesi Ko
misyona iade olunarak, yürürlük maddeleri dışındaki 
diğer maddeleri kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin sonra
dan tespit edileceği belirtilerek Birleşime saat 18.35'te 
son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

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

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EYREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve MHK Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Müt Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 128 inci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi: 1/153; M. G. Konseyi: 
1/398) (D. Meclisi S. Sayısı : 157; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 531) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ilk sırasında, Yük
seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Tasarı
sının Danışma Meclisince kabul olunan metni ve Mil
lî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor, 531 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısı Danışma Meclisince değiştirilerek 

kabul edilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu ise, tasarı ve Danışma Meclisi metnini be
nimsememiş ve reddini kararlaştırmıştır. 

Şimdi Tasarının reddine dair Komisyon Raporu
nu okutuyorum : 
MlLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Ekim 1982 
tarihli 5 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca görüşülerek, 
incelenmiştir. 

Tasarı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
nun kuruluş, görev ve işleyişi ile organlarının yetki 
ve sorumlulukları konusundaki esasları düzenlemek
tedir. 

Kurum, Yükseköğrenim gören öğrencilere yurt ve 
kredi sağlayarak kamu görevi yapan bir kuruluş ol-

(1) 531 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

masına rağmen, Tasarıdaki kuruluşu, personel statü
sü ve aylıkları yönünden iktisadî Devlet Teşekkülle
rine benzer niteliklere sahiptir. Sadece kamu görevi 
yapan ve ekonomik faaliyette bulunmayan bir kurum 
için bu niteliklerin uygun olmadığı ve cari personel 
harcamalarını artırdığı, değerlendirilmektedir. 

Tasarıda öngörülen ilkelerle yurt ve kredi hizmet
lerinin yükseköğretim faaliyetleri ile koordineli olarak, 
verimli ve süratli bir şekilde yürütülemeyeceği, bu hiz
metlerin yerine getirilmesinde görülen aksaklıkların 
devam edeceği düşünülmektedir. 

Yükseköğrenim gören öğrencilere götürülecek, yurt 
ye kredi hizmetlerinin, yükseköğrenim faaliyetleriyle 
bir bütünlük içerisinde ve daha verimli bir şekilde ye
rine getirilmesi için bu hususlarla ilgili yasal esasla
rın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmekte
dir. 

Yukarıda arz olunan gerekçelerle; Danışma Mecli
si Genel Kurulunca kabul edilen metin, Komisyonu
muzca benimsenmemiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Proje Subayı 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. ön. Yzb. 

Üye 
Tahsin EMEK 

Uzman 

BAŞKAN — Okunan bu rapor üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim? 
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Komisyon Başkanının bu rapora ilave edeceği bir 
şey var mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yük
sek malumları, bu tasarı, kamu kurum ve kuruluşla
rının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesiyle il
gili yetki kanununun çıkmasından önce Danışma Mec
lisine sevkedilmiştir. 

Bu tasarıyla getirilmek istenen tüm ilkelerin, Ka
nun Hükmündeki Kararnameyle yerine getirilmesi 
mümkün görülmektedir. Bu nedenle tasarıyla getiril
mek istenen idarî bağlantı değişikliği, genel kurulun 
kaldırılması gibi kurum yapısında yapılan değişiklik
ler, personel statüsünün belirlenmesi, özel yurtlarla il
gili hükümler bu Kanun Hükmündeki Kararnameyle 
yerine getirilebilecek olan hükümlerdir. 

Bu nedenlerle tensiplerine arz ederiz. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi arkadaşımın bu 
konu üzerinde bir diyeceği var mı efendim? 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
kanun tasarısı hazırlandığı sırada Yükseköğrenim Ku
rumları Kanunu çıkmamıştı ve bu yolda bir oluşum 
yoktu. 

Bütün bakanlıkların yetkili temsilcilerinin, müs
teşarlarının bir araya geldiği bir toplantıda, çeşitli dö
nemlerde bu tasarı oluşturulmuş ve Parlamentoya su
nulmuştu. Fakat YÖK Kanunu çıkınca, Yüce Konse
yinizin takdirlerine bırakmaktan başka söyleyecek bir 
sözümüzün olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konu üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok. 
O halde, Danışma Meclisi metninin reddine dair 

Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu durumda kanun tasarısı Heyetimizce de red
dedilmiş ve düşmüştür. 

Şimdi yeni hazırlanacak tasarıda şu prensiplerin 
ele alınması uygun olur : 

Birinci görüşmede biz bu kanun tasarısını görüş
müş ve şu kanaate varmıştık ki, bir kere bu KİT de
ğildir; bu bir devlet hizmetidir. Yani, bu KİT görü
nümünden çıkarılmalıdır. 

İkincisi; üniversitelerin kampusu içerisinde olan 
yurtlar üniversitelere bağlanmalıdır. Üniversitenin dı
şında olan yurtlar ise, ikiye ayrılmalıdır. 

Bunlar da : 
1. Ankara, İstanbul, İzmir gibi birkaç tane üni

versitenin bulunduğu şehirlerdeki yurtlar. 

| 2. Bir üniversitenin bulunduğu şehirlerdeki yurt
lar. 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi birkaç üniversitenin 
bulunduğu şehirlerdeki kampus dışındaki yurtlar ge
ne Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı olacaktır. Çün
kü burada muhtelif üniversite ve fakültelere giden 
öğrenciler var, bir üniversiteye bağlamak mümkün 
değil bunları. Bunlar yine Kredi ve Yurtlar Kurumu
na bağlı olmalı; fakat diğer şehirlerde, bir üniversite
nin bulunduğu şehirlerdeki yurtlar, kampus içerisinde 

| olsun veya olmasın, o üniversiteye bağlanmalıdır. 
Çünkü oradaki çocuklar zaten o üniversiteye gidi
yordur. 

Bu esas üzerinden hazırlanırsa, bizim benimseye
bileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir teşkilat şekli 
olacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Büyük 
şehirlerde olup da, kendilerine ait kampusun içinde 

L olanlar varsa, gene o üniversiteye ait olacak. 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî; kampus içindeyse mu

hakkak üniversiteye bağlı olacak. 
İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Temsilcisi) — Bugün olduğu gibi. öyle sür
dürüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bugün öyle değil, şimdi yine Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna bağlı. 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi gibi kampus içerisinde bulunan yurtlar, kendi 
üniversitelerinin bünyesi içerisinde. 

BAŞKAN — Evet. 
Teşekkür ederiz. 

2. — Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin 

I ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo-
I ru. (D. Meclisi : 3/18; M. G. Konseyi : 3/267) (D. 

Meclisi S. Sayısı : 263; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
532) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 532 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

I (1) 532 5. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Temsil
cisi yerlerini aldılar. 

ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp ka
bul edilen Kanun Tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve Komisyon Başkanına söz veriyorum; buyu
run. 

HÂKIM ALBAY FERIDUN BALATLIOĞLU 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

Suç, parasına tamaen adam öldürmek. Sanık Ah
met Mehmet Uluğbay. Osman oğlu, 1942 doğumlu, 
İsparta merkez nüfusuna kayıtlı. 

Olay; hükümlü Ahmet Mehmet Uluğbay, 
15.11.1973 tarihinde İsparta'dan Dinar'a gitmek üze
re kiraladığı taksinin şoförü Cemalettin Çiftçi'yi pa
rasını almak amacıyla beynine kurşun sıkarak öldü
rüp, ölüyü bagaja kilitlediği ve araç anahtarlarını ala
rak izini kaybettirdiği. 

Bu olaydan dört ay sonra 16.2.1974 tarihinde, bu 
kez arkadaşı Fikri Tokgöz'ü Antalya'ya götürmek 
bahanesiyle motosikletine bindirip gece yola çıktık
ları, şehirden uzaklaşınca silahı ile kafa nahiyesine ateş 
etmek suretiyle arkadaşını öldürüp, paralarını alarak 
uzaklaştığı; ertesi gün öldürdüğü şahsın cenazesine 
katılıp ayrıca zabıtaya yardım teklif etmesi ve bazı 
şüpheli davranışları nedeniyle üzeri arandığında, ilk 
öldürdüğü Cemalettin Çiftçi'nin aracına ait anahtar
ların sanığın cebinden çıktığı; derinleştirilen tahkikat 
sonunda her iki maktulün hükümlü Ahmet Mehmet 
Uluğbay tarafından paralarına tamaen öldürüldüğü 
sabit görülerek, İsparta Ağır Ceza Mahkemesince Ce
malettin Çiftçi'yi öldürmesi nedeniyle Türk Ceza Ka
nununun 450/7 ve 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca 30 
yıl ağır hapsine; Fikri Tokgöz'ü öldürmekten ötürü 
Türk Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi uyarınca 
idam cezası ile mahkûmiyetine dair 4.2.1975 tarihinde 
verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
21.10.1975 tarihli ye oybirliği ile onanan ilamı ile ke
sinleşmiştir. 

Kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi Başba
kanlığın 10 Kasım 1980 tarihli yazıları ile istenilmiş 
ve bu istem Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 
Aralık 1982 tarihli birleşiminde görüşülerek kabul 
edilmiştir. Komisyonumuz da bu konuda hazırla
nan Kanun Tasarısını aynen benimsemiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, Danışma Meclisi Komisyo
nunun aldığı bu kararda : Serda Kurtoğlu muhalefet 
şerhi veriyor, çekimserlik oy gerekçesi ile beraber ve
riyor. Arkasından 6 nci sayfada, Serda Kurtoğlu, ki o 
gün katılmamış, «Bulunmadı» diyor, imza yerinde. 

Rıfat Bayazıt : Var. 
M. Fevzi Uyguner : Var. 
Enis Muratoğlu : Var. 
Serda Kurtoğlu : Bulunmadı. 
Yavuz Altop : Bulunmadı. 
İbrahim Barangil : Var. 
Necip Bilge : Var. 
Halil Ertem : Var. 
Halil Gelendost : Bulunmadı. 
Abdullah Pulat Gözübüyük : Bulunmadı. 
Beşir Hamitoğulları : Bulunmadı. 
Ömer Adnan Orel : Var. 
Turgut Yeğenağa : İmzada bulunmadı. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — 7 bulunan, 6 
bulunmayan oluyor. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok, 7'ye 6; ço
ğunluk var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Var Sayın Cumhurbaşkanım. 

Bu konu şuradan kaynaklanıyor efendim : Bu ko
nu iki defa müzakere edildi. Başkanlık Divanı deği
şince komisyonlar yeniden teşekkül etti. Birinci ko
misyonda varmış, muhalefet şerhi vermiş, ikinci ko
misyonda bulunmamış. Bu oradan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Bazısı da imzada bulunmamış; ama 
bulunanlar çoğunlukta, oy çokluğu ile karar alınmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Birinci defa muhalefet şerhinin ol
ması, eski komisyon üyesi sıfatı ile bulunduğu zama
na ait. ikinci defa zaten bulunmamış o. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Evet efendim. 

Zaten oyçokluğu ile karar almışlar efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 

21.10.1975 tarih ve 1975/975 Esas, 1975/3372 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, İsparta Ağır Ceza Mahke
mesinin 4.2.1975 tarih ve 1974/68 Esas, 1975/16 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 nci 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, İsparta İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahal
lesi, Hane 131, Cilt 7/2, Sayfa 38'de nüfusa kayıtlı 
Osman oğlu, Zeliha'dan olma 21.3.1942 doğumlu, 
Ahmet Mehmet Uluğbay hakkındaki ölüm cezası 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 3/353; M. G. Konseyi : 3/269) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 285; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 530) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Üçüncü sırada, Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

(1) 530 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bu rapor, 530 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 

ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ile Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul olunan kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve 1 inci mad
desine mahkeme numarası ilavesi suretiyle, ufak bir 
değişiklik ile kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Komisyon Başkanının bu konuda bir diyeceği 
var mı efendim? 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, arz 
edeyim. 

Hükümlü hakkındaki dosya muhtevasına göre; 
9 Haziran 1980 tarihinde sol görüşlü olan hükümlü 
Ali Aktaş'ın, sayıları tespit edilemeyen diğer arkadaş
larıyla birlikte ve gece saat 02.00 sıralarında maktul 
Sulhi Aksoy'un evini sararak, damına çıkıp gürültü, 
patırtı yaptıkları ve bu gürültü, patırtı ile uyanan mak
tulün, bitişik evde oturmakta olan babasının evinin 
basıldığı, silahla tarandığı kuşkusu içinde ve gece kı
yafetiyle, ancak, elinde tabancasıyla kapıya çıkar çık
maz muhtelif yönlerden açılan yaylım ateşiyle başın
dan, göğsünden ve karnından vurulmak suretiyle öl
dürüldüğü, ancak maktulün ölmeden evvel elindeki 
tabanca ile atış yapma imkânı bularak, hükümlü Ali 
Aktaş'ı sol bacağından yaraladığı ve bunun bağırma
sının, «Yandım, beni kurtarın Fatih» diye arkadaş
larına seslenmesinin, o sırada kalkmış olan babası 
tarafından da duyulduğu ve hükümlünün oradaki di
ğer arkadaşlarınca olay mahallinden uzaklaştırıldığı, 
elinde bulunan otomatik kaleşnikof tüfeği, 500 met
re kadar ileride ve bilahara maktulün babası tarafın
dan celp edilen emniyet kuvvetlerince ve maktulün 
babasınca da kan izlerinin takibi ve biraz ileride ya
ralıyı götürmek için zorla alınan motosiklet ile has
taneye götürüldüğünün öğrenilmesi üzerine de, emni
yet kuvvetlerinin yaptığı anons ile bir yaralının Sosyal 
Sigortalar Hastanesine getirildiğinin öğrenilmesi üze
rine, maktulün babasıyla birlikte emniyet kuvvetleri
nin de oraya gittiği ve adı geçen hükümlünün orada 
teşhis edildiği,- ancak, diğer arkadaşlarının bulunama
dığı; 

Bu durum karşısında, Adana Sıkıyönetim 1 Numa
ralı Askerî Mahkemesince hükümlü Ali Aktaş'ın Türk 
Ceza Kanununun 450/4 maddesi uyarınca ölüm ce-
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zasına mahkûm edildiği ve bu cezanın keza, Askerî 
Yargıtay Beşinci Dairesince 28.4.1982 tarihinde onan
dığı; 

Başbakanlıkça da cezanın yerine getirilmesine iliş
kin olarak hazırlanan tezkerenin 6 Ocak 1983 tari
hinde Danışma Meclisinde oylanarak kabul edildiği; 

Komisyonumuzca yapılan incelemede hükmü ve
ren Sıkıyönetim Mahkemesi numarasının gösterilmedi
ği görülmüş ve o numaraya açıklık getirilerek konu 
huzurunuza getirilmiştir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oyluyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci 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 sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Adana - Kahramanmaraş -
Gaziantep - Adıyaman - Hatay - içel illeri Sıkıyöne
tim Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 
13.5.1981 gün ve Esas 1981/402, Karar 1981/530 sayılı 
hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü mad
desi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, 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 — Gelen ölüm cezalarının hep böyle 
iki tane soyadının bir tanesi kere içinde oluyor, bunun 
esası Ağtaş mı, Aktaş mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Esas nüfus kâğıdında Ağtaş, fakat 
avukat ve tutanaklarda genellikle hâkim, «Ağtaş» de
mesine rağmen, daktilolar hep «Aktaş» diye yazmış. 
Nüfustan sorulduğunda «Ağtaş» diye gelmiş. Nüfus 
kaydında bir hata olmasın diye ikisi beraber yazılı
yor. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

lüğe girer. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is* 
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. — Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/19; M. G. Konsjeyi : 3/270) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 269; M. G. Konseyi S. Sayısı : 529) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Dördüncü sırada, Duran Bircan Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer alıyor. 

Bu rapor, 529 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan

lık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp kabul 
olunan kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi Adalet 
Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve yine ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyo
rum. 

Buyurun efendim. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, hüküm
lü hakkındaki dosyaya göre, hükümlü son hadise ta
rihinden evvelki 3 sene içinde eşi ve çocukları tara
fından terk edildiğinden dolayı, annesi ve eniştesinin 
birlikte yaşadıkları evde kalmaktadır. Aynı evde otu
ran ve öz kardeşinin kızı olan yeğeni «Şengül» is
mindeki kıza da, şehevî birtakım hislerle alıp götür
mek isteğini belirtmektedir. Ancak, gerek öz yeğeni 
muhalefet ettiği için ve gerekse kendi öz annesi karşı 

(1) 529 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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koyduğu için bu emeline nail olamamaktadır. An
cak, hadise tarihi olan 30 Ekim 1978 tarihinde, kah
vede birkaç şişe de bira içtikten sonra, tekrar öz ye
ğenini alıp götürmek istemiş, kendi annesi buna mü
manaat edince de, ruhsatsız olarak bulundurduğu ta
banca ile hem annesini, hem de öz yeğenini aynı ka
sıt altında öldürmüştür. Aynı yerde bulunan kız kar
deşiyle onun diğer kızını da öldürmek kasdıyla, ateş 
etmek suretiyle yaralamıştır. 

Bu öldürme fiillerinden dolayı kendisine Denizli 
ikinci Ağır Ceza Mahkemesince 13.5.1980 tarihinde 
Türk Ceza Kanununun 450/5 inci maddesi uyarınca 
ölüm cezası verilmiş, bu ceza, Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin 24.9.1980 tarih ve 1980/3200 esas ve 1980/ 
3784 karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. 

Hakkındaki cezanın yerine getirilmesine ilişkin 
Başbakanlıkça hazırlanan tezkere ise, 6 Ocak 1983 ta
rihinde Danışma Meclisinde oylanarak kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuzca da incelenen konunun Danışma 
Meclisinden gelen şekliyle huzurunuza çıkarılması uy
gun görülmüştür. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 

var mı efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oyluyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci 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 Kanunu
nun 450/1 - 5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Denizli ili, Güney Kazası, 
Yağcılar Mahallesi, Kütük 28, Cilt 004, Sahife 32 
de nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu, Fatma'dan olma 1927 
doğumlu Duran Bircan hakkında ölüm cezası ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür* 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rılarının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/26, 1/549; M. G. Konseyi : 
1/301, 1/472) (D. Meclisi S. Sayıları : 51, 267; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 536) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına ge
çiyoruz. 

Gündemimizin beşinci sırasında, 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Taşanlarının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 536 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştı. 
Aynı kanunda değişiklikler yapılmasını öngören 

iki tasarı Danışma Meclisince ayrı ayrı görüşülüp ka
bul edilmiştir. Adalet Komisyonu ise her iki tasarıyı 
birleştirerek yeni bir metin düzenlemiştir. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, izin verirseniz geneli hakkında kısa bir izahat arz 
edeyim. 

Buyurduğunuz gibi, bu konuda iki tasarı hazır
lanmıştır. İlk tasarı 13.1.1982 tarihinde Danışma 
Meclisinin 32 nci Birleşiminde görüşülmüştür. Bu ta
sarı, (Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
lerinin fıkraları içindeki ahenksizliği gidermek ve di
ğer maddelere geçtiğimiz zaman da arz edeceğim gibi 
sahtekârlıkla ilgili maddelerde değişiklik yapmayı ön-

I (1) 536 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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görüyordu. Bu tasarı, yürürlük ve yürütme madde
leri de dahil olmak üzere 11 maddeden ibaretti. 

163 üncü maddede yapılması düşünülen değişik
likler bu tasarının içinde olmadığı için, aradaki mev
cut ahenksizlik bu düzenleme ile daha da belirgin ha
le geliyordu. Bu tasarı komisyonda bekletildi ve bi-
lahara Hükümet ikinci bir tasarı ile 163 üncü mad
deyi de 141 ve 142 nci maddelere benzetmiş oldu. 
Bu tasarı ile bugüne kadar Türk Ceza Kanununda 
boşluk olan bazı maddeler de Hükümet tarafından 
göz önüne alındı. İkinci tasarı da, yürürlük ve yürüt
me maddeleri dahil 14 maddeden ibaret. 

Komisyonumuz bu iki tasarıyı birleştirdi. İleride 
arz edeceğim nedenlerle 171 ve 275 inci maddeye ek
lenmesi öngörülen fıkraların tasarıdan çıkarılmasının 
uygun olacağı görüşüyle bunların reddine karar ve
rildi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten aynı kanunda değişiklik ya
pıldığı için, iki tasarıyı birleştirmenin daha uygun 
olacağı neticesine varıldı. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 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.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, ağır para cezası bin liradan 100 bin liraya ka
dar iken, paranın satın alma gücündeki düşme ne
deniyle 3 bin liradan 300 bin liraya kadar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Yani üç katma çıkarmıştır. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir, 

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

BAŞKAN — Zannediyorum bu maddedeki para 
cezaları da üç misline çıkarılmıştır. 

HÂKIM KIDEMLI ALBAY ISMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım, 500 liradan 10 bin liraya kadar iken, 1 500 
İkadan 30 bin liraya kadar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

26 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«(Kanunda gösterilen cezanın yukarı sınırı bir ay 
ıhapis veya hafif hapis ya da üçbin lira ağır veya hafif 
para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici sebep bu
lunur ve fail önceden bir cürümden veya bir aydan 
fazla hafif hapsi gerektiren bir kabahatten dolayı mah
kûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği cezamn ye
rine hüküm giyen kişiye adlî tevbih yapılmasına ka
rar verebilir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde siöz almak 
isteyen?.. 

HÂKIM KIDEMLI ALBAY ISMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, adlî tevbih maddesinde unsurlar değiştirilmedi; 
bin lira olarak yer almakta idi, üç katma çıkarıldı. 

BAŞKAN — Üç katına çıkarılınca, bu da ona 
paralel olarak değiştirilmiş oldu. 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştirw 

«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 yıldan, müebbet ağır 
hapis cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere 
hapis cezası verilir. 

2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis ceza
ları hapse çevrilir. Ancak, bu bendin tatbiki suretiyle 
hükmolunacak cezalar 'her fiil için yedi yıldan fazla 
olamaz.» 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde, buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu madde Çocuk Mahkemeleri Kanununun 12 nci 
maddesine alınmıştı. Ancak Türk Ceza Kanununun 
sağır ve dilsizler hakkındaki 58 inci maddesinin dör
düncü fıkrasındaki atıf nedeniyle Türk Ceza Kanu
nunda da yer alması gerekli olduğu için, Çocuk Mah
kemeleri Kanunundaki 12 nci maddeye uygun olarak 
(Hükümet bu maddeyi hazırlamıştır; biz de Komisyon 
olarak katıldık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

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

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

«3. Diğer cezaların üçte bire kadarı indirilir. An
cak, bu bendin tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar 
her fiil için ondört yıldan fazla olamaz.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde bir diyeceği
niz var mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Türk Ceza Kanununun 55 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında, idam cezası yerine 20 seneden; mü
ebbet ağır hapis cezası yerine 15 seneden 20 seneye 
kadar ağır hapis cezası verileceği belirtiliyor. Değiş
mesi öngörülen metinde, «Diğer cezaların üçte bire 
kadar indirilir» denmektedir. Bu, uygulamada, kas
ten adam öldürmeye ilişkin 448 inci maddedeki su
çun cezasının, eğer takdiri teşdit sebebi kullanılırsa 

30 sene verilmesi halinde 20 sene verilmesi neticesine 
müncer oluyorki, müebbet ve idamdan daha ağır bir 
ceza verilmesi neticesini doğurmaktadır. Bu itibarla, 
Hükümet bu ahenksizliği gidermek için, kanundaki 
çelişkiyi gidermek maksadıyla bu tasarıyı hazırlamış
tır, biz de aynen katıldık. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci 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 
yaşını bitirmemiş ise 55 inci madde hükümleri tat
bik olunur.» 

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

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, kısaca arz edeyim. 

Yürürlükteki kanunun 58 inci maddesinde Türk 
Ceza Kanununun 56 nci maddesine de atıf yapılmak
tadır. 56 nci madde, 1960 yılında, 15 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldırılmıştır ve 65 yaşını bitirenler hak
kındaki ceza indirimini düzenlemekteydi. 

Yargıtay 8.10.1962 tarihli kararıyla bunun sağır 
ve dilsizler bakımından yürürlükte olduğunu belirt
miştir. Hükümet bu kere sağır ve dilsizlerle ilgili 
58 inci maddenin altına bunu getirmek suretiyle bir 
düzenleme yapmıştır. Biz de aynen katıldık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

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

«III. - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sıra
da müzaharet ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak 
suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ce-
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za Ölüm cezası ise yirmi yıldan, müebbet ağır hapis 
cezası ise onaltı yıldan aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. Sair hallerde kanunen 
muayyen olan cezanın yarısı indirilir.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde bir açıklama
nız var mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, yürürlükteki bu fıkrada yine bir ahenksizlik 
vardı; idam veya müebbet ağır hapis cezasını gerek
tiren fiillerde 10 sene ceza vermek mümkündü. Kas
ten adam öldürmede ise 112 sene, hatta 20 sene ceza 
verilebiliyordu. Bu ahenksizliği gidermek için Hükü
met «Ölüm cezasını gerektiren fiillerde 20 yıldan, 
müebbet ağır hapis cezasını gerektiren fiillerde 16 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası veri
lir» hükmünü getirmiştir. Bu suretle uygulamadaki 
ahenksizlik giderilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

141 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. ı 

«4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mü
lahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef 
tutan veya millî duyjguları yok etmeye veya zayıflat
maya matuf bulunajn cemiyetleri kurmaya tevessül 
edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tan
zim veya sevk ve idare edenler veyahut bu hususlar
da yol gösterenler sekiz yıldan onbeş yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

«5. Yukarıdaki fıkralarda yazılı cemiyetlere gi
renlere beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerindeki açıklama
nızı dinleyelim. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
'(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinde, 
dört tane, devleti yıkmaya yönelik gizli cemiyetten 
bahsedilmektedir. Bunlardan değiştirilmesi öngörülen 
4 üncü fıkradaki cemiyetin cezası diğerlerinden çok 
azdı. Diğer cemiyetleri kuranların, kurmaya tevessül 
edenlerin, sevk ve idare edenlerin cezası 8 yıldan 15 
yıla kadarken, bu fıkrada 1 yıldan 3 yıla kadardı. 

I Hükümet hazırladığı tasarıyla aynı nitelikteki fiiller 
I arasındaki cezaları da ahenkli hale getirmiştir. 

Aynı şekilde maddenin 5 inci fıkrasında cemiyet
lere girenler bakımından da farklılık vardı; ilk 3 fık
radaki cemiyetlere girenlere 5 yıldan 12 yıla kadar 

I ağır hapis cezası verilirken, 4 üncü fıkradaki cemi-
I yete girenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veril-
I mekteydi. Bu fıkra da yeniden düzenlenmek suretiyle, 
I 4 üncü fıkrada belirlenen cemiyete girenlere de 5 yıl-
I dan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilmesi öngö

rülmüştür. 
I Arz ederim. 
I BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
I 142 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağı-
I daki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mü
lahazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef 
tutan veya millî duyguları yok etmek veya zayıflat-

I mak için her ne suretle olursa olsun propaganda ya-
I pan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ceza-
I sıyla cezalandırılır.» 

«4. Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri övenler 
I iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla ceza-
I landırılırlar.» 
I BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde bir izahı-
I nız var mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
I (Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka-
I nım, bu madde, Türk Ceza Kanununun 142 nci mad-
I desinin 3 ve 4 numaralı fıkralarındaki ırkçılık ve bö-
| lücülüğe ilişkin propaganda ve övmenin cezasını ye-
I niden tayin etmektedir. Propogandanın cezası 1 yıldan 

3 yıla kadar iken, diğer fıkralara uygun olarak, 5 yıl-
I dan 10 yıla kadar; övmenin cezası 6 aydan 2 yıla ka-
I dar iken, diğer fıkralara uygun olarak, 5 yıla kadar 
I ağır hapis denmek suretiyle maddenin diğer fıkrala-
I rıyla... 
I BAŞKAN — «2 yıldan 5 yıla kadar» demek su

retiyle. Yani asgarî had 6 aydı, şimdi 2 yıldan başlı-
I yor, değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
I (Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur-
I başkanım. 

BAŞKAN — 3 üncü ftkrada da ceza 5 yıldan 10 
I yıla kadar çıkarılıyor. 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

163 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 163. — Laikliğe aykırı olarak, Devletin 

sosyal veya ekonomik veya siyasî veya hukukî temel 
düzenini, kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uy
durmak amacıyla cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya 
sevk ve idare eden kimse selciz yıldan onbeş yıla ka
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için baş
kalarına yol gösterenlere beş yıldan oniki yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

Laikliğe aykırı olarak, Devletin sosyal veya eko
nomik veya siyasî veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak ama
cıyla veya siyasî amaç veya siyasî menfaat temin 
ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dinî hissiyatı 
veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her 
ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya tel
kinde bulunan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır.' 

Şahsî nüfuz veya menfaat temin etmek maksa
dıyla dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes 
tanınan şeyleri veya dinî kitapları alet ederek her ne 
suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkin
de bulunan kimse iki yıldan beş yıla kadar ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet daire
leri, belediyeler veya sermayesi kısmen veya tama
men Devlete ait olan iktisadî teşekküller, sendikalar, 
işçi teşekkülleri, okullar, yükseköğrenim müessese
leri içinde veya bunların memur, müstahdem veya 
mensupları arasında işleyenler hakkında verilecek 
ağır hapis cezası üçte bir nispetinde artırılır. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı fiiller, ya
yın vasıtaları ile işlendiği takdirde verilecek ceza yarı 
nispetinde artırılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkındaki izahatınızı 
bekliyoruz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu 163 üncü madde de, fiildeki niteliği itibariyle 
Devlet aleyhinde yıkıcı faliyet mahiyetinde olmasına 
rağmen, bugüne kadar yürürlükte olan maddelere 

göre, 141 inci maddeye göre cezaları her yönüyle çok 
farklı ve çok azdı. Bu gizli cemiyeti tesis, teşkil, 
tanzim vaya sevk ve idare edenlerin cezası, Hükümet 
tasarısıyla aynen 141 inci maddedeki cemiyetlere uy
gun hale getirilmiştir. 

İkinci fıkrasında, böyle cemiyetlere girenler veya 
girmek için başkalarına yol gösterenlerin de, Hükü
metle de görüş birliğine varılarak, diğer maddelere, 
141 inci maddeye uygun olarak Komisyon tarafından 
aynı ceza miktarlarıyla tecziyeyi öngörecek şekilde 
düzenlenmiş/tir. 

Aynı şekilde bu konuda propaganda yapanların 
veya telkinde bulunanların da cezaları 142 nci mad
deye benzer şekilde düzenlenmiştir. 

Yalnız burada şu hususu arz etmek isterim : Bu 
maddede 142 nci maddede olmayan; şahsî nüfuz veya 
menfaat temini maksadıyla dinî hissiyatı, dince mu
kaddes tanınan şeyleri veya kitapları alet etme husu
su fıkra metninden çıkarılarak yeni bir fıkra halin
de, maddenin dördüncü fıkrası olarak düzenlenmiş 
ve bu düzenleme yapılırken 6187 sayılı Kanunun hü
kümleri de göz önünde bulundurulmuştur. Bunun ce
zası iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıdır. 

Ancak bu konu çok önemli olduğu için, zapta 
geçmesi bakımından arz etmekte yarar görüyorum. 
Eğer bu propaganda Devleti yıkmaya yönelikse pek 
tabiîdir ki, birinci fıkradan ceza görecektir; şahsî nü
fuz, menfaat temininden ibaret kalmışsa bu dördün
cü fıkra uygulanacaktır. 

Yine 141 ve 142 nci maddeye benzetilmesi için, 
yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin, yani maddenin 
ilk 4 fıkrasındaki yazılı fiillerin devlet daireleri, be
lediyeler ve sermayesi kısmen veya tamamen Devlete 
ait olan iktisadî teşekküller ve fıkrada yazılı olan 
diğer yerlerde işlenmesi halinde, aynen 141 ve 142 
nci maddelerde olduğu gibi, cezasının artırılması ön
görülmüştür. 

'Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı fiiller, yayın 
vasıtasıyla işlendiği takdirde, yine 142 nci maddedeki 
ceza artırım oranı aynen getirilmiştir, 

Bir de 163 üncü maddenin yürürlükte olan şek
linde bir son fıkrası vardı. Bu son fıkrada, «yayım va
sıtası veya yayım yeri veya yayım konusu bakımın
dan az zarar umulan hallerde cezanın indirilerek hük-
medileceği» belirtiliyordu; Komisyon çalışmasında 
Hükümetle görüş birliğine vararak, bunun da madde 
metninden çıkarılmasına karar verildi. 

Bir hususu daha arz etmeme izin verirseniz efen
dim; sabahleyin Hükümet temsilcileriyle yaptığımız 
görüşmede, üçüncü fıkradaki «Siyasî amaç veya si-
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yasî menfaat» deyimini, -ki siyasî amaçla anlamında
dır bu- uygun bulursanız, «siyasî amaçla» demek da
ha açıkbk getirecektir veya zapta geçen bu sözlerle 
bu anlamda kullanıldığı anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Yani, «Lâikliğe aykırı olarak, Devle
tin sosyal veya ekonomik veya siyasî veya hukukî te
mel düzenini, kısmen de olsa dinî esas ve inançlara 
uydurmak amacıyla veya siyasî amaçla veya siyasî 
menfaat temini şeklinde olacak değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım, bu şekilde daha açık hale gelecektir. 

BAŞKAN — Evet, olabilir. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFÖĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Müsaade ederseniz bir konuyu 
arz etmek istiyorum efendim. 

Efendim, çok değerli arkadaşım konuyu bütünüyle 
izah ettiler. Sadece burada kelime değişikliğinin, ke
sinlikle anlam değişikliği veya yeni suç niteliğinde ol
madığının zapta geçmesinde yarar ümit ediyoruz. 
Şöyle ki, eski 163 üncü maddedeki «Devletin içtimaî 
veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel nizamla
rı» yerine, aynı mahiyet arz eden ve aynı nitelikte 
olan yeni Anayasa deyimleri, «Devletin sosyal veya 
ekonomik veya siyasî veya hukukî temel düzeni» ge
tirilmiştir. Bu sadece deyim değişikliğidir. 

BAŞKAN — Tabiî, eski terimler yerine, şimdi 
yeni Anayasada kullanılan terimler, deyimler konmuş 
oldu; yani suçun vasfı, unsurları değişmedi. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sadece Türkçeleştirildi 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi bakımından bir şey 
soracağım. Dördüncü fıkrada, «Şahsî nüfuz ve men
faat temin etmek maksadıyla, dini veya dinî hissiyatı 
veya dince mukaddes tanınan şeyleri veya dinî kitap
ları alet ederek her ne suretle olursa olsun propagan
da yapana» da iki yıldan beş yıla kadar ceza veriyo
ruz. Bir kişi bir din kitabı aldı, satıyor; «Bunun için
de güzel şeyler var, namaz kılma usullerini belirtiyor 
ve saire» diye kitap sattı, bu da bu fıkraya girer mi-
Kişi burada şahsî menfaat sağbyor, satacak, para 
kazanacak, 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, burada haksız yere istismar var. Eğer buyurdu
ğunuz şekilde dozajım artırırsa, yani söylediği sözler
le dinî hissiyatı fazla istismar etme, bir noktada rek
lam derecesindeyse, yani sadece ticarî kazanç ölçü-

j sündeki bir reklam derecesini aşmamışsa girmeyeceği 
kanısındayım. 

Şunu arz etmek istiyorum : Olaylar o kadar deği-
I şik oluyor ki, mahkemeler bunu değerlendiriyorlar; 
I fakat buyurduğunuz misalde kaldığı şekliyle, bu 

maddenin ihlali şeklinde olmuyor. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu-
I rada önemli olan dini istismar meselesidir; yoksa 
I «sabah namazı kaç rekâttır, öğle namazı kaç rekât

tır veya abdest alma şekilleri nelerdir?» gibi nihayet 
İslam Dininin bilinmesi lazım gelen konularım dile 
getiriyorsa bunun asla bir diril istismar olarak kabul 

I edilmesi mümkün değildir. Ama, dinin istismarı şek-
I üne dönüştüğü anda, elbetteki şahsî menfaat, şahsî 
I çıkar söz konusu olacaktır. Dinin istismar edildiği 

konuda bu maddeye girecektir; yoksa İslam Dininin 
bizzatihi Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım ge-

I len kaidelerini ihtiva eden bir kitap zaten suç nite
liğinde değildir. Birinci olarak bunu vurgulamak la-

I zım. 
I Bir de, burada dinin istismar edilmesi de söz ko-
I nusu değil; bunu da vurgulamak lazım. Kesinlikle 
I bu eylem, bu haliyle, bu sınırlar içinde suç olmaz. 
I Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Şöyle derse; «Ben size dinî şeyler 
I öğretiyorum, bana para vermeniz lazım, bana tavuk 
I getirmeniz lazım, bana yağ getirmeniz lazım» falan 
I diye şahsî menfaat için, dini alet ederse, o zaman 
I buna girer. 

TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş-

I kanım, örneğin «Bu kitabın içindekileri bilmeyen ve-
I ya bu kitaptaki ayetleri okuyup da ezberlemeyen ki-
I sileri cennete almayacağım; bu itibarla herkes bu ki-
I taptan birer tane alsın. Cennetin yolu bu kitabın için-
I dedir» tarzında bir satış yapar ise, tabiî ki din istis-
I marıdır. Ama arkadaşlarımın arz ettikleri gibi, Isla-
I miyetin ilkelerini ihtiva eden bir kitabın ticarî gaye 
I ile satıyorsa, tabiî ki suç olmaz. 
I BAŞKAN — Zapta geçsin diye sordum zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Istis-
I mar» kelimesi de belki ilave edilebilir. «Alet» keli-
I mesi var; onun yerine «istismar» kelimesi olabilir. 
I «Alet ederek istismar» şeklinde-de olabilir. Yani «is-
I tismar» kelimesi girerse, belki daha anlamb olur diye 
I düşünüyorum. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-
I kanlığı Temsilcisi) — Efendim, «alet ederek her ne 
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suretle olursa olsun» demek suretiyle kapsamı çok 
geniştir, «istismar» haydi haydi bunun içine girer. 
Belki şimdi aklımıza gelmeyen, «her ne suretle olursa 
olsun» dini araya koymak suretiyle menfaat sağla
mak, nevi şahsına münhasır bir olay çıkarmak vesa
ire, çok çeşitli olaylar çıkabilir. Sadece «istismar» 
konusunu getirirsek, bu istismarın alacağı manaya 
göre o fiilî suç olmaktan çıkartırız. «Her ne suretle 
olursa olsun» ibaresi çok geniş ve her konuyu içine 
alabilecek nitelikte bir ifadedir. 

Arz ediyorum. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, zapta geçmesi için bir hususu daha arz etmek 
istiyorum. 

Yürürlükteki maddede olan, Danışma Meclisi 
tarafından kabul edilen metinde de bulunan, «Da
ğılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri, 
sahte nam altında veya muvazaa şeklinde olsa dahi 
yeniden tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden
ler hakkında verilecek cezalar üçte birden eksik ol
mamak üzere artırılır» şeklindeki fıkra uygulama ola
nağı bulunmadığı için ve de 141 inci maddenin 1 inci 
fıkrasındaki cezalarla, uygun hale getirildiği için 
madde metninden çıkarıldı. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Necdet Paşa. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim beşinci fık
rada, ikinci satırın ortasında «sendika ve işçi teşek
külleri» terimi var. Burada bir karışıklık olabilir. 
Dün gözümüzden kaçmış herhalde, sendika zaten bir 
nevi işçi teşekkülüdür. Eğer tamamen «işçi teşekkül
leri» denirse, iki teşekkülü vardır; biri sendikadır, 
biri konfederasyondur. Yani ya bu şekilde;» sendika 
ve konfederasyon» yahut tamamen «işçi teşekkülleri» 
demek lazım. Sendikaların işverenlere ait olanları 
da vardır. O bakımdan «sendikalar ve konfederas
yonlar» demek suretiyle daha sıhhatli bir tabir kul
lanabiliriz. 

BAŞKAN — Daha önce «sendikalar ve üst kuru
luşlar» tabirini kullanmıştık. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kullanmadık efen
dim, onu kaldırdık. 

BAŞKAN — «Sendika ve üst kuruluşları», Ana
yasada öyle geçmiyor mu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım; fakat Sendikalar Kanununda «sendikalar 
ve konfederasyonlar» tabirini kullandık. Maddeyi bu 
şekilde karıştırırız. Sendika bir nevi işçi teşekkülüdür. 

«•Sendikalar ve üst kuruluşları» tabiri olabilir efen
dim. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, komutanım çok haklıdır; ancak biz bu maddeyi 
141 inci madde ile paralel hale getirme zorunluluğu 
karşısında ve o maddenin bu fıkrası gelmediği için, 
141 inci maddeden, ki 142 nci maddede de buraya 
atıf yapılıyor, bir farklılık getirirmiyiz diye bir endi
şe içinde bulunduk. Nasıl takdir buyurursanız. 

141 inci maddenin 6 ncı fıkrasında «sendikalar, 
işçi teşekkülleri, okullar» falan diye devam ediyor; 
ahenk sağlamak bakımından aynen aldık. 

BAŞKAN — Orada öyle mi geçiyor? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, 163 üncü maddenin aslında böyle bir şey yok; 
ama 141 inci maddeye benzettikleri için koymuşlar. 

Bu suretle zapta geçti zaten. 
BAŞKAN — Evet. Mesela sendikanın aşağıda şu

beleri var, o da işçi teşekkülü. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar sendikanın 
bünyesinde kalıyor efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İşçi dernekle
ri vakfı var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sendika ve konfe
derasyon» dan başkası girmez efendim. 

BAŞKAN — Ama sendikamn bir de şubeleri var 
ya... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şube, sendikanın tü
zelkişiliği olmayan organıdır efendim. 

BAŞKAN — İşte, «biz sendika değiliz» derler. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tüzelkişi değil zaten 
efendim, tüzelkişiliği yok, sendikanın içinde. Bir suç 
yaparsa sendika aranacak efendim. 

Terim karışıklığı olmasın diye arz ettim; kâfi mik
tarda her halde zapta geçti efendim. Anlaşılıyor ki 
işçi teşekkülleri aynı zamanda sendikalardır. 
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KEMALETT1N ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ta işçi temsilciliğinden tutun 
da... 

BAŞKAN — Konfederasyona kadar. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, konfederasyona kadar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, değil, sendi
kalar. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, buradaki değerlendirme 
gerekçelerde Sayın Orgeneralim... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bilemiyorum. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yani 141 inci maddenin gerek
çesi. Mesela bugün «müstahdem» deyimi de orada 
yabancı. Devlet Memurları Kanununun 4 üncü mad
desine göre; memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçi
ci işçi deyimleri var. Fakat biz Ceza Kanunun, belki 
zaman süreci içinde, bütününü karşınıza getirecek 
olursak, 141'deki değişiklikle beraber 163'ü de buna 
göre düzenlemek gerekecek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
10 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

bulunmadığına göre, değiştirilen 163 üncü maddenin 
üçüncü fıkrasının ikinci satırındaki «veya siyasî 
amaç» deyimini «veya siyasî amaçla» diye düzeltil
miş olarak 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 11. — 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 böyle bir ce
miyet 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 yıldan onbeş 
yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde izahatta bu
lunacak mısınız? 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR j 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka- j 
mm, uygulamada bu maddedeki silahın suçun unsuru | 
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olduğu kabul edilmekte, silahtan dolayı ayrıca ceza 
verilmemektedir. 6136 sayılı Kanun kapsamına giren 
çok nitelikli silahların cezası 15 seneye kadar varabil
mektedir. Çete üyesi olduğu zaman, silahlı olsa bile 
10 sene ceza öngörüyordu kanun. Bu nispetsizliği 
gidermek için 10 sene yerine 15 seneden başlamak 
üzere, Hükümet tarafından metin düzeltilmiş; cemi
yet ve çetenin sair efradına 5 seneden 10 seneye ka
dar ceza verilmesini yürürlükteki kanun öngörmek
teydi, bu da 10 yıldan 15 yıla kadar çıkartılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eednler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
350 nci maddesinin 3 üncü bendinden sonra gelen 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.-

«Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezas, ile cezalan
dırılırlar.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söyleyecek bir 
şeyiniz var mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, burada da yapılan, cezayı artırmaktan ibarettir. 
Maddenin unsurları değiştirilmemiş, fakat ceza mik
tarı 1 aydan 8 aya kadarken, 1 yıldan 3 yıla kadar 
yükseltilmiştir. Burada, suçların son zamanlarda çok 
işlenmesi nedeniyle, fiille ceza arasındaki nispeti kur
mak için ceza nispeti artırılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

13 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 13. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 351 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 351. — Bir kimse hüviyet cüzdanı, nüfus 
tezkeresi, ruhsatname veya pasaport almak maksadıy
la bu evrakta kendi isim v6 şöhret veya sıfatını sahte 
olarak dercettirir veyahut şahadet etmek suretiyle bu 
yolda evrak almak fiilinde başkasının cürüm ortağı 
olursa altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin lira
dan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır.» 

BAŞKAN — Bunda da ceza çoğaltılıyor. 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Bunda da hem hapis 
cezasının hem para cezasının miktarı çoğaldı. 

BAŞKAN — Çünkü, bu nevi işlenen suçlar çok 
değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

14 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 14. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 352 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 352. — Bir memur memuriyetini icra ha
linde geçen maddelerde beyan olunan cürümlerden 
birini işler veya her ne suretle olursa olsun bu cü
rümleri işlemekte başkasıyla birleşirse iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Evet, 14 üncü madde üzerindeki iza
hatınız?.. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bunun da cezası artırılmıştır; değişiklik bundan 
ibarettir. Unsurlarda bir değişiklik yok. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Kaç idi, kaça çıkarıldı? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — 6 aydan 3 yıla kadardı. 
BAŞKAN — 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 

artırıldı. 
14 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 15. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 353 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 353. — Zabıtanın teftişine tabi defter tut
maya veya kendi sanat ve mesleğinin muamelatına 
dair zabıtaya malumat vermeye mecbur olanlardan bu 
defterlerde sahtekârlık eden veya yanlış malumat ve
ren veya sahte tarih koyan üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Bunda izahatınız?.. 

HAKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Cezası 3 aya kadar ha
pisken ve para cezası çok azken, 3 aydan 1 yıla kadar 
hapis ve 5 bin liradan 30 bin liraya kadar ağır para 
cezasına çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okuyunuz. 
MADDE 16. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 354 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 354. — Hekim veya eczacı veya sıhhiye 
memuru Hükümetçe emniyet ve itimat olunacak bir 
vesikayı hatıra binaen hakikate muhalif olarak verirse 
üç aydan sekiz aya kadar hapis ve beşbin 'liradan 
otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar. 

Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş 
vesikayı kullanan kimse hakkında dahi aynı ceza 
tertip olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesikaya 
dayanılarak sinir ve akıl hastalıkları müesseselerine 
kabul ve orada ikamete mecbur edilmesi gerekmeyen 
bir kimse bu müesseseye kabul ve orada ikamete mec
bur edilir veya başkaca fahiş bir zarar husule gelirse 
failin göreceği ceza bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine ya
hut başkasına verilmiş veya vaat ve temin olunmuş 
para vesair menfaat mukabilinde irtikap olunmuş ise 
göreceği ceza iki yıldan dört yıla kadar hapistir. 

Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fahiş 
zarar husule gelmiş ise ceza üç yıldan beş yıla kadar
dır. Her halde bu cezalarla beraber ilk fıkradaki pa
ra cezası iki kat olarak hükmolunur. 

Para veren veya vadeden yahut menfaat temin 
veya vadeden kimse hakkında dahi altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası hükmolunur ve verilip alınan para 
vesair eşya da müsadere olunur. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde, buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu madde 5 fıkradan ibarettir ve, 5 fıkradaki 
ceza da artırılmıştır. 

Burada şu hususu, zapta geçmesi bakımından arz 
ediyorum : Hükümet tasarısında 2 nci fıkrada, «deli» 
kelimesi vardı. Danışma Meclisi bunu, «akıl hastası» 
olarak değiştirmiş. Komisyonca, «akıl hastası» de
yiminin çok geniş anlaşılacağı, «deli» teriminin ise 
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tıbbî bir terim olmadığı görüşüne vardık. Maddenin 
düzenlediğimiz şekliyle, Anayasanın 19 uncu madde
si ve Türk Ceza Kanununun akıl maluliyetini düzen
leyen 46. ncı maddesi göz önünde bulundurularak, 
uygulanacağı kanısına vardık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, «deli» tabiri yerine «sinir ve 
akıl hastalıkları» mı diyorsunuz? 

«Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş 
vesikayı kullanan kimse hakkında dahi aynı ceza 
tertip olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesika
ya dayanılarak sinir ve akıl hastalıkları müessesele
rine kabul ve orada ikamete mecbur edilmesi gerek
meyen bir kimse bu müesseseye kabul ve orada ika
mete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar hu
sule gelirse failin göreceği ceza. bir yıldan üç yıla 
kadar hapistir.» 

«Deli» kelimesi neredeydi, yani «deli» kelimesi 
nerede olacaktı? 

HÂKİM KIDEMLÎ ALBAY ÎSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Yürürlükteki kanunu 
arz ediyorum : «... bu vesikaya dayanılarak deli ol
mayan bir kimse» şeklinde idi. «Bu gibi hakikate mu
halif vesikaya mebni deli olmayan bir kimse asabî 
ve akıl hastalıkları müesseselerine kabul...» 

«...Vesikaya mebni» veya «dayanılarak» dan son
ra, «deli olmayan bir kimse» ifadesi vardı, 

BAŞKAN -T- Bir yanlışlık doğurmasın?.. 
KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Müsaade ederseniz okuyayım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — «Böyle hakikate muhalif olarak 
tanzim olunmuş vesikayı kullanan kimse hakkında da
hi aynı ceza tertip olunur. Eğer bu gibi hakikate 
muhalif vesikaya mebni deli olmayan bir kimse asabî 
veya akıl hastalıkları müessesesine kabul ve orada 
ikamete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar 
husule gelirse failin göreceği ceza...» 

BAŞKAN — Şimdi burada, bizdeki metinde «Eğer 
bu gibi hakikate muhalif vesikaya dayanılarak» diye 
yazılmış. 

KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Eğer bu gibi hakikate muha
lif vesikaya mebni deli olmayan bir kimse asabî ve 
akıl hastalığı» diye değil, «delidir» diye rapor veri
yor ve akıl hastanesinde kalmasına neden oluyor. 

BAŞKAN — Eski kanunda da «deli» kelimesi yok 
muydu? 

KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Deli» kelimesi vardı efendim. 

BAŞKAN — Öyle ise bunu neden çıkarıyoruz? 
KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
«deli» kelimesi Danışma Meclisinde çok büyük tar
tışmalara neden oldu. «Deli» kelimesi tıbbî terim ol
madığı için, «akıl hastası» olması gerekirmiş. Hal
buki her akıl hastası deli değildir; çünkü Türk Ceza 
Kanununun 46 ncı, Cezaî Muafiyet maddesi şöyle
dir : 

«Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekâtının 
serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl hastalı
ğına duçar olan kimseye ceza verilemez.» 

BAŞKAN — Tabiî basit akıl hastası da var; her 
akıl hastası deli değildir. 

KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O bakımdan burada «akıl has
tası» deyiminin, kastedilen «deli» kelimesini karşıla
yamayacağını vurguladık; ama, değerli arkadaşlarım 
bunu da çıkartmak suretiyle bir düzenlemeye gitti
ler. Biz bu düzenlemeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Eğer bu gibi hakikate muhalif ve
sikaya dayanılarak...» Yani, deli olmayan adama «de
li» demişler, öyle bir rapor vermişler. 

KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Akıl hastası ama, kimseye za
rarı yok. Böyle «akıl hastası» dediğimiz zaman çok 
tehlikeli. Oysa kimseye bir zararı yok. Halbuki bu
rada önemli olan, «bu delidir, herkese saldırır» di
yor ve hastaneye sokuyor. 

BAŞKAN — Bu şekilde rapor veriyor?... 
KEMALETTlN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, böyle rapor veriyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, burada asıl maksat; cemiyet içeri
sinde gezebilecek bir kimseye, «bunun cemiyet içinde 
gezmesi mahzurludur, hastaneye kapatılması gerekli
dir» diye rapor verildiğinde, bu tarz rapor düzenle
yenin cezası artırılacaktır. 

BAŞKAN — Onun için, «Eğer bu gibi hakikate 
muhalif vesikaya dayanılarak» denilmektedir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Ya arkadaşımın ifade ettiği ve 46 ncı maddede ol
duğu gibi çok geniş yazacaksınız veya meskût geçe-

— 125 — 



M. G. Konseyi B : 128 21 . 1 . 1983 O : 1 

çeksiniz. «Hastaneye kapatılması gereklidir» diye bir 
rapor düzenlemek, bir yerde, «o kişi deli» demektir. 

KEMALETTİN ALlKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sonra onu alıp başka bir has
taneye, mesela bizim adlî tıbba yollayacağız; adamı 
müşahede altına alacağız, belki de adam sapasağlam 
çıkacaktır. 

BAŞKAN — Yani bundan kasıt şudur : Kişiye 
«Deli» dememek için bu tabir kullanılmıştır. 

KEMALETTÎN ALtKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

HÂKtM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, burada bir daktilo hatası olmuş; sabahleyin tes
pit ettik; fakat sizin metinlere yetiştiremedik, özür 
dilerim. 

Üçüncü satırdaki «müesseseye» kelimesinin «mües
seselere» olması redaksiyon bakımından daha doğru 
oluyor. Uygun görürseniz, «sinir ve akıl hastalıkları 
müesseselerine kabul ve orada ikamete mecbur edil
mesi gerekmeyen bir kimse bu müesseselere...» şek
linde olmalıdır. 

BAŞKAN — 2 nci fıkranın 3 üncü satırındaki 
«müesseseye» kelimesini «müesseselere» şeklinde dü
zeltiniz. 

16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi, 2 nci fıkrasının 3 üncü satırındaki dü
zeltme ile birlikte, oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

355 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 355. — Bir memur veya vesika itasına 
yetkili olan diğer bir kimse bu vesikaları verdiği kim
seler hakkında teveccüh yahut hususî ve umumî emni
yet celbine veya hizmet ve memuriyet ve kanunun te
min ettiği müsaade ve menfaatler kazanmaya yahut 
bazı hizmet ve memuriyetlerden kurtulmaya dayanak 
olacak surette iyi haline veya yoksulluğuna veya sair 
hallere dair yalan olarak şahadet eylerse iki aydan 
altı aya kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu maddenin de unsurları değiştirilmedi; ceza
sı 2 aya kadar hapis iken, 2 aydan 6 aya kadar ha

pis cezasına dönüştürüldü. Madde eski şeklinin ay
nıdır, sadece ceza süreleri değişiyor. 

BAŞKAN —Evet. 
17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

356 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 356. — Bir kimse 354 ve 355 inci mad

delerde yazılı sıfat ve yetkiyi haiz olmadığı halde il
mühaber ve vesikaları taklit eder yahut bunların sahih 
olanlarını tahrif eyler ve bir kimse bu yolda tanzim 
olunmuş ilmühaber ve vesikaları kullanırsa üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Burada da ceza mı çoğaltıldı? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — 6 ay iken «3 aydan 1 
yıla kadar» şeklinde düzenlendi. 

BAŞKAN* — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka' 
nım, yukarıdaki 13 üncü maddeye göre hüviyet cüz
danı, nüfus tezkeresi, ruhsatname veya pasaport al
mak maksadıyla müracaat edip yanlış isim verece
ğim veya başka birisi bana yanlış şahadet edecek, «bu 
Necdet Üruğ'dur» diyecek. Bunu alırsam, böyle bir 
şey olursa, bu halde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 
5 bin liradan 30 bin liraya kadar ağır para cezası 
verilecek. 

Peki, ya bunu bizzat kendisi sahte olarak yapar
sa, ki bugünkü durumda en çok bu oluyor, ne ola
cak? 

Görüşmemizde arkadaşlar dediler ki, «356 ncı 
madde bunu kapsıyor.» 356 ncı madde bunu kapsa
mıyor, 354 ve 355 inci maddelerden bahsediyor 
münhasıran. Ayrıca, bir memurdan alana 6 aydan 
2 yıla kadar hapis cezası verilirken, bizzat sahte ve
sika tanzim etmişse 3 aydan 1 yıla kadar; cezada da 
bir nispetsizlik var. 

O halde, ben bir boşluk görüyorum. Pasaport, 
cüzdan, ruhsatname vesaireyi kendisi sahte olarak 
tanzim ederse, onun cezası nedir ve artırılmış mıdır 
buna göre? 

BAŞKAN — Buyurun Kâşifoğlu. 
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KEMALETTÎN ALÎKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, evrakta sahtekârlık 
kısmı 339 uncu maddede; huzurunuza gelmedi. 

«Bir memur memuriyetini icrada tamamen veya 
kısmen sahte bir varaka tanzim eder veya hakikî 
bir varakayı tağyir ve tahrif eyler ve bundan do
layı umumî veya hususî bir mazarrat tevellüt ede
bilirse üç seneden on seneye kadar ağır hapis ceza
sına mahkûm olur. Eğer, işbu varaka, sahteliği ispat 
edilmedikçe muteber olan evrak kabilinden ise, ağır 
hapis cezası beş seneden oniki seneye kadar verilir. 

Evrakın musaddak suretleri kanunen zayi olan 
asılları makamına kâim olmak lazım geldiği takdirde, 
mezkûr suretler hakkında asılları gibi muamele olu
nur.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bir memur» diyor 
efendim, bir anarşist olursa?.. 

KEMALETTlN ALÎKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Burada memurlara ait hüküm
ler vardı da, o bakımdan arz ettim. Burada oniki yıla 
kadar, hatta daha fazla cezaî durum söz konusu. 

Şimdi memur olmayanlara ilişkin bölümü arz edi
yorum; Sayın Orgeneralimin işaret ettikleri kısım : 

«Bir kimse resmen memur olmadığı halde 339 un
cu maddede gösterilen suretlerle resmî bir varakada 
sahtekârlık yaparsa iki seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer vesika kanunen sahteliği ispat olunmadıkça 
muteber olan resmî evrak kabilinden ise dört sene
den on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Ve eğer sahtekârlık aslın vücudunu farzederek ya
hut sahih olan aslına mugayir surette yazarak veya
hut bir sureti tahrif eyleyerek resmî bir varakanın 
sureti üzerinde işlenmişse bir seneden üç seneye ka
dar ağır hapse mahkûm olur.» 

Yani, bir nüfus cüzdanı üzerinde böyle bir eylem 
yapıldı ise en az dört yıl, bir pasaport üzerinde ya
pıldı ise dört yıldan on yıla kadardır. 

BAŞKAN — Evet, varmış. 
Bu yalnız 355 ve 354'ü kapsıyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Acaba bunun cezası 
öbür tarafta hafif mi idi, ağır mı idi, ondan endişe 
ettim. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — 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 kim
se birlikte yapmış olup da failin kim olduğu belli ol
mazsa bunlardan her birisi hakkında, fiil için tayin 
edilmiş 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 kadarki, bu hüküm fiili doğ
rudan doğruya beraber işlemiş olanlar hakkında uy
gulanmaz.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onur. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ÎSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, burada iki husus için tasarı hazırlanmıştır. 

Bunlardan birisi, madde metninde yer alan «birkaç 
kişinin kapsamında iki kişi de var mıdır, yok mudur» 
idi. Bu yargıda tereddütleri mucip oluyordu. Hükü
met buna açıklık getirmiş ve «iki veya daha çok kim
se» demek suretiyle uygulamaya ışık tutmuştur. 

İkinci olarak; yürürlükteki kanunla ceza ahengi 
bakımından da bir adaletsizlik vardı. İdamı gerekti
ren, müebbet ağır hapis cezasını gerektiren, fiil ile 
diğer cezaları gerektiren fillerde yapılan indirimler 
sonunda yürürlükteki maddeye göre idamı veya müeb
bet ağır hapis cezasını gerektiren bir fiilde 10 sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilmesi 
mümkün oluyordu. Örneğin, 448 inci maddedeki kas
ten adam öldürmede, indirim nispetine göre, 16 yıl 
veya 12 yıl ceza verme neticesi oluyordu. Bu ahenk
sizliği gidermek için «ölüm cezasını gerektiren fiil
lerde 20 seneden, müebbet ağır hapis cezasını gerek
tiren fiillerde 16 seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir» hükmü getirilmek suretiyle ahenk
sizlik giderilmiş oldu. , 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilip de Komisyonu
muzca tasarıdan çıkarılan iki madde vardı, onlar 
hakkında buyurun. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu maddelerden birincisi, Türk Ceza Kanunu-
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nun 171 inci maddesine bir fıkra eklenmesini öngö- j 
rüyordu. I 

Türk Ceza Kanununun 146 ve benzeri maddele- I 
rindeki suçları işleyenler, son tahkikat açılıncaya ka
dar, diğer failleri ve suçu ihbar ettikleri takdirde, 
belli bir nispette cezaları indirilecektir. 

Yaptığımız incelemede bunun, bu kanun yürür
lüğe girdikten sonra uygulanacağı; eski suçlar baki' 
mından uygulamada bazı tereddütler meydana geti
receği, kamu davası açıldıktan sonra da indirimin 
düşülmesi gerektiği; diğer devletlerde müstakil bir 
kanun halinde bunun düzenlendiği dikkate alınarak 
ve Hükümetin bunu ayrıca değerlendirmesinin uy
gun olacağı düşüncesiyle, bugünkü metnin uygun 
olacağı kanısına vardık. 

Bu madde ile ilgili maruzatım bundan ibaret; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Diğer maddeler, harita vesaire?.. 

HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY ÎSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Hükümet 275 inci mad
deye bir fıkra eklenmesini öngörüyordu. Bu, Danış
ma Meclisi tarafından aynen kabul edilmişti. I 

Bu konuda Devlet Memurları Kanununda disip
lin cezasını öngören hükümler var. Ayrıca, Askerî 
Ceza Kanununda ve Türk Ceza Kanununda vazifeyi 
ihmal ve benzeri hükümler bulunmakta. Unsurları 
varsa, o maddeler uygulanır. Bugün için böyle bir 
maddeye gerek bulunmadığı ve uygulamada yanlış 
yorumlanacağı kanısıyla, bunun da reddini uygun 
gördük. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu suretle, 23 madde iken 21 mad
deye inmiş oluyor. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... | 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 

6. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/545; 
M. G. Konseyi : 1/471) (D. Meclisi S. Sayısı : 271; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 534) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasına gel
dik. 

Altıncı sırada, 647 Sayılı Cezaların tnfazı Hak
kında Kanununun 4 ve 5 inci Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince kabul olunan metni ve Millî Güven
lik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 534 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
HÂKtM KIDEMLİ ALBAY ÎSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, kısaca arz edeyim. 

Biraz evvel kabul buyurduğunuz Türk Ceza Ka
nunundaki değişiklikte ağır ve hafif para cezalarının 
miktarı artırılmıştır. Bu değişikliğin üç kanuna sira
yeti var; birincisi, 647 sayılı Kanun; ikincisi, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu; üçüncüsü de 5435 sa
yılı Kanun. 

Yapılan durum şundan ibaret : Mahkemelerce ta
yin edilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para cezasına 
çevrilirken, çevrilecek para cezaları miktarı, her gün 
için 3 katına çıkartılmaktadır. 

BAŞKAN — 100 lira yerine 300 lira olmuş olu
yor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Evet. 

Ayrıca, para cezası tayin edildikten sonra öde
meyenlerin para cezaları hapse çevrilmektedir. Es
kiden bir gün 100 lira kabul ediliyordu, burada da 
300 lira yerine bir gün hapsedilecek. 

Değişiklik bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde baş'» söz isteyen?.. 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 534 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 
ve 5 inci Maddelerinde Değişiktik 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 ile altıyüz lira 
hesabıyla ağır para cezasına.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların tnfazı 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 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 çıkarılır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, başlangıçta da arz ettiğim gibi, miktar artırıl
maktadır. Ayrıca 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Ka
nununa, ki yürürlükteki metinde yok, açıklık getiril
miş ve buraya ilave edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/546; M. G. 
Konseyi : 1/469) (D. Meclisi S. Sayısı : 258; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 533) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasına gel
dik. 

Yedinci sırada, «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 533 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil

cisi yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Komisyon Sözcüsünün izahatı olacak mı? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, kısaca arz edeyim. 

Bu, kabul buyurduğunuz Türk Ceza Kanunun
daki değişiklik nedeniyle para cezaları miktarı arttığı 
için, temyizle ilgili hükümleri düzenleyen, bu arada, 
temyiz edilemeyen hükümleri düzenleyen maddeye 
de inikas ettirilmiştir. 

Ayrıca, bir- özelliği daha var Hükümet tasarısının, 
biz de aynen katıldık : Yürürlükteki kanunda «hafif 

(/) 533 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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para cezalarına adir olan hükümler» denmişken, «pa
ra cezası» denmek suretiyle belirtilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

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 şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 305. — Ceza Mahkemelerinden verilen 
hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve 
ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm 
cezalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa ta
bi olmaksızın Yargıtayca resen tetkik olunur. 

î. Üçbin liraya kadar (üçbin lira dahil) para ce
zasına dair hükümler, 

2. Yukarı 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 olmaz. 

Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri daire
sinde Yargıtaya başvurulabilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

8. — 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sayılı Ka- ' 
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Addet Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/547; M. G. Konseyi : 1/470)) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 272; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 537) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin sekizinci sırasına 
geldik. 

Sekizinci sırada, 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sa
yılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 537 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil

cisi yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Komisyon Sözcüsünün bu konuda izahatı olacak 

mı? 
Buyurun. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, para
nın satın alma gücünden zamanla değer yitirmesi 
para cezalarının etkinliğini ve caydırıcılığını da kal
dırmaktadır. 

Bu nedenle mevcut ceza kanunlarındaki para ce
zalarının miktarlarının belli bir oram dahilinde artı
rılmasını sağlayıcı bir tasarı yüksek huzurlarınıza sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

İlk kez 1949 yılında 5435 Sayılı Kanunla bu yola 
başvurulmuş ve huzurunuzdaki tasarıyla da yine aynı 
kanunun 2 nci maddesi değiştirilmektedir. 

Çok yakın tarihli bir değişiklik, 1979 tarihinde 
2248 Sayılı Kanunla yapılmıştır. O tarihten bugüne 
devam eden para değerindeki düşüş nedeniyle bu
nun yeniden düzenlenmesi ve huzurunuzda bulunan 
tasarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulu
şundan önce kabul edilmiş bulunan kanunlardaki pa
ra cezalarının 150; 31.12.1939 tarihine kadar kabul 
edilen kanunlarda yazılı para cezalarının 90; 31.12.1945 
tarihine kadar kabul edilmiş kanunlarda 60; 
31.12.1959 tarihine kadar kabul edilen kanunlarda 
30; 31.12.1970 tarihine kadar kabul edüenlerde 15; 
31.12.1977 tarihine kadar kabul edilenlerde 9; 

(1) 537 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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31.12.1980 tarihine kadar kabul edilmiş bulunan ka
nunlarda yazılı para cezalarımın 3 katına çıkarılması 
öngörülmektedir. Ancak, vergi ve resimlerin zamanında , 
ödenmemesinden doğan vergi ve resim cezaları ile 
özel kanunlarda belirtilen ve daha ziyade tazminat 
yönü ağır basan, devletin veya ilgili, kurumun bir za
rara uğradığı varsayılarak ve zarar oranında verilme
si öngörülen tazminat kabilinden olan para cezaları 
bu artırımın dışında tutulmuştur. 

Yine tasarıyla getirilen bir husus da, biraz önce 
kabul buyurduğunuz şekilde, hafif para cezasının ve 
ağır para cezasının asgarî hadlerinde yükseltilme ya
pıldı. Bu şekilde yapılacak artırımlarla bu rakama 
ulaşrlmasa dahi, kabahatlerde 1 500, cürümlere ilişkin 
olan ağır para cezalarında da bu miktarın 3 bin lira
dan az olamayacağı yine madde metninde belirtil
mektedir. 

Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

10 Haziran 1949 Tarih ve 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 ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi 
ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup, müte-
zayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak 
üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarih
ten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve 
tüzüklerde yazdı olup da daha sonraki tarihlerde 
Büyük Millet Meclisince, miktarına dokunulmamış 
olan para cezaları yüzelli misline, Büyük Millet Mec
lisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı 
para 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 yürür
lüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları 
otuz misline, 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı 
para cezaları onbeş misline, 1.1.1971 tarihinden 
31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan I 
kanunlarda yazılı para cezaları dokuz misline ve I 
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1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürür
lüğe 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. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi
lecek para cezaları, kabahatlerde binbeşyüz ve cürüm
lerde üçbin liradan aşağı olamaz. 

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

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerine söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9. — 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka

nunu ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Sayılı Değerli Kâ
ğıtlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/570; M. G. Kon
seyi : 11468) (D. Meclisi S. Sayısı : 275; M. G. Kon
seyi S. Sayısı.; 516 ve 516'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasına 
geçiyoruz. 

4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-

(1) 516 S. Sayılı Basmayazı 11.1.1983 tarihli 127 
nci Birleşim Tutanağına, 516'ya 1 nci Ek S. Sayılı 
Basmayazı bu Tutanağa eklidir. 
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sarısı, geçen birleşim 516 sıra sayısı ile görüşülmüş, 
13 üncü madde, üzerindeki önerge ile birlikte Ko
misyona iade edilmiş ve yürürlük maddelerine ka-
darki diğer maddeleri kabul edilmişti. 

Komisyonun bu hususta yeniden düzenlediği ra
por, 516'ya 1 inci ek sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Bütçe-Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık tem
silcileri yerlerini aldılar. 

Komisyonca yeniden düzenlenen 13 üncü maddeyi 
okutuyorum : 

MADDE 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki 378 inci 
Mükerrer Madde eklenmiştir. 

MÜKERRER MADDE 378. — Danıştay ve Ver
gi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve 
savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi 
davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi 
yapmış bulunan inceleme elemanları ile, mükellefin 
duruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya 
muhasebecisini de dinler. 

Bu malî müşavir ve muhasebecilerin hukuk veya 
hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bi
limler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanında yük
sek öğrenim kurumları mezunu olmaları şarttır. 

BAŞKAN — 13 üncü maddeyi Komisyona iade 
etmiştik. Bu madde üzerinde verilen önergeyi henüz 
etüt etme imkânını bulamamıştık. Bunun hakkında 
Komisyon olarak sizin izahatınızı dinleyelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, maddeyi iki nedenle geri almıştık : 

Birincisi; bu maddenin madde numarası üzerin
deki değişikliktir. Biz daha önce «Ek 379 uncu Mad
de» diye getirmiştik. Arkadaşlar burada kanun yapısı 
bakımından, daha evvel yürürlükten kalkan bir mad
denin yerine, yeniden onu bu şekilde ihya etmenin 
hatalı olduğunu söylediler. Gerçekte, diğer kanunları
mızda da bu şekilde değişiklikler yapılmış, şu anda 
bununla ilgili liste yanımda. Ancak, bu hususta Mu
zaffer Paşamla da konuşmamı emir buyurmuştunuz. 
Muzaffer Paşamın da fikri, «mükerrer madde daha 
yaygın bir uygulama, mükerrer madde olarak koya
lım» dediler. Huzurunuza da şimdi o şekilde geldi. 

Aslında kanunların yapısı çalışmaları, maddelerin 
muhteviyatlarının çalışması şeklinde anlaşılmıştır. 
Hükümette de çalışma bu şekilde yürütülmektedir. 
Yani, bendler, fıkralar ne şekilde düzenlensin? Aslın
da, zannederim ki, kanun yapısı içinde tüm kanun
ların yapısının ele alınması lazım. Anglosakson mem
leketlerinde, Amerika'da olduğu gibi mutlaka uzun 

kanunların desimal sistemle numaralanması yerindedir. 
Bu maddenin mutlaka buraya konulması lazım Sayın 
Cumhurbaşkanım. Halbuki burada da madde numa
rası yok; ya mükerrer madde diyeceğiz, ya da ek 
madde diyeceğiz; kanun yapısına ters. Halbuki o sis
tem olsaydı, istisna maddeleri, 10'dan 20'ye kadar
dır; 10, 11, 12, 13 üncü maddeler vardır, fakat diğer 
maddeler de boş olarak beklerler. Yani, bu kanun ya
pısı hakkındaki emirlerinizi -Maliye Bakanlığının il
gili temsilcileri burada- bu manada alıp kanunun tüm 
yapısı, hiç değilse malî kanunlar açısından tüm yapış» 
olarak ele almakta yarar vardır. 

ikinci mesele kanunun detayı hakkındaydı. Adalet 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerimiz pek an
laşamamışlardı. Ben de huzurlarınızda itiraf etmiştim, 
tekrar aynı itirafta bulunuyorum; bu madde çok tek
nik bir madde, benim konumun dışında. Bu defa her 
ikisine «bir madde üzerinde anlaşın, onu getirin» de
dik. Huzurunuza gelen bu madde, ilgili iki bakanlı
ğımızın üzerinde mutabakata vardığı maddedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Malî müşavir ve muhasebeci mese

lesi değil mi; «o da bulunsun, bulunmasın» diye. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, madde 
kendi kendiyle de çelişiyor. «Danıştay ve Vergi Mah
kemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savun
manın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi dava
sına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yap
mış bulunan inceleme elemanları ile» diyor. İhtiyaç 
duyacak, inceleme elemanını dinleyecek. 

Devam ediyor, «mükellefin duruşmada hazır bu
lundurduğu malî müşaviri veya muhasebecisini de din
ler.» Yani, bunu bulundurmaz ise dinlemez anlamına 
geliyor. Halbuki, mahkeme ve hâkim buna ihtiyaç 
duymuş ise, zaten bunu getirse de getirmese de celp 
edip dinleyecektir. 

BAŞKAN — Geçen sefer bunun konuşması ol
du, «dinlesin» diye... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Geçen defa dinlemeyi emredici ola
rak yazmışlar idi; şimdi burada iddia ve savunma
nın gerekli kıldığı hallerde hâkimi muhtar kılmışlar. 
Yalnız, sonunda «mükellefin duruşmada hazır bu
lundurduğu malî müşavir veya muhasebecisini de 
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dinler» demekle, sanki hazır bulundurmaz ise dinle
mez anlamına geliyor. 

BAŞKAN — İstemiyor demek. O zaman şu ma
na çıkıyor: Mükellef buna ihtiyaç duymamış, kendisi 
yalnızca gelmiş, malî müşaviri ile muhasebecisini ge
tirmemiş. 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A Y N A K (Hukuk işlen, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Getirmiş olsa dahi, mahkeme bu 
itiyacı duymuş ise dinler, getirmemiş olsa dahi çağı
rır ve dinler; bunda bir sakınca yok. 

ikinci fıkra gereksiz, ama yazılmış. Yeri de bu
rası değil; malî müşavirlik müessesesi ile ilgili, yasa 
tasarısı var, orada yer alması gerekir. Usulü muha
kemede böylesine bir deyimi kullanmasına veya 'böy
lesine bir tohumun ekilmesine gerek yok; ama ileri
de çıkacak bu yasa. 

BAŞKAN — Buna niye lüzum görüldü? 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, şu nedenle lüzum görüldü: Malî müşa
virlik şu anda var. Bu, detaylı olarak bir kanunla 
da düzenlenecek; ama oradaki bir başka müşavir, 
yeminli malî müşavirdir. Bu 2 nci fıkradaki malî 
müşavir yeni ihdas edilmiş bir unvan değildir, eski
den beri vardır, ama kanunlarımızda yeri yoktu. 

Sayın Cumhurbaşkanım bağışlayın, berber mes
leği, kadın ve erkek berberi; birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıf berber, diye ayrı ayrı belirtilmiş. Yani, bazı 
mevzuatımızda berberi bile tarif etmişiz de, malî 
müşavir gibi, hem memleket ekonomisinde, hem 
Hükümetle ilişkilerde bu denli büyük çapta iş gören 
bir kişinin hiçbir kanunda ismi yok. Zannediyorum 
ki, Maliye Bakanlığımızın ısrarla buraya kqnmasını, 
istemelerinin nedeni de bu. Malî Müşavirlik Kanu
nunun çıkması çok gecikebilir; ama bir kanunda 
malî müşavir unvanı olsun, bunların bir resmiyeti 
olsun, noktasından hareket edildi. 

BAŞKAN — Lise ve ticaret liseleri seviyesinde 
olanlar var. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bunu ille yüksekokul mezunu olsun, diye 
teklif eden ve üzerinde ısrar duran Adalet Bakanlı
ğımızdır. Şu anda Türkiye'de mevcut malî müşavir
lerin ve muhasebecilerin büyük bir çoğunluğu, buyur
duğunuz gibi, lise mezunudur. Bir hak ise, bu hak 
onların elinden alınırsa bu madde bu hali ile çıktığı 
takdirde lise mezunları bunun dışında kalırsa, büyük | 

şikâyetler de olacak, onu da arz etmek vazifem efen
dim. 

BAŞKAN — Ticaret liseleri var. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da şu olacak: Hâkim, yüksek tahsilli olan malî mü
şavir ve muhasebeciyi dinleyecek, yüksek tahsilli ol
mayanı dinlemeyecektir. 

BAŞKAN — Geçen seferkinde yoktu, önergede 
de yoktu, sonradan konulmuş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bu iki bakanlığın karşılıklı anlaşmasından 
ziyade, karşılıklı tavizi sonucu huzurunuza gelmiş bir 
metindir. 

BAŞKAN — Ondan da değişik bir metin bu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, değişik; 
ikisi birden ancak bu noktada anlaşmışlar. Arz etti
ğim gibi, konuya tam hâkim olabilsem, huzurunuz
da bunu sorumlu olarak bir anlatabilsem çok iyi de, 
bu çok teknik bir konu, bilemiyorum; ama huzuru
nuza da iki bakanlığı birbirine katmayan bir metin 
getireyim diye uğraştım. 

BAŞKAN — Ben, evvela Kâşifoğlu'nu dinleye
yim, nasıl olsa kendileri Bakanlık Temsilcisidirler. 

Buyurun. 
KEMALETTİN ALI KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade ederseniz ben önce birinci fıkrayı izaha çalı
şayım efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bundan evvel huzurunu
za gelen metinde herhangi bir şart aranmadan, vergi 
mahkemesinde ve Danıştayda hâkim, bir tarafta he
sap uzmanı veya maliye müfettişini, diğer tarafta da 
karşı tarafın vergi uzmanı veya muhasebecisini din
ler, şeklinde bir hüküm vardı. Ben yüksek müsama
hanıza sığınarak bu düzenlemenin yanlış olduğunu 
vurgulamak istiyorum. Şöyle ki: 

1. Bir kere vergi mahkemelerinde duruşma, 
muayyen nispeti geçen davalar için söz konusudur. 
Ola ki, bir rakam yanlışlığı yapılmıştır, duruşma açıl
mıştır. Hâkim daha ilk celsede bunu hemen duruş
madan çıkartacak, sadece evrak üzerinde inceleye
cek ve karar verecektir. O halde, artık burada hesap 
uzmanının veya maliye müfettişinin veya karşı tara
fın yardımcı elemanlarının dinlenmesine gerek yok
tur. 
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2. Dava müruru zamandan reddedilecektir: 
Hâkim davayı müruru zamandan reddedecek ise din
lemesine gerek yoktur, zira görev alanına girmeyen 
bir konudur. Aslında yanlışlıkla açılmıştır bu dava; 
belki de direkt olarak Danıştayda açılması lazım ge
len bir davadır veya yerel mahkemede veya askerî 
yargıda açılması lazım gelen bir davadır; yine din
lemeyecektir. 

Burada çok değerli Maliye Bakanlığı temsilcileri 
ile beraber hazırladığımız 1 inci fıkraya göre; mah
keme lüzum gördüğü takdirde, iddia ve savunma ge
rekli kıldığı takdirde dinler. Yoksa, -ben arz ettim-
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yüce Kon
sey bir değişiklik yaptı. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununda getirdiğimiz metinle asıl olan, hâ
kimin kendi bilgi dağarcığı ile meseleyi çözümleme-
sidir. Ancak teknik 'bir konu var ise, o zaman Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre bir hukuk 
hâkimi bilirkişiye gidecektir. Asıl olan hâkimin, ce
za davasında meseleyi kendi bilgi dağarcığı ile çö-
zümlemesidir ve 66 ncı madde söz konusu olduğu 
zaman serbestçe bu yola gidecektir. 

O halde, buradaki değişiklik, bir kere mecburî 
dinlenme konusuna gitmek suretiyle büyük bir ra
hatlık getirmiştir; hukuk usulüne uygun bir düzen
leme olmuştur; ceza usûlüne uygun bir düzenleme 
olmuştur, iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hal
lerde mahkeme bir karar verecektir. 

Şimdi burada, mahkeme karar verirken, nasıl ki 
terazinin iki kefesi vardır; bir tarafta maliye müfet
tişi veya hesap uzmanı dinlenecekse, mükellefin de 
aynı nitelikteki elemanlarının dinlenmesi söz konu
sudur. 

Burada bir ikinci konuyu ele aldık; davaların 
uzatılmaması nedeniyle, vatandaş davayı kaybede
cektir, uzatma nedeni olarak; işte, hastalanmıştır, 
oradadır, buradadır. Adreste tebligat sıkıntısını ön
lemek için, eğer mahkeme dinlemeye karar verirse, 
mahkemede bulundurma külfeti mükellefe getirilmiş
tir. Ama, Sayın Paşamın ifade ettikleri gibi de, hâki
min mutlaka ve mutlaka o elemanı dinleme mecbu
riyeti varsa, bu, bunun dışındadır. Çünkü, burada 
olmayan konularda Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununu uygular Danıştay. Burada, usul hükmü bu
lunmayan sorunlarda, vergi mahkemeleri Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununu uygulayacak ve o 
zaman normal bilirkişi müessesesi işleyecek, normal 
şa'hit celbi hatta girecek, delillerin incelenmesi hatta 
girecek ve elbette ki ona önce davetiye çıkarılacak

tır; gelmezse o zaman ihzar müzekkeresi ile onu ge
tirme olanağı bu meselenin dışında tutulacaktır. Ama 
hâkim, normal olarak dinleme yoluna gittiği zaman, 
mükellef de -kesinlikle davayı uzatmaması bakımın
dan- bu maddeye göre kendi elemanını getirmek 
mecburiyetindedir. 

Birinci fıkrayı biz inceledik ve değerli arkadaşla
rımızla birlikte bu şekilde düzenledik. Buna göre 
madde, Maliye Bakanlığı ve bilhassa zatıâlilerinizin 
ve Yüce Konseyin bize tanıdığı imkânlarla, zanne
diyorum mükemmel şekle gelmiştir. 

İkinci fıkrada ise konu, tamamen Maliye Bakan
lığımızı ilgilendiren bir konudur. Şimdi burada arka
daşlarımızın esprisi şu; Yeminli Murakıplar Kanunu 
sevk edilmiştir, Danışma Meclisindedir ve tahmin 
ederim ki bu, huzurunuza yeter zamanda gelecektir. 
Bunu bir mesnet yapmak istiyorlar Sayın Cumhur
başkanım, bu bir adımdır. Tabiî burada, Sayın Pa

hamın da işaret ettikleri gibi, ayrıntılar mesele haline 
geldi. Mesela bir Hâkimler Kanunu ele alın veya 
subaylara ilişkin kanunu ele alın; işte, 30 yaşını bi
tirecek, hukuk fakültesi mezunu olacak, 3 ay dan 
fazla hapis cezası almayacak veya 3 aydan fazla ha
pis cezasını gerektiren bir davadan dolayı hakkında 
dava açılmamış olacak. Yurdun her tarafında hâ
kimlik ve savcılık yapmaya mani bir hali olmayacak 
gibi bir de ayrıntılı hükümler var. Ancak, tabiî ken
dileri daha ayrıntılı bilgi verecekler, daha şimdiden 
bir nüve oluşturmak istiyorlar; ama hemen ifade 
edeyim ki, bunun ayrıntılarını getirmek lazım bu
raya; bir. 

İkincisi; bu, bu maddeye göre bir uygulamadır. 
Sayın Paşamın işaret ettiği gibi, ille de o elemanın, 
yani bu kıratta olmayan bir elemanın dinlenmesine 
hâkim karar verdi ise, böyle bir düzenleme hâkimi 
bağlamaz, derim. Ama burada, arkadaşlar, «bizim 
elemanlarımız yüksek tahsilli elemanlardır; siyasal 
mezunudur, iktisat mezunudur, ticaret mezunudur, 
bu kalitede bir elemandır; o halde bu kalitede de 
bir eleman çıksın» derler. Bunu şöyle de özetleyebi
lirim: Bir davacı vardır, bir de davalı. Davacı ken
disini avukatla temsil eder, davalı da kendisini avu
katla temsil eder; her iki avukatın nitelikleri de ay
nıdır, her ikisi de hukuk fakültesi mezunudur, avu
katlık stajını yapmıştır veya muayyen hâkimlik sta
jını yapmıştır. Yani arkadaşlarımızın hareket tarzı 
budur; ama bunun ayrıntılarının öyle zannediyorum 
ki, mutlaka ve mutlaka belirlenmesi gerekecektir. 
Hâkimin resen incelemeye gerek gördüğü davalarda 
bağlayıcı nitelikte olmadığını vurgulamak lazımdır, 
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Sayın Amiralimin işaret ettiği gibi, müktesep hak
larının elinden alınması keyfiyeti noktasından. Ama 
bu ileriye dönük 'bir husustur. Sayın Maliye Bakanı
mızın da belirttikleri gibi, arzulanan vergi davala
rında da, diğer davalarda olduğu gibi, iki kıratta 
temsilcinin mahkemede hazır bulundurulması ve bu 
kalitede bilgi alarak neticeye varılmasıdır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi Maliye Bakanlığımızın Tem

silcisini dinleyelim. 1 inci fıkrayı anladık, onda bir 
şey yok. 

2 nci fıkra yalnız bu madde ile ilgili. Başka ver
gi kanunlarında da bunlar geçiyordu ama, orada 
böyle bir şey yok. Acaba buraya mı koyalım, yok
sa ayrı bir kanunla; bu gi'bi görevler, ancak, şunlara, 
şunlara şunlara verilir, diye orada mı tadat edelim? 

Buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mükerrer 378 
inci maddenin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak Sayın 
Başkaynak Paşanın mütalaalarını dinledik, ondan 
sonra bu konuda Adalet Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığının mutabakat halinde olduğu hususunu ben 
de belirtmek istiyorum. 

Yalnız, bu maddenin 2 nci fıkrası kaleme alınır
ken, bu yöndeki istek Adalet Bakanlığından gelmiş 
ve bizim Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığının gö
rüşüne yaklaşma mülahazası ile bu düzenlemeye rıza 
göstermiştir. Fakat bu işin teknik müzakerelerine, 
hangi gerekçelerle, nasıl böyle bir düzenlemeye gidil
diğinin teferruatına ilişkin bilgiler, esas itibariyle bu 
çalışmalara katılan Sayın Gelirler Genel Müdürü ta
rafından da'ha iyi şekilde bilinmektedir. Müsaade 
ederseniz bu ayrıntıları Sayın Genel Müdürümüz 
açıklasınlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Cumhurbaşkanım, geçen oturumda vergi 
davalarının özelliğini arz etmiştim. Şimdi, huzuru
nuzda meseleyi ra'kamlarla daha müşahhas hale ge
tirmek istiyorum. 

Bugün vergi mahkemelerinde ve Danıştayda va
tandaşla Maliye Bakanlığı 250 bin vergi davasından 
ihtilaflıdır. 250 'bin dava açılmış ve bu davalar mah
kemelerde derdesttir, görülmektedir. Ayrıca, vergi 
dairelerinde vatandaşa karşı 1 milyon dosya dava 
konusu yapılmaktadır. Vatandaş bu davalara, istese 
de istemese de muhatap olmaktadır. Yani, vergi mü
essesesi böyle bir olayı meydana getirmektedir. Muh
temeldir ki, bu 1 milyon tahriratı yaptığımız zaman 

500 bin vatandaşımız mahkemeye gidecektir. Son 
Emlak Vergisi takdirlerinden örnek vermek istiyo
rum. 

Mahalleler itibariyle 20 hin takdir yaptık. Türki
ye'de bunları dava konusu yapmayan odalar birliği 
yoktur. Yani, şu anda sadece emlak takdirlerinden 
Maliye Bakanlığına karşı 20 bin dava açılmıştır. Şim
di, vergi meselesi emlaka bağlıdır, vergi meselesi 
taşıta bağlıdır, vergi meselesi gelire, gidere, harca
maya 'bağlıdır, vergi hatta ölüme de, veraset dolayı
sıyla bağlıdır. Vatandaşın nerede ve ne şekilde bir 
vergi davası ile muhatap olacağını bugünden kestir
mek mümkün değildir. 

Huzurlarınızda şunu arz etmek istiyorum: Bir me
murun İstanbul'da mülkü vardır; fakat kendisi Hak
kari'de veya Erzurumda görevlidir, askerî görevli
dir; ama Maliye Bakanlığı bu vatandaşa karşı bir 
vergi tarhiyatı ile bir ihtilafı, vatandaş istemese dahi 
yaratabilmektedir. 

Bu itibarla şunu arz etmek istiyorum ki, Vergi 
davalarında; «vatandaşın kendisi olmadığı takdirde 
avukatla temsil edilir» dediğimiz zaman, vergi de yar
gı meselesi de bir engizisyon haline gelir. Bunu da 
özellikle arz etmek istiyorum. 

Demek istediğim odur ki; vatandaşın kendisi biz
zat mahkemede hakkını savunamayacak durumda 
ise, diğer genel mahkemelerde olduğu gibi; «hakkını 
mutlaka avukatla savunabilirsin» şeklinde bir müey
yideye bağlamak doğru değildir. 

Ben 22 yıldır Maliye Bakanlığında bu konuda 
görev yapmaktayım. Bu şekilde getirmeyi düşündü
ğümüz; «vatandaşın mahkemelerdeki vergi davala
rında mutlaka avukatla temsil edilir müessesesinin» 
dünyada bir örneği daha yoktur. Bu, Türkiye'de de 
bizi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir ve ortada 500 
bin vergi davasını temsil ettirecek avukatımız da yok
tur. 

Onun için benim buradaki arzım; vatandaşın 
mahkemede kendisi 'bulunamadığı takdirde, orada 
kendisinin yerine vergi mahkemelerinde (eğer hâkim 
duruşmayı kabul etmiş ise) muhasebecisi veyahut bu 
işten anlayan birisini dinletebilmesidir. 

Bir Emlak Vergisi beyannamesini vatandaş dol-
durtmuş vermiştir, yanlış doldurulmuştur, bir vergi 
davası konusu olabilir. Bunu avukat doldurmamıştır. 
çok defa kendisi de doldurmamıştır; ya muhasebe
den anlayan, biraz maliyeden anlayan bir komşusu 
doldurmuştur veya bizzat kendisi doldurmuştur. 

Bu nedenle biz, «mutlaka vergi mahkemelerinde 
vatandaş kendi meselesini savunamadığı takdirde 
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avukatla temsil edilir» konusunu gayet tehlikeli bir | 
müessese olarak görmekteyiz. 

Metnin 2 nci fıkrası üzerinde Adalet Bakanlığın" 
da görüşme yapılırken; «Bunlar kimler olmalıdır?» 
denildiğinde, «'bunlar yüksek tahsilli olsunlar» şek
linde bir uzlaşmaya vardık. 

Mutlaka bir uzlaşmaya varalım deyip Adalet Ba
kanlığı tarafından pek olumlu görülmeyen bir hük
mü buraya getirmedik. 

Müsaade ederseniz, bu hükmü burada arz edece
ğim; bu hükmü tedvinimiz şöyledir: Müşavir; üst dü
zeyde maliye, hukuk ve vergi bilgisine sahip kim
sedir. Muhasip ise; daha çok muhasebe defteri üze
rinde bilgisi olan, bunu dolduran, daha basit bir bilgi 
dağarcığına sahip olan kimsedir. 

Bu itibarla biz, müşavirlerden yüksekokul me
zunlarına mahkemelerde dinlenme yetkisi verilmesi
ni, muhasip olacak kişilerin de1; en az lise veya dengi 
okul mezunu olmasını ve 'bir de maliye ve muha- I 
sebe bilgileri ile mücehhez bulunmasını istemiştik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O zaman bu 2 nci fıkrada «Malî 
müşavirlerin hukuk veya hukuk bilgisine program
larında yer veren siyasî bilimler, idarî bilimler, ik
tisat ve hukuk alanında ki öğrenim kurumlarından 
mezun olması şarttır» dersek ve fıkradaki «muha
sebeci» kelimesini çıkartırsak mesele kalmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bir 
tek «yüksek» kelimesini çıkartmak lazım. 

BAŞKAN — Sayın Genel Müdür 2 nci fıkrada 
«yüksek» kelimesi kalsın ve malî müşavir yüksek tah
silli olsun, «muhasebeci» kelimesine gerek yok diyor. 
Ben öyle anlıyorum, değil mi efendim? 

AYKON DOĞAN — (Maliye Bakanlığı Temsil-, 
cisi) — Evet, efendim. 

Eğer müsaade ederseniz maddenin bu fıkrasını 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Bu malî müşavirlerin; hukuk veya hukuk bilgisine 
programlarında yer veren siyasal bilimler, idarî bi
limler,, iktisat ve malî alanda yükseköğrenim kurum- I 
larını bitirmiş, muhasebecilerin ise; en az lise veya 
dengi okul mezunu olup Maliye Bakanlığından mu
hasebecilik belgesi almış olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, bu malî muşa- ; 
virler müşavirdir ve muhakkak yüksekokul mezunu 
olması gerekir, ama muhasebeci öyle değildir; niha
yet hesabı tutar, kitabı tutar. I 

AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Muhasebeci; lise veya dengi okullardan mezun
dur, müktesep hakları vardır. Bir de vergi olayı bü
yük kitlelere hitap eden bir olaydır. Büyük kitlelerin 
temayüllerini, onların ihtiyaçlarını da dikkate almak 
lazım. 

BAŞKAN — Bunu metne hiç yazmasak ne olur; 
bunu başka bir kanuna koysak? Peki yalnız bu vergi 
mahkemeleri ile mi ilgili? 

Muhasebeciler kimlerden olur, malî müşavirler 
nasıl bulunur, hangi okul mezunu olur» diye ayrı bir 
kanun çıkarsak daha doğru olmaz mı? 

AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Buna ilişkin kanunumuz hazırlanmaktadır. An
cak, bu metinde yazılı vergi mahkemelerinde dinle
necek kişilerin, sıfatını tayin etmek durumundayız. 
İstiyoruz ki, ilkokul mezunu olmayan bir kişi de 
mahkemenin huzuruna gelip, «ben bu meseleyi savun
mak durumundayım» demesin. Biraz meseleye o açı
dan yaklaşmalıyız. Maliye Bakanlığı temsilcilerimiz 
yüksek tahsil yapmışlardır. Mükellefin temsilcileri de... 

BAŞKAN — Zaten yalnız gelmeyeceklerdir, mü
kellefle beraber geleceklerdir. 

AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Evet. yanında bu düzeyde, asgarî yüksek tah
silli biri olması gerekiyor. 

BAŞKAN — Öyle, ilkokul mezunu bir kişi ise 
mükellef onu zaten getirmez. Çünkü, onu ilgili mah
kemede temsil edemeyecek, bir şey konuşamayacak 
biri ise, onu savunsun diye yanında götürmez. Haki
katen kendisini savunabilecek kabiliyette birisi ise gö
türür. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten 
maddenin düzenleniş şeklinde «avukat giremez» diye 
bir hüküm, mani bir hal yok. 

BAŞKAN — Tabiî, mükellef avukatı her zaman 
tutabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Biz bu kişilerin, sanığı savuna
caklarını da söz konusu etmedik. 

BAŞKAN — Sadece bilgi verecek. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Yani, sanık adına avukatlık yap
mayacaklardır. 

Mahkeme, mademki Maliye Bakanlığının temsil
cisini dinlemiştir. Bu konuda uzman olan bir malî 
müşaviri de dinlemek veya bir muhasebeciyi de din
lemek ihtiyacını duyacaktır. Ama; yüksek tahsilli olur
sa dinler, olmazsa dinlemez, diye bir mesele yoktur. 

Şimdi, bu konuyu tabiî bölge mahkemelerinde, ida
re mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde ve Danış
tay Kanunu görüşülürken de getirmişlerdi. Biz dedik 
ki, Oeza Muhakemeleri Usulünde, Hukuk Usulünde 
«avukat şöyle olur, böyle olur» diye bir hüküm yok
tur, Avukatlık Kanununda da yoktur. Siz de malî mü
şavirinizi getirin orada bunu konuşalım. 

BAŞKAN — Şimdi, hâkim orada «diplomanı ge
tir» diyecek. Getirmediğinde, diplomasını getirmedi 
diye muhakemeyi talik edecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dâiresi Başkanı) — Yani, bunun yeri bu metin değil. 
Onu arz ediyorum efendim. Bunlar avukat değil za
ten,: 

BAŞKAN — Evet, bunu 13 üncü madde içerisine 
sıkıştırmak doğru değil. Eğer öyle bir kanun hazır
lanıyorsa mesele yoktur, konu zaten hallediliyor de
mektir. O kanunda malî müşavirler kimlerden, mu
hasebeciler kimlerden olacak, bunlar belirtilecektir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Tabiî, bu şart. Malî müşavirliğin 
de, muhasebeciliğin de her önüne gelen tarafından 
yapılması mümkün değil. 

BAŞKAN — Bu konu, zaten bizim önümüze ge
len tasarıda da yoktu, önergede de yoktu, sonradan 
girmiş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Aykon Doğan 
çok önemli bir noktaya dokundu; «Sarıkamış'ta bulu
nan birisinin İstanbul'daki Emlak Vergisi davasına 
avukat gibi girecek» anlamında söz etti. Eğer böyle 
bir şey düşünülüyorsa, o vakit başka. 

BAŞKAN — Nasıl, anlamadım? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela bir subayın 
emlaki var ve bir Emlak Vergisi davası oldu. Bina
enaleyh, «böyle bir malî müşavir, avukat gibi dava
ya girecek ve emlakin sahibi olmadan onu savunacak» 
gibi bir şey söyledi. 

BAŞKAN -.— Hayır efendim, bu onu kapsamıyor. 
Mükellef ile beraber girecekler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani; bu müesseseyi 
kurarken, müessesenin esbabı mucibesi olarak, ana 
fikir olarak bunu söyledi; bana öyle geldi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Bu maddenin, bu tarzda düzen
lenmesi bu imkânı sağlamaz efendim. 

BAŞKAN — Bü onu sağlamaz. O zaman o em
lakin sahibi, eğer Sarıkamış'a gitmiyorsa bir avukat 
tutar. Avukat da zaten onu her zaman temsil eder. 
İlla kendisinin girmesi şart değildir. Bu madde avu
katlık müessesesini kaldırıyor mu? 

AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Kaldırmıyor efendim. 

BAŞKAN — Kaldırmıyor; o zaman tamam. 
AYKON DOĞAN (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi ) — Sayııi Cumhurbaşkanım, Maliye Bakanlığı 
bunun üzerinde çok ısrarlı değildir. 

BAŞKAN — O zaman bunu kaldıralım. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, vergi 
tarhiyatını inceleyen Maliye Bakanlığı memuruna kar
şı, o konuda mükellefin de uzman olarak çalıştırdığı 
kişinin dinlenmesini tazammun eder bu. Yoksa mü
kellef yokken orada, vekâlet alıp da onu vekil ola
rak savunamaz. 

BAŞKAN — Bu 2 inci fıkra üzerinde Maliye Ba
kanlığı da musir değil, bu bakımdan bunun çıkartıl
ması gerekir. Çünkü, bunun yeri bu madde değil. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ayrıntılarıyla düzenlemek lazım. 

BAŞKAN — Evet ayrıntılarıyla düzenlemek la
zım. Dediğiniz gibi, avukatlık yapabilmek için bazı 
şartlar lazım, doktorluk yapabilmek için bazı şartlar 
lazım, subaylık yapabilmek için bazı şartlar lazım. Bu 
da bir meslektir. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bunu da kanunda göstermek 
lazım. 

BAŞKAN — Zaten onu yaptık mı, kimse bunun 
dışında bir yetki kullanamaz, kullanırsa cezasını ken
disi çeker. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu tür davalara bakan hâkim 
arkadaşlarımız çok müşkül vaziyette kalır. Mükellef 
müracaat edecek, böyle bir kanun olmadığı için hâ-
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kim reddetse Danıştaya gidecek, Danıştaydan karar ı 
alacak. Bu sefer tazminat davası açacak. Onun için 
2 nci fıkranın daha ayrıntılı bir şekilde arkadaşları
mız tarafından getirilmesinde yarar vaıdır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Efendim, doktorluğun gayet özel 
bir yasası var, aıma hastanenin çalışma düzeni ile il
gili yasada doktorun tarifi yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı da bunun üze
rinde ısrarlı değilse, o halde bu mükerrer 378 inci 
maddenin 2 nci fıkrasının metinden çıkarılmasını öne
riyorum. I 

Bu suretle, 13 üncü maddeyi, 2 nci fıkrası metin- I 
den çıkarılmış olarak bir daha okutuyorum : 

MADDE 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki 378 inci 
Mükerrer Madde eklenmiştir. 

MÜKERRER MADDE 378.— Danıştay ve Vergi 
Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve sa
vunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi da
vasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yap
mış bulunan inceleme elemanları ile, mükellefin du
ruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya mu
hasebecisini de dinler. 

BAŞKAN — 13 üncü maddenin bu son şekli üze
rinde başka söz almak isteyen?.. Yok. 

13 üncü madeyi bu son şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Şimdi yürürlük maddesine geldik. Zaten tasarının 
diğer maddelerini, yürürlük madesine kadar konuş
muş ve kabul etmiştik. 

Yürürlük maddesi olan 16 nci maddeyi okutuyo
rum : 

Yürürlük : 
MADDE 16. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1983 ta

rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, kanunun bu 
yürürlük maddesini geriye, 1.1.1983 tarihine mi gö
türüyoruz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, Ge
lir Vergisi ve Kurumlar Vergisiyle ilişkisi olduğu 
için... 

BAŞKAN — Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanun
larının bununla ilgili hükümleri 1.1.1983 tarihinden 
başladığı için, bu kanunun yürürlük tarihini de mec
buren o tarihe götürüyoruz. Yoksa başka türlü çok ı 
zor olur. ) 
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16 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme : 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesine ve Bir 
Bendinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/4; M. G. Konse
yi : 2/102) {D. Meclisi S. Sayısı : 165; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 538) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onuncu sırasına gel
dik. 

Onuncu sırada, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesine 
ve Bir Bendinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
nin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor sizlere 538 sıra sayısı ile basılıp dağıtıl
mıştır. 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgililer yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açı
yorum ve izahatta bulunmak üzere ilk sözü Komis
yon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun Sayın İnam. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, malumları olduğu 
üzere memur, emekli, dul ve yetimlerinin almış ol
dukları sosyal yardım zammının 3500 liradan 6000 
liraya çıkarılmasına paralel olarak Sosyal Sigortalar 
Kurumundan emekli aylığı ve gelir alanların sosyal 
yardımları da aynı miktarda artırılarak 2500 liradan 
5000 liraya çıkartılmaktadır. 

Ayrıca, bundan böyle Emekli Sandığından aylık 
alanların sosyal yardımlarında yapılacak değişiklikler 

(1) 538 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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aynı miktar değil, fakat aynı oranda olmak üzere, 
Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir alan
lara da yansıtılacaktır. 

Komisyonumuzun benimsediği diğer bir hüküm; 
kurumdan aylık ve gelir alanlardan alman % 2 ora
nındaki hastalık sigortası priminin bundan sonra 
alınmaması öngörülmektedir. 

Komisyonumuz kanun teklifinde ayrıca, Emek
li Sandığından aylık alanlara paralel olarak, kurum
dan aylık ve gelir alan emeklilerin de ayakta teda
vilerindeki ilaç bedeline % 20 oranındaki iştiraklerini 
% 10'a indirmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca söz almak 

isteyen var mı efendim? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde 
ve Bentlerinin Değiştirilmesine ve Bir Bendinin 

Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 36 nci maddesinin 6.3.1981 tarih ve 2422 
Sayılı Kanunla değişik (B) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«B) Yukarıda, sözü edilen kimselerin ayakta ya
pılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinim % 10'u 
kendilerince ödenir.» 

BAŞKAN — Bunlar emekliler değil mi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Emekli San
dığına paralel olarak düzenlenen bir hüküm efendim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla ekle
nen Ek 5 inci maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine 
göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar 
ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar 
mevzuatına göre aylık alanlara her ay sosyal yardım 

zammı olarak 5 000 lira ödenir. 5434 sayılı TC Emek
li Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağ
lanan emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve 
yetim aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammın
da yapılacak değişiklikler, bu madde uyarınca öden
mekte olan sosyal yardım zammına aynı oranda yan
sıtılır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir önergemiz var 
Sayın Cumhurbaşkanım; matbua hatası olarak unu
tulmuş bir hususun ilavesini talep edeceğiz. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterimizin 2 nci maddey üzerinde bir önergesi var, 
okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 . 

tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci mad
denin (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya aylık öden
mesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır.» 

BAŞKAN — Hem bu 2 nci madde üzerinde, hem 
de bu önerge üzerinde Komisyonun görüşlerini ala
lım. 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, halen 2 500 li
ra olan... 

BAŞKAN — O husus 5 bin liraya çıkarılıyor, o 
tamam; onda bir problem yok. Ondan sonra, «Emek
li Sandığından alınan...» şeklinde devam ediyor. 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

Ayrıca Emekli Sandığından emekli aylığı alan ki
şilerin, sosyal yardım zamlarında herhangi bir deği
şiklik yapıldığında, bu değişiklik oranında Sosyal Si
gortalar Kurumundan yapılan sosyal yardım zamları 
da etkilenecektir-

BAŞKAN — Ama bu husus 5 bin liraya ait. Ya
rın, öbür gün mesela; 1984 yılında bu yardım % 50 
oranında artırılıp, 6 bin liradan 9 bin liraya çıkarı
lırsa; 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek 
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ve değişikliklerine göre yapılacak sosyal yardım 
zammı da buna paralel olarak % 50 artırılsın. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, aynen söy
lediğiniz hususu öngörüyor. 

Son cümle ise, zuhulen unutulmuş ve sıra sayısı
na, basılmadığı için, girmemiş efendim. Yeniden gir
mesi için -halen yürürlükte olan yasada var Sayın 
Cumhurbaşkanım- bir önerge olarak arz ettik. 

BAŞKAN — Bu husus halen yürürlükteki yasa
da varken, basımda unutulmuş, öyle mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi bu önerge ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece hem 2 nci madde, hem de önerge kabul 
edilmiştir. 

önergedeki son cümle bu maddenin (a) fıkrasının 
sonuna ilave edilecektir. 

3 üncü maddeye geçiyoruz. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 3 üncü madde olarak 
bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Yani, 3 üncü madde olarak bu 
önergeyi mi veriyorsunuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Şimdi, Sosyal Güvenlik Bakanımızın 
3 üncü madde olarak verdiği önergeyi okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Malûmları olduğu veçhile, TC Emekli Sandığı 

emeklilerine ödenmekte olan sosyal yardım zammı 
Hazine tarafından finanse edilmektedir. 

Buna mukabil Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ 
— Kur tarafından ödenmekte olan sosyal yardım zam
larının tamamı bu Kurumların kendi öz kaynakla
rından karşılanmaktadır. 

Herhangi bir karşılığı olmayan bu ödemeler, gi
derek anılan Sosyal Güvenlik Kurumlarının aktüer-
yal dengesini bozacak bir vüs'at kazanmaktadır. 

Bu durumda, sosyal yardım zammı ödemelerine 
kısmen de olsa malî kaynak sağlanmasını teminen 
prime esas azamî kazancın, en yüksek gösterge sayı
sının katsayı ile çarpımı suretiyle tespiti yerine, «en 
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yüksek gösterge sayısı X katsayı + sosyal yardım 
zammı» formülü ile tespit edilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Bu nedenle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 78 inci maddesinin değiştirilmesini teminen 
görüşülmekte olan tasarıya ilişikte sunulan madde
nin eklenmesini yüksek takdirlerine arz ederim. 
21.1.1983 

M. Sadık SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 6.3.1981 tarih 
ve 2422 sayılı Kanunla değişik 78 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim 
ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan gün
lük kazançların alt sınırı, gösterge tablosundaki en 
düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biri
dir. Üst sınır ise, gösterge tablosundaki en yüksek 
göstergenin katsayı ile çarpımına, bu Kanuna göre 
ödenen Sosyal Yardım Zammının ilavesi ile buluna
cak miktarın otuzda biridir. 

Bu suretle bulunacak miktarların lira kesirleri ta
ma çıkarılır. 

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigorta
lılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazanç
ları alt sınır, üzerinden, günlük kazançları üst sınır
dan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst 
sınır üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu ka
zanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primle
rinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalı
şan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu 
madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden he
saplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müra
caatı .üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir. 

BAŞKAN — Yalnız, bu müstakil bir madde. Da
nışma Meclisinden tasarı geçerken bu husus yoktu, 
yani Hükümetin teklifinde de yoktu. Hükümet, bunu 
teklife niçin koymadı? Şimdi, biz buraya müstakil 
bir madde ilave ediyoruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz kısa bir 
açıklama yapayım. 

Buyurduğunuz gibi, Hükümet tasarısında yoktu; 
fakat malumunuz Hükümet tasarısı hazırlanırken 
hem devlet memuru emeklileri için, hem de işçi emek
lileri için % 20 öngörülmüştü. Bilahara rakamlar de
ğişti; devlet memurlarındaki rakamlara yaklaşmak ve 
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asıl hedeflerimizden birisi olan, sosyal güvenlik ku
ruluşları arasındaki norm yaklaştırılmasını da her ve
sile ile biraz daha ilerletmek gayesine matuftur. 

Bu düzenlemeyi yaparsak, gelecekte şu tabloyu 
kazanmış ve şöyle bir imkâna sahip olmuş olacağız : 

Belli ölçüde iştiraki sağlayacağız. Mükellefin 
prim ödediği sırada, aktif sigortalı olduğu sürece 
iyi; ama pasif sigortalılığa geçtiğinde kendisine öde
mekte olduğumuz miktarla, gerekçede açıkladığımız 
açık büyüyor, Hazine desteğine ihtiyaç olacak. 

Biz, Hazineye mümkün olduğu kadar daha son
raki yıllarda müracaat edelim, şu yakın yıllarda gel-
meyelim gayreti içindeyiz. Aldığımız tedbirlerin bir 
parçasıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon, bunu etüt etme fırsatını 

buldu mu? 
DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu önerge bu
rada verildi. Tam incelemek için, maalesef bizim 
vaktimiz olmadı. 

Ancak, şunu belirtmeme izin buyurunuz : Sosyal 
Sigortalar Kurumunun, sosyal yardım zamlarını ken
di kaynaklarından ödemesindeki güçlük ortadadır ve 
bizim daha önceki incelemelerimiz ve hesaplarımıza 
göre, sosyal yardımlar böyle devam ettiği süre için
de, 1985 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu aktüer 
bir hesaba göre aksi 13 986 000 000 bir açıkla he
sabını kapatma durumundadır ve bu 1986*da 54 mil
yara 1987'de ise, 114 milyara çıkmaktadır. 

Bu nedenle incelememiş olmamıza rağmen, Sayın 
Bakanımın bu önergesine katılmamak elde değil 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yalnız Siz, bunu Maliye Komisyo
nu ve Hükümetle görüşseniz iyi olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
eder imlisiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu tasarı Hükümet 
tarafından hazırlanmamıştır, Hükümetten gelen bir 
teklif değildir. Bu Danışma Meclisi üyelerince ha
zırlanmıştır. Yalnız, Hükümet temsilcisi 'bizim aşa
ğıdaki komisyon toplantılarına katılmıştır, o da doğ
rudan doğruya Sosyal Güvenlik Bakanlığının temsil
cileri olmuştur. 

Hükümetle bir ilgisi yoktur. Kaldı ki, bu Hükü
metim maliyesiyle alakalı bir şey değlidir. Para, Sos-
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yal Sigortalardan çıkacaktır. O kurumun verebilme 
imkânı içindedir. 

'Binaenaleyh, «ilgili kurum ve parayı verebilir mi, 
veremez mi?» Bu Bakanlığın bütçesine bağlıdır efen
dim. 

BAŞKAN — «Devlet desteği olmazsa gider» 
dedi, onu sağlıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Devlet desteği za
ten bahis konusu değil efendim. Malumunuz Sosyal 
Sigortalar, devlet desteğine dayalı olaralk emeklisine 
maaş veremez. 

BAŞKAN — Şimdi, «Hazine yardımı sağlan
sın» deniliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî bu Kanun çı
karsa ve ileride Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu pa
rayı ödeyemezse, elbette işçinin parasını vermek 
için Hükümete rücu edecektir. Ama işçiden kesilen 
para, sadece kamu sektöründe çalışan işçilerin de
ğil, özel sektörde çalışan işçilerin parasımı da ihti
va eder. Binaenaleyh, Hükümet, özel sektörde çalı
şıp da, oradan emekli olmuş bir işçiye Hazineden ni
çin emekli maaşı versin? Binaenaleyh, böyle çapra
şık ve ters bir neticeye de ulaşırız. 

Bu 'itibarla efendim, işçi temsilciliğinden Danış
ma Meclisi üyeliğine gelen üç - dört kişinin hazır
lamış olduğu kanun tasarısında bu (kademeleri de
ğiştiren bir tablo vardır. Biz bu tabloyu çıkarttık ve 
•bu tablonun nasıl yapılması 'gerekeceğini doğrudan 
doğruya ilgili Bakanlığa bırakmıştık. 

Bizim Komisyonun 'bu Kanunda yaptığı değişik
lik, huzurunuza getirilen dört maddeyi ihtiva etmek
tedir; % 2 bakım, sağlık ve tedavi masrafı... 

BAŞKAN — 2 500 liranın 5 000'e çıkartılması 
falan... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

Bir de, diğer emeklilere tatbik ettiğimiz % 10'nun 
işçi emeklilerine tatbik edilmesi hususu var. 

Biz, bunu bu kadarla bıraktıik. Tabiî bundan son
rası tamamen Bakanlığın sorumluluğudur; ödeyebilir-
se, ödeme kabiliyeti varsa,- hay hay bu formülü tat
bik ederiz; ödeme kabiliyeti yoksa, Hükümete güve
nerek böyle bir formülün getirilmemesi gerekir efen
dim. 

BAŞKAN — Yalnız bunun Komisyonda yine de 
iyi tetkik edilmesi lazım. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biz de o 
düşüncedeyiz. 

BAŞKAN — 3 üncü madde olarak verilen bu 
önergenin, bizim Komisyona iadesini ve biraz daha 
tetkik edilerek, bundan sonraki oturumda görüşül
mesi hususunu teklif edeceğim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, o zaman işçi emeklileri maaş alamazlar. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — 3 üncü mad
deyi çıkarsınlar efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu madde olmadan 
çıkartabilir misiniz efendim bunu? 

BAŞKAN — Onu ayrıca, icap ederse bir daha 
teklif etsinler. 

S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N I S A D I K SI
D E — Eski maaşı mı efendim? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, eğer 
şu 3 ve 4 üncü maddeyi... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — O zaman al
sınlar geriye. 

BAŞKAN — O zaman geri alsınlar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu geri alın. Bu 
maddeyi çıkartalım ki, maaşları bu tertip içinde öde-
yesiniz. Ondan sonra bu kademeli ücret tablosunu 
ayrıca bir kanun olarak, gerekirse getirirsiniz. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK şi-
DE — Efendim, çeklerin tanzimini 2500 lira üzerin
den yaptık; 25 gün sürüyor hazırlanması ve bunların 
sayısı 800 binin üzerindedir. Çeklere katsayının ge
rektirdiği ilaveyi koyduk. Tabiî bekledikleri farkı ala
mayacaklar işçi emeklileri ve çekleri ellerine alır al
maz da gazetelerde, şurada burada şikâyetlere şahit 
olacağız. 

Bunu zaten fark olarak ödeyeceğiz, bir sıkıntılı 
durumumuz yok; çekler gitti, 1 Şubatta ödenecektir. 
Fark çeklerini bundan sonraki dönemde yapacağız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burada, 
«sigortalının kazancı alt sınırın altındaysa, bu kazanç 
ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin 
tümü işverence ödenir» denmektedir. 

Bunun getireceği yükü bilmemiz lazım. 
BAŞKAN —Onun için diyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ — (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bilemiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Ne getirecektir, ne olacaktır; bu 
tetkik edilmeden bir şey yapmayalım. 

işveren yalnız biz değiliz, yani devlet değil; özel 
sektör de var. Biz bunu misallerle görmek isteriz. Bu 
önerge ne getiriyor, nasıl oluyor; üst sınırı ne olu
yor, alt sınırı ne oluyor; alt sınırın altına düşerse ne 
kadar fark ediyor; bunları görmemiz lazım. 

Yani bunları, her zaman yaptığımız görüşmelerde 
olduğu gibi, bir misalle, bir tablo üzerinde görmemiz 
lazım. Böyle şeyleri aceleye getirmiyoruz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, bu önerge SSK'ya malî kay
nak sağlamaya yönelik bir önergedir efendim. Yoksa, 
gerek alt sınırda, gerek üst sınırda olsun önemli bir 
değişiklik getirmemektedir efendim. 

Üst sınırda sadece, önergede de arz edildiği üzere 
Sayın Başkanım, sosyal yardımın ilavesiyle çok üstten 
gelir alanlardan sosyal yardım primi tahsil edilmek 
istenmektedir. Ancak, tabiî bunun ne getirebileceğini 
incelemeden belirtemiyorum Sayın Başkanım. Bu 
SSK'ya gelir getirici bir hükümdür efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, sonra Danışma Meclisinden 
gelen metinde «Ek Madde 8, Ek Madde 1 falan diye 
bir sürü madde var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, onlar ken
dilerine göre birtakım haklar da koymuşlar, ilave 
etmişler; onlar çıktı efendim. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Onların ayrıntılarını emir buyurulursa arz 
edebilirim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Birtakım şeyler vardı, ama neleri 
çıkardık? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, % 2 hastalık sigortası pri
minin kaldırılması teklif edilmişti; kabul edilmiştir 
efendim. 

Prime esas kazancın alt sınırının, asgarî ücrete 
bağlanması teklif edilmiştir. Bu, gerek Danışma Mec
lisi Komisyonunda, gerek Genel Kurulda reddedil
miştir efendim. Biz de bu görüşe katıldık. 

Yine, en az işçi emekli maaşının asgarî ücretin 
% 70'i olması önerilmiştir. Gerek Komisyonda, ge-
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rek Genel Kurulda kabul edilmemiştir; biz de ka
tıldık. 

Emekli aylıklarının iki ayda bir ödenmesi ve SSK 
şubelerinden de ödeme yapılması önerilmiştir. Bu, 
Komisyonda ye Danışma Meclisinde kabul edilmiştir. 
Biz, biraz sonra burada da arz edileceği üzere buna 
katılamadık Sayın Başkanım. Bunun çeşitli neden
leri var. 

Memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aynı anda 
emekli maaşı almaları izdihamlara neden olmakta
dır, bankalar önünde. Malumları olduğu üzere; Ör
neğin, 12 Eylülden sonra biz işçi emeklilerinin maaş
larını bir ay ileriye alarak, Ocak ayında memur 
emeklilerinin, Şubat ayında ise işçi emeklilerinin maaş 
almasını sağlamıştık. Kaldıki, bu önerinin mantığını 
anlamak da çok güç Sayın Başkanım. 

Çünkü emekli maaşları SSK'dan peşinen öden
mektedir. Peşinen üç aylık almak yerine, iki aylık 
maaş almanın anlamını da açıklamak çok güç. Kal
dıki, yüksek malumları olduğu üzere artık banka 
ödemelerine doğru Hükümetin genel bir politika iz
lediği görülmektedir. Bu nedenle bu ödemelere Sosyal 
Sigortalar şubelerini karıştırmak bize, uygun gelmedi 
Sayın Başkanım. 

Bugün SSK, Ziraat Bankası ve İş Bankası aracı
lığı ile Türkiye'nin her tarafında diyebileceğim, en 
ücra köşesine varıncaya kadar şubeleri bulunan bu 
bankalar aracılığı ile ödeme yapmaktadır. Bu ne
denle, biz bu öneriye katılamadık Sayın Başkanım. 

Diğer taraftan, memurların ve memur emeklileri
nin sosyal yardımları 6 bin lira olmadan önce, işçi
ler için 3500 lira olarak Komisyona önerilmiş ve bu 
öneri Komisyonda incelenerek 3500 lira olarak kabul 
edilmişti. Daha sonra bu öneri, Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunda, «memur ve memur emeklileri düze
yinde ödenir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Buna da katılma imkânını bulamadık Sayın Baş
kanım. Biraz önce arz ettiğim nedenler bunda büyük 
etken olmuştur. 6 bin lira olarak kabul etmiş ol
saydık, her bin lira için SSK'ya 8 milyarlık ekstra 
bir yük getirecektik. Kaldı ki, bunun karşılığı da 
prim olarak alınmamaktadır efendim. 

Bir diğer öneri ise, tablonun Bakanlar Kuru
lunca düzenlenmesini öngörmektedir. Biz buna da ka
tılmadık efendim. Çünkü tabloda sürekli bir oynama 
bizden sonraki dönemlerde de SSK'nın durumunu güç-
leştirebilecektir Sayın Başkanım. 

Ancak, tablonun makul ve SSK'nın ödeyebileceği 
bir biçimde düzenlenmiş şekli, Sayın Bakanım tara
fından zatıâlinize yeni bir önerge halinde getirilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bunları daha evvel görüşseydiniz 
iyi olurdu. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Dün görüşme imkânı olamadı Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hayır, biz 1-2 maddeden ibaret bir 
şey zannettik; halbuki burada görüşülecek bir hayli 
konu var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ödeme tab
losu müstesna, işçilerin diğer birtakım prim ve ke
seneklerinin durumunu Sosyal Sigortalar Kanununun 
eski maddelerine adapte ettik; bizim Komisyonun 
yaptığı bu oldu. 

Tabloyu da tamamen Bakanlığın takdirine bırak
tık. Bunun için söyleyecek bir şeyimiz yok zaten 
efendim. 

'BAŞKAN — Bakanlar Kuruluna bırakmayıp da, 
Bakanlığa bırakırsak daha kötü olmaz mı? Bakanlık 
daha zor duruma düşer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MÜH Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Biz şu bakımdan Ba
kanlığa bıraktık efendim : Bakan, ister Bakanlar Ku
rulundan geçirir getirir, ister kendisi takdir eder; ta
biî nasıl arzu ederse Bakanlık. Bunun için söyleyecek 
bir şeyimiz yok. 

Hükümetten gelmiş bir şey olmadığı için, biz sa
dece bunlardan makul olan teklifleri aldık. Diğer sos
yal güvenlik organlarında, kurumlarında kendi un
surlarına, kendi üyelerine tatbik edilen esaslara uygun 
biçimde kanunî hale getirdik. Bizim burada yapabil
diğimiz bu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Side biliyorsunuz, birbuçuk, 
iki sene evvel bu Sosyal Sigortaların durumu çok kö
tüydü. Bazı tedbirler aldık; kesenekleri çoğalttık, üye
lerin ilaç paralarına % 20 oranında katılmasını sağ
ladık, falan derken, kurumun düzeleceğini beklerken; 
şimdi tekrar geriye doğru mu gidiyoruz? Gene müş
kül bir duruma sokmayalım Sosyal Sigortaları? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Başkanım, bu başladığımız iyi hareket yarıyı 
teşkil ediyor efendim. Bunun ikinci bir yarısı daha 
var. Kurtarma operasyonunun ikinci kısmı henüz du
ruyor efendim. 

— 141 — 



M. G. Konseyi B : İ 

Değerli katkılarınızla çok iyi bir mesafeye geldik. 
Fakat kısa vadede, az evvel Sayın Albayımın söyle
diği gibi, bunlara, 1985'lerden itibaren, eğer yenileri
ni ekleyemezsek, başladığımız yolu tamamlayamazsak, 
ciddî açıklar başlayacaktır. 

Yine, Üruğ Paşamın söylediği gibi gazoz fabrika
sında çalışan işçilerin maaşını Hazineden ödemeye 
başlayacağız; fevkalade tehlikeli bir durum. Devletin 
bir yığın ağır yükünün yanına bir de böyle bir yük 
getirmiş olacağız. 

Biz Hazineye yardım için başvurduğumuzda, 150 
milyar lira gibi bir taleple geleceğiz. Ufak bir talep 
değil, büyük bir yük ile geleceğiz. Bundan olabildiği 
kadar uzaklaşmalıyız. 

Eğer izin verirseniz, malî konulardaki problemle
rimizi bir kere dalha arz etmek ihtiyacındayız. 

O zaman, alacağımız yeni tedbirlerle ve başla
dığımız yolu tamamlamak için 1990'lara kadar yeni 
bir tedbir almadan rahat gidebiliriz. Getirdiğimiz bu 
önerge -yüksek malumlarınızdır- bizim sigorta pri
mine esas olan aylık kazançlı bir matrah konusudur; 
taban ve tavan. Belli tabanlar aşağıda alıyor ise bile, 
biz bu tabandan kaydettiğimiz yerden prim kestirebi
liyoruz. Faraza, 30 bin lira diyoruz, 70 bin lira aylık 
kazancı olan da 30 bin lira üzerinden prim veriyor. 

Şimdi sunduğumuz önerge, bu kişinin aylık pri
me esas olacak aylık kazancının tavanını biraz yük
seltmek yani, imkânı olanın az da olsa katkısını sağ
lamaktır. Karşılıksız ödediğimiz sosyal yardımı Hazi
neden finanse ettirme yerine, ilgili mükelleflerin kat
kılarını sağlamak suretiyle yükü hafifletmek, Sayın 
Albayımın söylediği gibi geliri çoğaltmaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci önergemizde gös
terge tablosunun yeniden tayin edilmesi hususu vardır. 

BAŞKAN — Yalnız ona geçmeden, şimdi bu öner
gede bir de «alt tabana yaklaşmamış olanların da ara
daki farkını işveren verir» diyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE — 
Bugün de öyle. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bugün asgarî ücret hal
ledildi. Resmî Gazetede ilan edilince, yürürlüğe gir
dikten sonra ilgili kişiye verilmekte olanla bize öde
yeceği taban sınır arasındaki farkı zaten işveren ve
riyor. Bugünkü uygulamamız böyledir. 

BAŞKAN — öyle ise onu niçin değiştirdik? 
SOSYAL GÜVENLIK BAKAM SADIK ŞÎDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, maddeyi yeniden tanzim 
ederken beraberce zikrettik. 

BAŞKAN — Bu, eski maddede de var mı idi? 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE — 
Var. Belki biraz karışık anlattık, özür dileriz. Aslında 
çok gerekli bir maddedir, 

BAŞKAN — Eski maddeyi okutuyorum : 
«Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim 

ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan gün
lük kazancın üst sınırı gösterge tablosundaki en yük
sek göstergenin...» 

BAŞKAN — «Alt sınırı» demiş bu. 
«... alt sınırı da en düşük göstergenin katsayı ile 

çarpımının 30'da biridir. Bu suretle bulunan miktar
ların...» 

Şimdi, «Alt sınırı gösterge tablosundaki en düşük 
göstergenin katsayı ile çarpımının 30'da biridir.» 

«Üst sınırı dediniz, burada «alt sınırı» diyor. Eski 
kanunda «üst sınırı» diye yazıyor, verilen önergede 
«alt sınırı» dedik. 

HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAYNAK-
DEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, verilen 
önerge ile alt sınırda herhangi bir değişiklik yapılma
maktadır. Yapılan değişiklik, gösterge tablosunun en 
üst sınırına... 

BAŞKAN — Üst sınır ikinci cümleye alınmış. 
Eski maddeyi okuyorum : 
«Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 

ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın 
üst sınırı gösterge tablosundaki en yüksek gösterge
nin, alt sınırı da, en düşük göstergenin katsayı ile 
çarpımının 30'da biridir. 

Bununla karşılaştırıyorum, aradaki fark ne olu
yor?. «Alt sınırı gösterge tablosunun en düşük gös
tergenin katsayı ile çarpımının 30'da biridir. Üst sı
nır ise, gösterge tablosunun en yüksek göstergenin 
katsayı ile çarpımına, bu kanuna göre ödenen sos
yal yardım zammının ilavesiyle bulunacak miktarın 
30'da biridir.» 

Şimdi onu ilave ettiniz, yani bu 5 bin lirayı da 
ilave etmek suretiyle 1/30'i oldu. Eskiden yalnız üc
retlilerin idi, şimdi 5 bin lirayı alt sınırdakine ekle
miyorsunuz, yalnız ücreti esas alıyorsunuz. En tavan-
dakine de sosyal yardımı ilave etmek suretiyle, onun 
da 1/30'ini alıyorsunuz, birinci fıkrada okuduğumuz 
fark bu oluyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izniniz olursa 
şöyle açıklamak isterim : 
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Bugün için göstergenin en tabanı 420'dir ve bu
nun 34 katsayı ile çarpımı sonucu 14 280 lira prime 
esas kazançtır. Tavan ise 840'dır ve 34 katsayı ile 
çarpıldığında 28 560 lira çıkmaktadır. Getirilen öner
ge, 28 560 liranın üzerinde kazancı olanlardan -bu 
önem kazanıyor- yüksek kazançlılardan, 5 bin lira
ya kadar onlardan da prim alınsın. 

BAŞKAN — Hayır, 5 bin lira ilave etmek sure
tiyle prim alınsın. 5 bin liraya kadardan değil, 5 bin 
lirayı da ilave etmek suretiyle prim alınsın. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, evet 33 560 li
ra yapıyor. 33 560 liraya kadar prim alınsın, ama 
nasıl alınsın?. 28 560 lira bugün tavandır, iştirakçi
nin eğer bu tavanın üzerinde kazancı var ise onlar
dan alınsın, tabandakilerden alınmasın. 

BAŞKAN — Ve onun altındakilerden de alınma
sın. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, alınmasın. Ya
ni biz buna katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bunu anladık, şimdi bu kendi ala
cakları prim ile ilgili. «Bu suretle bulunacak miktar
ların lira kesirleri tama çıkarılır» yani 50 kuruş gi
bi ise tama çıkarılacaktır. 

Eski maddevi okutacağım. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosval Güvenlik, İş ve İşçi tlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Eskisi aynen, diğer kısımlar aynen, ha
len yürürlükte, sadece değişen... 

BAŞKAN — Eski maddeyi okutuyorum : 
«Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigor

talılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük ka
zançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sı
nırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da 
üst sınır üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu 
kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta prim
lerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde ça
lışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu 
madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden he
saplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müra
caatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir.» 

BAŞKAN — Eski maddeye 5 bin lira ilave edili
yor. Daha evvel görüşmediğimiz yeni bir madde ge
tiriyorsunuz. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 5 bin liradan prim 
kesilecek. 

BAŞKAN — 28 bin liranın üzerinde ücret alan
lar için söz konusu olacak. Biraz daha prim çoğal
sın, gelir sağlamak için... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, işçiden ve işverenden 
kesilecek. 

BAŞKAN — Peki, şu fark eder mi acaba; birisi 
tam tavanda 28 560 lira alıyor, onun üstünde alana 
5 bin lira ilave edeceğiz değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Evet., 

BAŞKAN — 28 bin liranın altında ücret alan bir 
kişi ile 28 560 lira ücret alan bir kişi arasında acaba 
bu prim kesilmesinden dolayı, ters bir şey olmasın; 
bir altındakinden daha az para eline geçmiş olmasın? 
ötekine 5 bin lira ilave edilecek, o vermeyecek. En 
üstteki 5 bin lira ilave etmek suretiyle prim vere
cek. Bir de bakacağız ki, en üsttekinin eline alttakin-
den daha az para geçecek. Bunu hesap ettiniz mi? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE — 
İzin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu prim fiilî ka
zançlarından alınacak. Onun için kesinlikle etkilemez. 
Fiilen 30 bin lira kazanıyor ise; 30 bin liradan, aylık 
kazancı 34 bin lira ise 34 bin liradan, 50 bin lira ise 
35 bin lirasından kesilecektir. Onun için, böyle ka
deme atlamasından dolayı bir önemli eksilme söz ko
nusu olmayacak. 

BAŞKAN — Olur ise sonra karşımıza çıkarlar; 
çünkü bizde bunlar olmuştur. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, Iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izniniz olur ise 
burada tam bilgi arz etmek durumundayım. 

Bugün için işçi kesiminin ödediği prim oranı top
lam olarak -yanılmıyor isem, arkadaşlar buradalar-
% 14'tür. 5 bin lira ilave edildiği takdirde bu 5 bin 
liranın % 14'ü, 28 560 liranın üzerinde kazancı olan 
kişiden kesilecektir. Geri kalan % 19,5'tan itibaren 
işveren payı da işverenden kesilecektir. Dolayısıyla 
bu tür kazancı olan kişinin eline 700 lira kadar daha 
az bir para geçecektir. 

Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Mesela, birisi 29 bin lira alıyor, biri

si tam sınırda alıyor, en üst tavanda alıyor, şimdi o ta-
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vanda olandan 5 bin liranın % 14*û kesilmeyecek; 
fakat 29 bm lira alandan 5 bin lira da kesilecek; bir 
de bakacağız ki, 29 bin lira alanın parası 28 560 lira 
alandan daha az olacak? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, onu arz etmek iste
medim, arz etmek istediğim husus şu : 28 560 liradan 
fazla kazanan kişiler için, örneğin 30 bin lira ka
zanıyor ise... 

©AŞKAN — Hayır hayır, 29 bin lira kazanıyor. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

((Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — 29 bin lira kazanıyor ise, bundan 5 bin lira 
değil... 

BAŞKAN — 5 bin lirayı da ona ilave edeceğiz. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Hayır, ilave edilmeyecek. 28 560'dan 29 bine 
varıncaya kadar olan kesimden... 

BAŞKAN — 500 lira... 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — 500 lira için kesilecek; ben öyle anlıyorum 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Efendim izin verirseniz 27 yıllık pratiği ve tatbikatı 
olan başmuavin arkadaşımız bir açıklama daha yap
sın, tereddütleri gidermek için? 

BAŞKAN — Buyurun burayı anlayamadık biz, 
çünkü; «sosyal yardım zammının ilavesiyle buluna
cak miktarın 1/30'u» diyor. Sosyal yardım zammı 
hangisi? 5 bin liradır. O halde 29 bin lira eline geçen 
bir işçi, 5 bin daha ilave edeceğiz 34 bin olacak. 34 
binin 1/30'unu prim olarak verecek. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Şimdi fiilî rakamlarla arz edecek müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Evet. 
NURÎ ERNAM (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu kazançlarından 
alınacak. Bugün düzenlediğimiz mevzuat üst sınırı 
tespit ediyor. Yani «kazancı bundan daha yüksek ise 
artık bunun üstünden prim almayınız» hükmünü vur
gulamak için konulmuş bir hüküm. 

Ben direktifleriniz üzerine 29 bin lira ücret alan 
bir kişinin % 14'ten primini hesap ettim 4 060 lira tu
tuyor Sayın Cumhurbaşkanım; 24 900 lira geçiyor 
eline. 30 bin lira aylık kazancı olan bir kişinin yine 
% 14*fcen primi bu defa 4 200 lira oluyor, net ka

zancı da 25 800 lira oluyor. Yani birincide 29 bin lira 
alanın 24 940 lira eline geçiyor. 30 bin lira alan... 

BAŞKAN — Hayır, 30 bine geçmeyelim. 28 560 
lira ücret alana, tam sınırda olana bakın. 

NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Hesaplayayım Sayın Cumhurbaşkanım. 

24 561 lira oluyor Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — 561; öteki 940 idi. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kam) — 61 lira 60 kuruş yapıyor 29 bin liranın prim 
farkı, 

BAŞKAN — 24 940 idi, yani az olmuyor, ben ona 
baktım. 

NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Tersine çalışmıyor Sayın Cumhurbaşka
nım, 100 liralık kazancı varsa 14 lirasını prim ola
rak ödüyor. Buna mukabil 19,5 lira da işveren ödü
yor. 

BAŞKAN — Ben o sınırda olanları da onun için 
sordum, çünkü olur bu. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Bu sebeple almakta olduğundan geriye düşer. 

BAŞKAN — Hayır bir üstten alan, kendi altında-
kinden daha az almaya başlar, o zaman şikâyet eder. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞJİDE — 
Buyurduğunuz doğru efendim. Bazı sözleşme zam-
larında bu olaylar görülmüştür. 

BAŞKAN — «Terfi etmeyeyim, 29 bin almaya
yım ben, bana 28 560 lira verin» diye tutturur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Emrederseniz biz 
bugün ve pazartesi de çalışalım bunun üzerinde, salı 
günü sabahleyin huzurunuza getirelim. 

BAŞKAN — İlk bunu konuşalım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — İlk bunun üzerinde 
görüşelim, zaten tek bu madde üzerinde görüşüle
cek, diğerlerini kabul buyurdunuz. 

BAŞKAN — Hayır, daha 3 üncü, 4 üncü madde 
var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Orada bir şey yok, 
şimdi onları da emrederseniz okuyalım, bunu tekrar 
Bakanlıkla müşterek çalışarak, salı günkü toplantıda 
huzurunuza getirelim. 
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BAŞKAN — ilk önce bunu konuşuruz. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu ikinci önergeyi de aca
ba birlikte tetkik etmemizi emir buyurur musunuz? 

BAŞKAN — İkinci önerge de mi var? 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE — 

Gösterge tablosu var, o da oldukça önemli. 
BAŞKAN — O kaçıncı madde olarak getirili

yor? 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞÎDE — 

Bunun hemen akabinde. 
BAŞKAN — O halde ben bunu, hem bu önerge, 

hem diğer önergenin de dikkate alınması kaydıyla 
-2 nci maddeye kadar konuştuk- bundan sonrasını 
tekrar düzenlenmek üzere Komisyona iadesini teklif 

• « m< 

edeceğim. Hem 3 üncü madde olarak bu önergeyi, 
hem de 4 üncü madde olarak bir önerge daha var, 
tablo ile ilgili, onu ve ondan sonraki madde 5'i 6'yı 
7'yi 8'i sonra konuşuruz, ben bu teklifin verilen öner
geler istikametinde Komisyonda bir defa daha tet
kikini öneriyorum ve bu hususu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde önümüzdeki sah günü tekrar bu konuyu 
görüşeceğiz. 

Efendim, gündemimize göre görüşülecek başka 
konu bulunmadığından bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 16.55 

• * 
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Saat : 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/153; M. G. Konseyi: 
1/398) (D. Meclisi S. Sayısı : 157; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 531) 

2. — Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 3/18; M. G. Konseyi : 3/267) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 263; M. G. Konseyi S. Sayısı : 532) 

3. — Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 3/353; M. G. Konseyi : 3/269) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 285; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 530) | 

4. — Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının I 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma Meclisince Ka'bul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/19; M. G. Konseyi : 3/270) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 269; M. G. Konseyi S. Sayısı : 529) | 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rılarının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/26, 1/549; M. G. Konseyi : 
1/301, 1/472) (D. Meclisi S. Sayıları : 51, 267; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 536) 

6. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/545; M. G. 
Konseyi : 1/471) (D. Meclisi S. Sayısı : 271; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 534) 

7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma-

14.00 
sına Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/546; M. G. 
Konseyi : 1/469) (D. Meclisi S. Sayısı : 258; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 533) 

8. — 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/547; M. G. Konseyi : 1/470) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 272; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 537) 

9. — 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Sayılı Değerli Kâ
ğıtlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/570; M. G. Kon
seyi : 1/468) (D. Meclisi S. Sayısı : 275; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 516 ve 516'ya 1 inci Ek) 

10. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesine ve Bir 
Bendinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Ka'bul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/4; M. G. Kon
seyi: 2/102) (D. Meclisi S. Sayısı : 165; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 538) 

11. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

12. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

13. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
14. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
15. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 

....>... >>m<< —«.. . 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 531 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/153; M. G. 

Konseyi : 1/398) 
(D. Meclisi S. Sayısı: 157) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 21 Ekim 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-1041 -(1 \l53)-00828 

Konu : Kanun Tasarısı. 

(MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kumlunun 20 Ekim 1982 tarihli 5 İnci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. , 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 19 Marat 1982 
Başkanlığı 

Sayı: K. K. T. D. 18/101-843/03120 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gençlik ye Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.3.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Başbakan 

Bülend ULUSU 

\ 



YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE : 

U KURULUŞU, AMACI, GÖREVLERİ VE YÖNETİMİ : 
Anayasamızın 50 inci maddesi, Devlete, halkın eğitim ve öğretim gereksinmelerini başta gelen bir ödev ola

rak vermiş ve maddî olanaklardan yoksun başarılı Türk gençlerimin öğrenimlerini sağlıklı ve düzenli bir "bi
çimde sağlamak, sosyal ve kültürel gelişmelerine 'katkıda 'bulunmak amacıyla burs ve diğer yollardan gerekli 
yardımların yapılmasını öngörmüştür. 

Modern devlet anlayışının bir gereği olarak konu yalnız yetenekli öğrencilere eğitim ve öğretim olana
ğı sağlamakla değil, geniş bir sosyal adalet anlayışı ve ıtuitumu içinde ele alınmaktadır. Bunun içinde devlet 
«eğitim ve öğretim» görevini yerine getirirken, bu göreve destek ve yardımcı olacak çalışmaların, sistemli, 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak zorundadır. 

Anayasamızın bu temel felsefesine uygun olarak 16.8.1961 tarihinde kabul edilen 351 sayılı Kanun ile 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla 
tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur. 

2. KURUMUN YENİDEN DÜZENLENME GEREĞİ VE NEDENLERİ : 
A) Sosyal ve Ekonomik Alanlardaki Gelişmelere Uyum Yönünden : 
Sosyal ve ekonomik gelişmeler, günümüzde ihtiyaçları ve şartları da etkileyerek çeşitlendirmekte ve değiş

tirmektedir. Bu değişme ve gelişmeler demokratik düzen içinde planlı bir şekilde kalkınmayı amaç edinmiş 
olan memleketimiz yönünden daha büyük önem kazanmaktadır. 

Hızla artan, çeşitlenen ve gelişen ihtiyaçların karşılanması; bunlara paralel olarak değişen şartlara uygun 
ve tutarlı tedbirlerin alınabilmesi ise, bu yönden teşkilatlanmayı gerektirmektedir. 

Bu gerçeklerden dolayı, bütün kuruluşlar, yurt ihtiyaçlarının ve şartlarının bir gereği ve sonucu olarak 
i 

ortaya çıkan millî amaçları, hedefleri ve devlet politikasına ilişkin tercihleri gerçekleştirmek üzere kurulur
lar. 

İhtiyaçların ve şartların değişmesi ve artması, uygulamada edinilen tecrübeler teşkilatların da buna uygun 
biçimde değişmesini ve geliştirilmesini zorunlu kılmakt? tır. 

Gerçekte, bu yeni ihtiyaçlar karşısında idarenin ve teşkilatın kendini yenilemesidk. Dinamik bir toplum
da karşılaşılan yeni ve değişik durumlara başarılı ve etkin uyumlar yapılması ve sorunların çözümlenme 
imkânlarının araştırılmasıdır. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da, ülkemizin 1960 yıllarının gerçekleri, ihtiyaçları ve şart
larının bir gereği olarak kurulmuş, 1960 öncesine göre belirtildiği üzere, başarılı çalışmalar yapmış olmakla 
beraber 20 yıl sonra günün ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap vermesi, mümkün olamamıştır. Türkiye, 1960' 
ların Türkiye'si değildir. 1982 Türkiye'si ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çok farklı durumlar içindedir. 

Kurumun buna uymasını gereken tedbirleri almaşım sağlamak için 351 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve 
yeni bir mevzuat düzenlemesi zorunlu olmuştur. 

B) Kurumdan Yararlananlar ile Görevlerin Sayısında ve Çeşidinde Meydana Gelen Değişmeler ve Artış
lar Yönünden : 

Kurumdan yararlanma durumunda, nitelik ve yeterliğinde olanların sayılarında ise, 1961 yılına göre, çok 
büyük artışlar olmuştur. 

Yükseköğrenim öğrenci sayısının artışına paralel olarak, sosyal amaçlı bu kamu görevi de genişlemiş; öğ
rencilere götürülen hizmetlerin sayısında ve çeşidinde de değişiklikler ve artışlar olmuştur. 

351 sayılı Kanunla Kuruma, öğrencilere kredi verme, yurt yaptırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını kar
şılama görevleri verilmiş; uygulama, Kanunun Genel Gerekçesinde belirtildiği halde 1970 yılına kadar ele 
alınmayan «beslenme» konusunun da büyük bir sorun ve ihtiyaç olarak «görev» halinde ele alınmasını gerek
tirmiştir. 

351 sayılı Kanunun Genel Gerekçesinde çok açık olarak belirtilen, 
— Özel yurtlar sorunu, 
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— Çok az olan yatılı kontenjanı ile Millî Eğitim Bakanlığı yurtlan dışında kalan büyük öğrenci çoğun
luğunun durumları, 

•— «Bağış» suretiyle Kurum finansmanının artırılması, 
— Yurtların büyük kısmının sağlığa zarar verici bir durumda olması ve 'bu nedenle bunların kapatılma

ları gerektiği, 
Gibi konular, 20 yıllık uygulamada, gerektiği ölçüde ve pek çoğu yeterince ele alınamayan çözüme ka

vuşturulamayan; bazıları ise hiç ele alınmamış olan sorunlardır. 
Bu sorunların önemi ve ağırlığı, tartışma götürmeyecek şekilde artmış; Devletin karşısına, çığ gibi bü

yümüş ve çok yönlü ihtiyaçlar halinde ortaya çıkmıştır. 
Böylece, şu gerçekler belli olmuştur ki; Kurum, kuruluşuyla, gerekçesinde belirtildiği ve kabullendiği 

görev ve sorumlulukları (mevcut imkân ve şartların müsaadesi nispetinde normal bir şekilde yürüttüğü kredi 
ve yurt yapımı görevleri dışında) yeterince yerine getirmemiştir. 

Daha çok önem kazanmıç bulunan bu görevlerin, günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun yönde yerine 
getirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması da, Kurumun yapısında ve yönetiminde yeniden düzenlemeler yapıl
masını gerektirmektedir. Tasarı Kurumun yapı ve yönetiminde yeniden düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. 

C) Etkin ve Güçlü Bir Yönetim İhtiyacı Yönünden : 
Ekonomik ve sosyal gelişmeler, ihtiyaç ve şartlarda meydana gelen değişmeler ve farklılıklar, kuruluş 

amacının ve kapsamının genişlemesi, hizmetten yararlanan öğrencilerin hızla artması ve bu artışın kalkınma 
planları hedefleri doğrultusunda düzenli ve hızlı bir şekilde devam etmekte olmuştu, gençlik sorunlarımı
zın bugünümüz ve yarınımız açısından taşıdığı büyük önem ve ağırlığın her geçen gün daha da büyümesi; bu 
konularda denetim, gözetim, koordinasyon ve işbirliğini ilişkin tedbirlerin yurt çapında dengeli ve birbiriyle 
tutarlı şekilde ele alınması ve uygulanması, her şeyden ö|nce, bu alandaki çalışmaların sistemleştirilmesine ve 
planlanmasına bağlıdır. 

Ancak, bu sayede, sorunların tanınması; değişiklik je yenileme ihtiyacımızın bilinmesi; buna göre hedef
lerin ve hizmet politikalarının tespiti kaynakların bulunması; gerekli organizasyon ve gereken dinamik or
tamın sağlanması; etkili ve verimli denetleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkün olabilecektir. 

Bütün bu hususların yerine getirilmesi; Kurumda modern işletmecilik uygulamasının ağırlık kazandığı et
kin ve güçlü bir yönetim ve örgütlenme ihtiyacının gereğini ve önemini belirtmektedir. 

Yapılan inceleme ve araştırmalar, son yıllarda 
netimin bütünlüğü ilkesine paralel olarak ve bu çerçevê  
ya muhtaç olduğunu göstermektedir. 

Tasarı merkezî idare ile Kurum arasında planlama 
belirlenmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kurum arasıhdaki 

D) Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarının Daha Etkili 
Son yıllardaki öğrenci hareketlerinin yurtlara da 

kin denetim ve gözetim imkânlarını vermekten yoksun 

Kurumun bugünkü statüsü, organları, yetki ve so 
denetlemeye; amaçları dışına çıkmış olanlarla, belli standart 
çerli tedbirleri almaya; bu konularda idarî, disiplin ve 
yoktur. Bu durum, son öğrenci olaylarıyla çok açık 

Bütün bu gerçekler, bu yönden etkin tedbirlerin alınmlasını 
öğrenci yurtlarının tek elden denetlenmesi sağlanmıştır. 

bir 

E) Gençlik ve Spor Bakanlığının Kurulması ile K|urum 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasıyla, 

ile Kurum arasındaki ilişkilerin, gî nün ihtiyaçlarına ve 
rektirmektedir. 

Kaldı ki, kalkınma planları ve yıllık programlar da, 
yönünden kazandığı büyük ağırlık ve öncelik, ayrıntılı 

Millî Güvenlik Konseyi 

ortajya çıkan olaylar ve duyulan ihtiyaçlar, Kurumun yö-
içinde, etkin ve güçlü bir yönetime ve teşkilatlanma-

^çısından beraberlik sağlamış, merkezî vesayet bağı 
bağ tesis edilmiştir. 

Denetimleri Yönünden : 
dirayeti, 351 sayılı Kanunun Kuruma yurt çapında et-
olduğunu ortaya koymuştur. 

r^mluluklarıyla kamu ve özel kesimdeki özel yurtları 
altına düşenler hakkında kapatılmaya kadar ge-

ıfehberlik işlemlerini yapmaya ve uygulamaya imkân 
şdkilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

zorunlu kıldığından tasarıda tüm yükseköğretim 

Denetiminin Bu Bakanlığa Devri Yönünden : 
Kurıim denetiminin bu Bakanlığa devredilmesi, Bakanlık 

artlarına uygun yönde tespitini ve düzenlenmesini ge-

mlkemiz ve milletimiz için taşıdığı önem, kalkınmamız 
olarak, ilkeler, amaçlar, hedefler ve tedbirler halinde 
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belirtilen, gençlik sorunları ve spor konularının düzenlenmesi, koordine edilmesi ve yürütülmesinde büyük 
sorumluluk Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmiştir. 

Kalkınma plan ve programlarının ilke ve tedbirlerinin gerçekleştirilmesi ise; modern yönetim ameliyesi 
çerçevesi içinde etkin koordinasyonun ve fonksiyonel ilişkilerin dengeli bir yürütme sisteminin gereklerine 
uygun olarak düzenlenmesi ihtiyacını ve gerçeğini ortaya koymaktadır. 

F) Yüksek Denetleme Kurulu ile TBMM'de yapılan Görüşmelerdeki Eleştiriler ve Tavsiyeler Yönünden: 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında sürekli olarak Kurumun yeniden düzenlenmesi yolundaki incele

me ve çalışmaların kesin bir sonuca ulaştırılması istenmiş; ayrıca, Kurumu zarara soktuğu görülen ve esasen 
Kanuna göre üniversitelere devri gereken yurt işletmesinin, 351 sayılı Kanuna aykırı olarak, Kurumca yü
rütülmesinin mevzuatta yapılacak değişiklikle mümkün olacağı, buna göre hareket edilmesi belirtilmiştir. 

Bugüne kadar, bu raporlarda ve TBMM'de yapılan görüşmelerde, kredi, beslenme, okul dışı boş zaman
ları değerlendirme, denetim, gözetim, işletme, koordinasyon, işbirliği konularında çeşitli tedbirlerin alınması; 
hizmetlerin yurt çapında dengeli olarak yürütülmesi ile ilgili düzenleme öneri ve tavsiyelerde bulunulmuş
tur. 

Bütün bu hususlar, ihtiyaçlara ve gerekçelere dayalı öneriler Kurumun yeniden düzenlenmesini gerektir
diğinden, değişiklik tasarısı hazırlanmıştır. 

G) Kurumun Organlarınca Duyulan Yeniden Düzenleme ihtiyacı Yönünden : 
351 sayılı Kanuna göre Kurum yetkili organları da Kurumun günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun 

fonksiyonel bir yapıya ve işleyişe kavuşturulması ihtiyacını duymuşlardır. Kurumun Genel Kurul ve Yöne
tim Kurulu toplantılarında, çeşitli konular dolayısıyla, yeniden düzenleme sorunları ele alınmış, mevcut yet
kilere ve imkânlara göre alınan tedbirler uygulamaya konmuştur. 

Özellikle Kurumun bugünkü statüsünün, yapısının ve işleyişinin, genişleyen ve artan ihtiyaçları yeterince 
karşılayamadığı; etkin yönetim ve denetim sağlanamadığı; kaynakların yetersiz olduğu; Kurumun gençlik 
sorunlarının çözümünde daha etkin bir yapı ve işleyiş yönünden yeniden düzenlenmesi; mahallî idarelerle iş
birliği yapılması ve özel yurtların denetlenmesi gerektiği hususlarında birleşildiği görülmüştür . 

Bütün bu hususlar tasarıda dikkate alınmıştır. 

3. TASARI ÎLE GETİRİLEN YENİLİKLER : 
A) Kurum, üzerindeki idarî vesayet bağını kurmak, merkezî idare ile ilişkilerini belirlemek amacıyla tü

zelkişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kuruluş haline^ getiril
miştir. 

B) Kurumun amacı ve görevleri, birbiriyle kesişmeyecek, yanlış anlamalara ve yorumlara sebep ol
mayacak şekilde ayrı ayrı sınıflandırılarak, belirli hale konmuştur. 

C) Kurumun görev kapsamı, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde genişletilmiştir. Kredi, 
yurt, beslenme, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrenim dışı ve tatil zamanlarını değerlendirme gibi, görev
lerin daha yaygın ve birbirini tamamlayan sistemler bütünü içinde planlanmasına, uygulanmasına ve değer
lendirilmesine imkân verilmiştir. * 

D) Yılda bir defa toplanan ve Kurumun karar mercii olan ve fakat terkibi bakımından Kurum üze
rinde etkili bir denetim yetkisi bulunmayan Genel Kurul kaldırılmıştır. «Danışma Kurulu» kurulmuş; Ba
kanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük daha verimli işleyecek karar ve yürütme organları haline ge
tirilmiştir. Modern yönetim ve teşkilatlanma ilkelerine uygun yönde Genel Müdürlük, yürütme yetkileriyle do
natılmıştır. Böylece, görev, yetki ve sorumluluk dengesi ile bunların Bakanlıkla olan ilişkileri düzenlenmiş ve 
güçlendirilmiştir. 

E) Yurtların işletilmek üzere üniversitelere tahsisi esası işlerlik kazanmadığından Kuruma ait yurtların 
Kurumca işletilmesi sağlanmıştır. Böylece Kurumun Kuruluşundan beri yapılan uygulama yasal hale getiril
miştir. 

F) Gelirleri artırıcı tedbirler getirilmiştir. 
G) Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt çapında kamu ve özel sektöre ait, açılmış ve açılacak yurtların ve 

tesislerin denetlenmesi; yeni açılacaklara izin verilmesi, yurtların belirli standartlara göre kurulması ve işletil-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 531) 



— 5 — 

mesi; çalışmaları aksayan, verimsiz veya amaçları dışına çıkmış olanlara kapatılmaya kadar geçerli her türlü 
idarî, disiplin ve rehberlik tedbirlerinin alınması, aldırılması ve uygulanması yetki, görev ve sorumluluğu 
verilmiştir. 

H) Yurtlarda disiplin ve güvenlik açısından yöneticilere, mülkî idare amirlerinin yardımcı olması sağlan
mıştır, 

I) Kredi oranının keyfî olarak saptanmasını önlemek amacıyla 100 göstergenin her yıl memur katsayı
sına çarpımı üzerinden kredi tutarının saptanması kuralı getirilmiştir. 

Böylece her yıl genel enflasyon durumları gözönüne alınarak Bütçe Kanununa konulan memurların maaş 
katsayısı öğrenci kredileri için de uygulanarak kredileri her yıl enflasyon durumuna göre yükseltilme olana
ğı sağlanmıştır. 

Ayrıca her yıl binlerce öğrenciye kredi verilmekte bu krediler ortalama 10 yılda geri dönmektedir. Enf-
lasyonist ortamda bu dönüşten dolayı kurum sürekli olarak zarar görmekte olduğundan hem geriye erken 
dönüş teşvik edilmiş hem de, olmadığı takdirde, hiç olmazsa belirli oranda zarar karşılanabilsin diye % 20 
fazlası ile kredinin ödenmesi kuralı konmuştur. 

4. SONUÇ OLARAK : 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kurulduğu günden beri; sınırlı olarak da olsa, olumlu ve 

başarılı çalışmalar yapmış olmasına rağmen, ihtiyaç ve şartlarda meydana gelen çok hızlı değişmeler ve fark
lı durumlar karşısında, günümüzün ihtiyaçlarını karşılama yönünden yetersiz kaldığı bir gerçektir. 

Bu bakımdan Kurumun ülke çapında dengeli ve daha verimli olarak görevlerini planlaması ve yerine getir
mesi; özellikle kamu ve özel bütün yurtların belli standartlar içinde açılması, çalışması ve denetlenmesini 
yüksek öğrenimi kolaylaştırıcı hizmetlerin birbiriyle uyumlu hale getirilecek şekilde düzenlenmesi; dinamik, 
esnek ve etkin bir yapı ve yönetim meydana getirilmesi ihtiyacı ye zorunluluğu açısından, Kurumun yapısı, 
20 yıllık çalışmaları ve sağlanan sonuçlar, «yapısal ve fonksiyonel analiz» yaklaşımı ve tekniği çerçevesinde 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Ayrıntılı biçimde belirtilen nedenlerle 351 sayılı Yasanın değiştirilmesi yoluna gidilmiş; ancak kurumun • 
yapısında yapılan önemli değişiklikler yanında kredi ve denetleme ile ilgili yeni sistemlerin getirilmiş olma
sı ve maddelerin bir kısmında yapılan bu esasa ilişkin değişikliklerin, şeklî yönden diğer maddelerde de de
ğişikliği getirmesi ve sıra değişmeleri dikkate alınarak, kınun değişikliği yerine, yeni bir tasarı hazırlanması 
uygun bulunmuştur. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde gençlik sorunlarımızın önemli ve öncelikli, büyük kısmının çözümlenmesi 
sağlanacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ : 
Madde 1. — Yurt - Kur'un adı, merkezî vesayet bağı ve statüsü düzenlenmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

ile kurum arasındaki bağ tesis edilmiştir. 
Madde 2. — Kurumun amacı, açık bir şekilde gösterilmiştir. 
Madde 3. — Kurumun görevleri, yüksek öğrenim yapan öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını en 

iyi şekilde karşılayacak ayrıntıları içerir biçimde belirlenmiştir. 
351 sayılı Kanunda öğrenim kredisi vermek, yurt yaptırmak, yurtların işletilmesini sağlamak şeklinde 

tespit edilen görevlerden, kredi vermek aynen muhafaza edilmiş, yurtların sadece barınma yeri olmaktan çı
karılması, modern yurt kavramına uygun hale getirilmesi için hükmün «Yurt ve Tesisleri» şeklinde değişti
rilmesi uygun görülmüştür.. Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri tesislerin çeşitleri, zaman içindeki gelişmelerin 
verilerine bırakılmıştır. 

Üniversite ve yüksekokulların bulundukları şehirlerde öğrencilerin barınmaları yanında beslenmeleri de 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun, öğrenciler yönünden taşıdığı büyük önem dolayı
sıyla gerekli tedbirlerin alınması için hüküm getirilmiş; imkân şart ve ihtiyaçlara göre hareket serbestisinin 
sağlanması da uygun görülmüştür. 

Bunlar yanında Kurum amacının gerçekleştirilmesi için gerekli görülen diğer görevler madde içinde gös
terilmiştir. 
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Madde 4. — Bu maddede Kurumun organları gösterilmiştir. 351 sayılı Kanundaki «Genel Kurul» 10 un
cu madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle kaldırılmış; Danışma Kurulu kurulmuştur, 

Madde 5 - 6 - 7 . — Karar organı olarak yeniden düzenlenen Yönetim Kurulunun kuruluş ve görevleri 
tespit edilmiştir. Kurul, kuruluş ve görevleri itibariyle güçlü, Bakanlık ve Genel Müdürlükle ilişkileri bakı
mından dengeli ve belirli hale getirilmiştir, 

351 sayılı Kanunda Genel Müdürlük Yönetim Kurulunda oy hakkına sahip olarak temsil edilmediğinden 
bugüne kadarki uygulamada birtakım aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu sebeple Kurula Genel Müdürün 
Başkan olarak katılması «hizmet verimliliği» ile, işlere ve sorunlara daha çabuk çözüm yolları bulunması 
bakımından faydalı görülmüştür. 

işlerin, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürce daha ahenkli yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 8 - 9 . — Genel Müdür ve Yardımcılarının, diğer personelin atanma esasları; Genel Müdürlük 
yöneticilerinin görev ve yetkileri ayrı ayrı tespit edilmiştir. Madde metinleri açık olduğundan ayrıca belir
tilmesine gerek görülmemiştir. 

Kurumun yürütme organı haline getirilen Genel Müdürlük, amaçların gerçekleştirilmesinde yetkili kı
lınırken, Yönetim Kurulu ile ilişiklileri de ahenkli şekilde düzenlenmiş; ana sorunların ve konuların Yönetim 
Kurulu kararı ile çözümlenmesini sağlayacak hükümler getirilmiştir. 

Madde 10. — '3'Sl sayılı Kanunda Genel Kurul, Kurumun karar organı olarak tanımlanmış, ibraya, 
yönetim kurulu seçimine, kredilerin miktarına kadar varan büyük yetkilerle donatılmıştır. Genel Kurul'un 
terkibi ve üyelerin büyük çoğunluğunun kurumla, devlet bütçesi ve menfaatleri ile ilişkili olmayışı, alınan 
kararlardaki uyarsızlıklar karşısında sorumlulukla yükümlü bulunmayışları geçmişte yönetimde büyük çeliş
kiler yaratmıştır. Özellikle 1976 - 1980 döneminde kurul toplantıları bu nedenle büyük kargaşalık içinde geç
miş bir çok gereksiz ve uygulanması mümkün olmayan kararlar alınmıştır. Özellikle bütçesinin tamamına ya
kın bir bölümün genel bütçeden sağlanan bir kurumda bütçe, hizmet ve moral yönden devlet menfaatlerinin 
gözetilmediği örnekleriyle saptanmıştır. 

Bu nedenle ve Bakanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük organları arasında karar alma ve yürütme 
bakımından gerekli denge kurulduğundan Genel Kurulun korunmasına ihtiyaç görülmemiş; ancak, hizmet 
götürülen kuruluşların Kurum'un amacına ulaşmasına ve işlemesine katkıda bulunmalarını sağlamak üzere 
çeşitli kuruluşlarda olduğu gibi «Danışma Kurulu» kurulması faydalı ve zorunlu görülmüştür. 

'Madde lil. — Danışma Kumlunun görevleri tespit edilmektedir. Kurul, amacın gerçekleştirilmesi ba
kımından ve uygulamada karşılaşılacak sorunlar hakkında görüş ve önerileri tespit edilecek bir Şûra gibi 
düşünülmüştür, 

Bu suretle, Kurum'da, amaç ve politikanın tespitinde, planlama, koordinasyon, teşkilâtlanma, yönetim, 
kontrol, değerlendirme ve geliştirme konularında öneri ve tavsiyelerde bulunmak üzere, üst seviyede, fonksi
yonel bir «Danışma Birimi» kurulmasının yararlı ve gerçekçi olacağı öngörülmüştür. 

Madde 112. — Bu ımıaddede Danışma Kurulunun toplantı esasları belirlenmiş çalışma ve görüşme usul
leri yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 113. — Yurt - Kuır'un merkez ve taşra teşkilâtının kurulması ve kadrolarının hazırlanması ve 
tasdiki yolları düzenlenmektedir. 

Madde 14. — 35(1 sayılı Kanunda öğrenim kredisi tanumlafıımamıış, tasarı ile ıbu tanımı tereddüte ve 
kavram karmaşasınla iyer vermeyecek biçimde yapı'l!mıştu\ 

Madde 15. — 3151 sayılı Kanundaki burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi verilemeyeceği şeklindeki 
hükme, herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan öğrenciler de eklenerek, devletten başka -şekilde maddî 
katkı sağlamış öğrenciler, kredi yararlandırması dışı bırakılmuştır. Bu suretle, sadece kendi imkânları ile öğ
renimlerini sürdüren daha çok sayıda muhtaç öğrenciye kredi verilmesi amaçlanmıştır. Sadece TÜBİTAK 
karşılıksız burslarından yararlanan öğrenciler bu hükme istisna olarak alınmıştır. TÜBİTAK burslarının sı
nav sonucunda büyük başarı göstererek kendilerini kanıtlamış çok az sayıda öğrenciye verildiği ve ülkemiz
de araştırmacı bilim adamları yetişmesini sağlamak amacını taşıdığı dikkate alınmıştır. 
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Madde 16. — Öğrenim kredisinin kuruma ödenmesi şartları yeniden düzenlenmiş, 351 sayılı Kanunun 
uygulamalarında meydana gelen aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. 

Her yıl kredinin tutarı 100 göstergenin memur katsayısına çarpımı ile bulunması ilkesi getirilerek kredi 
oranının keyfi olarak saptanması önlenmiş ve fiyat artışlarına paralel olarak otomatik artışı sağlanmıştır. 
Ayrıca tutar yükseltilerek öğrenciye yetecek bir oran saptanmıştır. Kurumun temel görevlerinden birisi olan 
öğrenciye kredi verme konusunda Yurt - Kur'un şimdiye kadar içine düştüğü çaresizliği gidermek amacı 
ile bazı önlemler alınması gereği doğmuştur. 

Her yıl binlerce öğrenciye kredi veren kurumun bu kredileri, Yurt - Kur'a ortalama 10 yılda geri dön
mektedir. Bu da kurumun iher yıl Devletin büyük katkısı ile ayakta durmasını sağlamaktadır. Oysa Devlet 
bütçesinden büyük katkılara ihtiyaç duyulmadan yeni öğrencilere kredi verilmesi düşünüldüğü içıin kanunun 
16 ncı maddesinde kredinin dönüşü hususlarında bir takım yeni ilkeler getirilmiştir. 

Normal ödeme süresinden erken ödemeleri heveslendirmek amacıyla indirimler konulmuştur. Öğrenci kre
di ^borcunu ne kadar çabuk öderse bu indirimlerin oranı da ona göre yüksek tutulmuştur. Böylece efken ödeme 
teşvik edilmiştir. 

Normal yasanın öngördüğü süre içinde ödeyen öğrencilerden de toplam kredi borcunun '% 20'si gibi bir 
oranda fazla tahsilat yapılarak enflasyon nedeniyle ortaya çıkan zararın az da olsa karşılanması sağlanmıştır. 

Madde 17. — Kredi borcunun teminat veya kefalet karşılığı verilmesi esası korunmakla beraber, orta
öğrenimini 6972 sayılı kanuna göre korunma kararı almış olarak tamamlayan öğrencilerin özel durumları 
değerlendirilerek, krediye en fazla ihtiyacı olan bu tür öğrencilerin teminat ve kefil göstermeksizin krediden 
yararlandırılması sağlanmıştır. 

Madde 18. — Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının ivedilik kazanması kabul edil
miş, bu borçla 16 ncı maddenin 2 ncı fıkrasındaki kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağı esası getirilmiştir. 

Madde 19. — Kurumun parasının yatırılacağı bankanın tespiti ve kredi işlemlerinin bu banka aracı
lığı ile yürütülmesi esasları düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Bu maddede yurtların ve tesislerinin tanımı yapılmıştır. 
Madde 21. — Kurum amacının, yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenimlerini kolaylaştırmak olduğu; 

Kurum'un yurt ve tesislerinin bu amacı gerçekleştirecek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek şekil
de düzenlenmekte ve donatılmakta bulunduğu, öğrencilerin yurt ve teslislerde bulundukları sürece öğrenim 
kurumundaki öğrenimlerini, özellikle eğitimlerini devam ettirdikleri dikkate alınarak bu maddede Kurum'un 
merkez ve taşra örgütü ile yurt ve tesislerinin birer eğitim ve öğretim kurumu niteliğinde olduğu gerçeği ka
nun hükmü olarak tespit edilmiş; bu suretle yurtlara otel, pansiyon, kurum'u da bunların işleticisi olarak 
gören anlayışa son verilmek istenmiştir. 

Madde 22. — Yurtların yapım, bakım ve onarım işlerinin Bayındırlık Bakanlığınca gerçekleştirilmesi 
esası muhafaza edilmekle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı ile, Bayındırlık Bakanlığı aı asındaki karşılıklı 
yetki ve sorumlulukların yönetmelik ile tespit edildiği ve müteahhitlerle olan uyuşmazlıklardan doğan dava
lara müdahil olarak katılmasını sağlamak üzere Yurt - Kur'a bilgi verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 23. — Yurt bina ve tesisler için gerekli taşınmazların temini bir sıra ve kurala bağlanarak, 
bu konudaki keyfilik kaldırılmıştır. 

Madde 24. — 351 sayılı kanunun 22 ve sonra gelen maddeleri ile kurum yurtlarının işletilmek üzere 
üniversitelere tahsis olunacağı hükme bağlanmış ve işletme esasları tespit edilmiş olduğu halde, üniversitele
rimiz bu görevi benimsememişler; bu nedenle* 20 yıldan beri yurtlar Kurum'ca işletilmiştir. Madde deği
şikliği ie 20 yıllılk fiilî uygulamalara Kanunî hüviyet verilmekte, yurtların ve tesislerin işletilmesi ile ilgili 
konuda Kanunda bulunması zorunlu hükümler getirilmektedir, 

Ancak, kurum yurtları, yatak ücreti Yurt - Kur tarafından işletilen yurtlardan farklı olmamak, bu yurt
ların bakım, onarım ve işletme masrafları işletme hakkı devredilen öğretim kurulunca karşılanmak koşulu 
ile isteyen Yükseköğretim kurullarına devredilebilir. 

Burada yurt ve tesislerinden yararlanmanın ücret karşılığı olması, esas olarak kabul edilmiş, bu ücre
tin ve tahsilinin hangi yol ve usulde tespit edileceği ve işletme ile ilgili her türlü tedbirlerin yönetmeliklerle 
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düzenleneceğine dair hüküm geçirilmiştir. Bu suretle Kanunun uzun süre değiştirilmeğe gidilmeden uygu
lanması, kurum'a günün ihtiyaçlarına göre hareket olanağı sağlanmıştır. 

Madde 25. — Kredi verilecek ve yurtlarda barındırılacak öğrenciler hakkında yapılacak araştırmalarda 
Mahallî Mülkiye Amirleri ile öğretim kurumları yöneticilerinin yükümlülükleri düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Bu maddenin düzenleniş amacı, yükseköğretim öğrencilerinin, barınmaları, beslenme
leri, dinlenmeleri ve çalışmaları için kurulmuş yurtlarda, güvenli, disiplinli ve sağlıklı bir ortam içinde bu
lunmalarını sağlamaktır. 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyaçHan Yurt - Kur dışında bir takım kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve tüzelkişilerce de karşılanmaktadır. 5661 sayılı Kanunla bu yurtların açılış izinlerinden başla
yan ve her türlü yaptırımı içeren denetlenmeleri Millî Eğitim Bakanlığının görevleri içine verilmiş 351 sayılı 
kanun çıkartılırken bu göreve dokunulmamıştı. 1970 yılında Yurt - Kur Gençlik ve Spor Bakanlığına bağ
lanmakla beraber 5661 sayılı kanun gereğince, Yurt - Kur'a bağlı yurtların dışında kalan yurtların denetimi 
yine Millî Eğitim Bakanlığında idi. Bu durum yurtlar arasında standartlaşma açısından farklılık meydana 
getirmiştir. 

Diğer taraftan, kamu düzerimi ve öğretim özgürlüğünü ciddî şekilde zedeleyen son yıllardaki şiddet olay
larının yurtlara da ulaşması ve belirli mihrakların, öğrenci yurtlarını kısmende olsa ele geçirmeyi başarması 
tüm Yükseköğretim yurtlarının tek elden ve etkin biçimde denetlenmesi gereğini kesin bir zorunluluk ola
rak ortaya koymuştur. 

Kurumun bugünkü statüsü, organları, yetki ve sorumluluklarıyla kamu ve özel kesimdeki bütün yurtları 
denetlemeye, imkân yoktur. 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanmasına en uygun ortamın yaratılma
sı çabaları devam ederken beklenen sonuçlara ters yönde, yurtlar, Türk Devletini ve millî varlığını tehdit eden 
anarşik olayların, yıkıcı tertiplere sahne olmuştur. Kurumun mevcut statüsü ise etkin bir denetimin sağlan
masında yetersiz kalmıştır. 

Bütün bu gerçekler ve denetimde etkin tedbirler alınması zorunluluğu 26 ncı maddenin düzenlenmesini 
gerektirmiştir. 

Madde ile, tüm Yüksek Öğrenim yurtlarının tek elden denetimi sağlanmış, Millî Savunma ve Üniversite 
yurtları ile Bakanlık ve Kamu kuruluşlarına bağlı; eğitim ve barındırmanın, bütünlük gösterdiği Yüksek Öğ
retim kurumları yurtları esasen merkezî idarenin denetim ve gözetimi altında olduğu dikkate alınarak ayrık 
bırakılmıştır., 

tçişleri Bakanlığının asayişle ilgili görev ve sorumlulukları ile kolluk hizmetleri dikkate alınarak mülkî 
idare amirleri ile sıkı bir koordinasyon ve hizmet birliği sağlanmıştır. 

Standartlarındaki farklılık ve ilk ve ortaöğretimin Millî Eğitim Bakanlığı işlev alan ve ihtisası içinde 
kaldığı dikkate alınarak, bu konudaki denetimin Millî Eğitim Bakanlığınca yapılması esası getirilmiştir. 

Sosyal, psikolojik ve teknik açıdan gerekli olan «Yükseköğretim öğrenci yurtları ile, ilk ve ortaöğretim 
öğrenci yurtlarının bir arada açılmasını engelleyici» düzenleme getirilmiştir. Bunların değişik standartlara, 
değişik denetim merci ve usullerine tabi olduğu dikkate alınmıştır, 

öğrenci yurtlarının tekrar eski duruma düşmemeleri, buralarda disiplin ve güvenin sürekli bir biçimde 
sağlanması içlin gerekli görülen önlemler bu yeni düzenleme içinde sağlanmıştır. 

Ancak, Yurt - Kur dışında işletilen yurtların denetim, yönetim ve işletilmesi, bütün diğer Bakanlıkların ve 
Genel Kurmay Başkanığının da işaret ettiği üzere çok önemli bir konu olarak görüldüğünden; yüzeysel olarak 
bir madde içine sığdırılmaya çalışılmamış ve ilgili Bakanlıklarla birlikte hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konularak bir yönetmelik düzenlenmesi sağlanmıştır. 

26 ncı madde uyarınca Yurt - Kur tarafından yapılacak denetime esas olacak; yurt çeşitleri hizmete açıl
ması, başvuru usulleri, yurt binasının fizikî şaftları, öğrenciye verilecek malzeme, öğrenci kayıt ve kabul 
şaftları, yurt ücret ve depozitosu, yurtların açılma ve kapama zamanları ile barınma süresi, yurtların idare 
ve işletme işleri, tutulması zorunlu defter ve kayıtlar, yurt açılma izni usul ve şekil, yurt, yurt yöneticileri
nin sayıları, nitelikleri tahsil ve özellikleri ile görevleri, Disiplin işleri, uygulanacak ceza çeşitleri yurtların 
mevzuat, disiplin ve asayiş yönünden denetlenme şekil ve şartları ile yaptırımları ve benzeri hususların çok 
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ayrıntılı bir şekilde anılan yönetmelikle düzenlenmesi düşünülmüştür. Böylece, 26 ncı maddenin yönetmelik
le, birlikte geniş bir denetleme mevzuatı oluşturması sağlanmıştır, 

Madde tümü ile yurtların denetim işletme ve yönetim esaslarını, bütün yönleri ve özellikleri ile köklü 
çözümlere bağlamıştır. 

Madde 27-28. — Genel Gerekçe kısmında belirtilen nedenlerle, Kurum hizmetleri genişlemiştir. Bu hiz
metleri ileride daha da genişleyeceği, bugünden görülen bir gerçektir. 

Amacının % 50'sini gerçekleştirmemiş olan Kurumun sermayesinin 600 milyon lira ile sınırlandırılmış 
olması, genişleyen ve genişleyecek olan hizmetlerin yerine getirmesini imkânsızlaştırmaktadır. Bu sebeplerle 
Kurum sermayesinin artırılması zorunlu görülmüştür. Bu husustaki yetki Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Madde için belirtilen durumlar, dikkate alındığından Kuruma Genel Bütçeden yapılacak yardım ora
nının artırılması gereği büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır-

Futbol müsabakalarında ve at yarışlarında düzenlenen müşterek bahisler gelirlerinden belirli bir oranın 
bu hizmete tahsisi, 351 sayılı Kanunla öngörülmüştü, tasarıda bu hüküm at yarışları müşterek bahisleri pa
yının brüt gelire kaydırılması suretiyle korunmuş, bunlara ilaveten Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarca düzenlenecek müşterek bahislerden pay ayrılması, yurt ve tesislerin ve taşınmaz malların ama
ca uygun olarak işletilmesi suretiyle gelir temini, Kurum gelirlerinin artırılması bakımından uygun görül
müştük 

Kurumun Kuruluş sermayesi tamamlandıktan sonra genel 'bütçeden de verilecek gelirlerin kesileceği yo
lundaki 351 sayılı kanun hükmünün işlerliği kalmadığı, geçen yirmi yılda Maliye Bakanlığı bütçesine her yıl 
konulan ödeneğin kuruma transfer edilmesi suretiyle kurumun görevlerini ancak yerine getirebildiği bir 
gerçektir. 

Bu madde lile gelirler düzenlenirken Genel Bütçe Kanunlarındaki transfer harcamalarına yasal dayanak 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 29. — 28 inci maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı gelirlerin Yurt - Kur'a ödeme esas ve za
manı düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Yurt - Kur'un borçlanma yetkisi korunmuştur-
Madde 31. — «Genel Gerekçe» kısmında belirtildiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri ara

sına giren gençlik sorunlarının büyük ve önemli kısmı kuruma verildiğinden, iş programları ve finansmanları
nın Bakanlığın onayı île yürürlüğe girmesi esası kabul edilmiştir. Bu suretle hizmet bütünlüğünün zedelen
memesine ve aksatılmadan yürütülmesinin sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

Bu hükümler merkezî idarenin kurumla arasında planlama açısından ahenk sağlanmış ve iş programı
nın kapsamı tespit edilmiştir. 

Madde 32. — îş programı ve bütçenin maddeleri arasında aktarma yapmak yetkisi genel müdürlüğe 
verilmiştin 

Madde 33. — Finansman planının gelir ve gider kısımlarının anahatları belirtilmiş, ihtiyat akça ayrıl
ması ve ihtiyat akçadan Devlet ve Kamu Kuruluşları tahvilleri satın alınabileceği hükmü getirilmiş, bu su
retle Yurt - Kur'a bir gelir kaynağı yaratılmıştır. 

Madde 34. — Kesinleşen iş programının birer örneğinin ilgili Bakanlıklar ve Yüksek öğretim Kuruluna 
gönderilmesi hükme bağlanmış, bu suretle programın gerçekleşip gerçekleşmediğinin bu kuruluşlar ve kurul 
üyelerince incelenmesine imkân verilmek istenmiştir. 

Madde 35. — Yurt - Kur'un işlem, hesap ve harcamalarında 1050 ve 2490 sayılı kanun hükümleri Sayış
tay vize denetlemesinin uygulanmıyacağı, bu hususta uygulanacak esasların yönetmelikle tespit edileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 36. — Bir kamu kuruluşu olan Yurt - Kur'un merkezî idarece denetlenmesi hükme bağlanmıştır. 
Madde 37. — Sayıştayın vize denetlenmesine tabi olmayacağı kabul edilen Yurt - Kur'un 3460 sayılı 

kanunla, bu kanunu değiştiren diğer kanunlara göre denetlenmesi esası getirilmiştir. Yurt • Kur kâr gayesi 
ile çalışan bir iktisadî Devlet Teşekkülü olmadığından Yüksek Denetleme Kurulu masraflarının iştirak pa
yından muaf olması öngörülmüştür. 

Kurumun hesap devresi malî yıl olarak tespit edilmiştir. 
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Madde 38. — Yurt - Kur, Anayasanın «maddî imkânlarından yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğ
renim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımların ya
pılması» temel ödevini yerine getirmek için 351 sayılı kanun ile kurulmuş ve malları devlet malı hükmünde 
sayılmıştır. 

Ancak 351 sayılı kanunda, vergi uygulamaları açısından, muafiyete dair, bir açık hüküm yer almamış
tır. Bu husus, tatıbikatta farklı yorum ve uygulamalara neden olmuştur. Kurumun mallarının devlet malı 
hükmünde sayılmasına karşın uygulamada bunlar üzerindeki tasarruflar vergilendirmeye tabi kılınmıştır. 
Böylece, kanunun genel espirisi ile çelişkiler doğurmuştun 

Bir kamu hizmeti gören Yurt - Kur'un, bütün genel ve katma bütçeli idareler gibi vergiye tabi olması 
esası kabul edilerek, uygulamaya açıklık getirilmiş, 351 sayılı kanundaki çeşitli durum kaldırılmıştır. 

Böylece kurum Anayasanın 112 nci maddesi yönünde yönetimin bütünlüğü ilkesine paralel olarak ve bu 
çerçeve içinde etkin ve güçlü bir yönetime ve teşkilatlanmaya kavuşturulurken, malî muaflıklar yönünden de 
bir bütünlük içine alınmıştır. 

Muhtaç ve başarılı öğrenciye sosyal yardım amacıyla verilmekte olan kredi için öğrenciden alınan taah
hüt senetlerinin de her türlü harç ve damga vergilerinden muaf olması (hükme bağlanarak öğrencilerin bir, 
birbuçuk aylık kredileri tutarı kadar parayı ödeyerek yaptırmak zorunda kaldıkları kefalet senetlerindeki 
bu masraftan kurtulmaları sağlanmış olmaktadır. 

Ayrıca Yüksek Öğrenim gören Tüfk gençlerine sosyal hizmet veren kuruma bağışları teşvik amacıyla ba
ğışta bulunanların vergisindeki vergi indirimlerinden yararlanmaları sağlanmıştır. 

Madde 39. — Devlete ve mahallî idarelerle kamu kuruluşlarına ait arsalardan ve binalardan bir kamu 
hizmetine tahsisli bulunmayanların Yurt - Kur'a intikal şekil ve esasları getirilmiştir. Bu suretle öğretim 
kurumları çevresindeki elverişli bina ve arsalardan Yurt - Kur hizmetlerinde yararlanılması imkânı sağlan
mak istenmiştir. Diğer taraftan bir kısım masraflar kısılmak suretiyle anagörevlerin daha iyi yerine getiril
mesi imkânı yaratılmıştır. 

Madde 40. — Kurumun mal ve parası ile para hükmündeki evrak ve senetlerinin Devlet mal ve parası 
sayılmış, bunların Devlet mallan gibi korunacağı düşünülmüştür. 

Madde 41. — Yurt - Kur personelinin tabi olacağı hükümler 351 sayılı kanundaki gibi muhafaza edil
miş, geçici personel ve sözleşmeli personelin çalışmasına imkân verilmiş ve çalışma saatlerinin hizmetin 
gereğine göre yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 42. — Tasarıdaki kurul üyelerinin huzur hakları ve yollukları düzenlenmiştir. 

Madde 43. — 351 sayılı kanunun bu maddesinde kurum personeline karşı veya kurum personelince gö
revinden dolayı, işlenecek suçlar hakkında uygulanacak Türk Ceza Kanunu Hükümleri bakımından bir hü
küm bulunmadığından bu suçlar genel hükümlere göre takip edilmektedir. 

Kurum Personelinin Türk Ceza Kaunu uygulaması bakımından Devlet memuru sayılmaması kurumun 
genel espirisi ile çelişki yaratmakta ve bir takım sakıncalar doğurmakta idi. Bu sebeple kamu hizmeti gö
ren kurum personelinin bu bakımdan da devlet memuru sayılması madde metninde yapılan bir değişiklikle 
temin edilmiştir. 

Madde 44. — Yürürlükten kaldırılan hükümler belirlenmiştir. 

GEÇİCİ MADDELER : 
Tasarının geçici maddelerinde, bu kanunla kaldırılan 351 sayılı kanun ile bu kanun arasındaki intikal hü

kümleri düzenlenmiştir. Şöyleki; 
a) Geçici birinci maddede, çalışan personelin durumu, 
b) Geçici ikinci maddede, bu kanuna göre konulacak yönetim kurulunun seçim süresi ve seçimler ta

mamlanıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun görevine devam edeceği, 
c) Geçici üçüncü maddede mevcut yönetmeliklerin kanuna uygun hale getirilmesi ve bu kanunda ön

görülen yönetmeliklerin çıkarılması süresi, 
d) Geçici 4 üncü maddede, kanunun 16 ncı maddesindeki %20 fazlalığın eski öğrencilere uygulanma

yacağı, 
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e) Geçici 5 inci madedede, 16 ncı madde ile verilen kredinin 1983 Ocak ayından itibaren uygulanacağı, 
f) Geçici altıncı maddede, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu malları, hakları, alacak ve borç

larının Yurt - Kur'a intikal esasları, 
g) Geçici yedinci maddede, 5661 sayılı kanuna göre açılmış özel Yüksek Öğrenim öğrenci yurtları işlem 

ve kayıtlarının Millî Eğitim Bakanlığınca Yurt - Kür'a devir süresi; 
frı) Geçici sekiz ve 9 uncu maddelerde de kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan bütçenin yürür

lüğü ve ilk yılı sonunda düzenlenecek bilançonun ihtiva edeceği hususlar, 
Düzenlenmiştir. 
Madde 45. - Yürürlük tarihi tespit edilmiştir. 
Madde 46. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 
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HÜKÜMETTİN TBKUFt 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kamun Taflana 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kurumun Adı ve Merkezi: 

IMADDE 1. — Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, özel hükulk hükümlerine tabi, tüzelkişiliği olan 
«Yüksek: öğrenim Kradi. ve Yurtlar Kurumu» kurulmuştur. Kurum bu kanumda Yurt-Kur olarak anılacak
tır. 

Kurumun Merkezi An!kara1da!dtr. 

Yurt-Kur'un Amacı : 

MADDE 2. — Kurumun amacı, yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurt
lar yaptıranalk ve yurt işlldtmesinli sağlamak suretiyle Türîk gençlerini millî amaçlar doğrultusunda yüıklselk öğ
renimleri, sosyal ve kültürel geMşmeleririi Ikolaylaştıımaiktır. 

Yurt-Kur'un Görevleri : 

iMADDE 3, — Yurt-Kur'un başlıca görevleri şualardır: 
a) Yülkseik öğrenim gören Türtk uyruklu öğrencilere (kredıi verir, 
lb) Yurt ve teslislerinin yapım, donatım,, bakım ve onarımını sağlar, 
c) /Kendisime bağlı yurtlan ve tesisleri işletir, 
'd) (Kurum yurtlarında barınan öğrencilere beslenme yarldımı yapar ve bununla ilgili gerekli önlöml'eri 

alır, 
e) Amaca yöndük eğitim jve öğretimi kolayflaştıracalk her türlü idarî ve dlilsıipKnıe alit önlemleri ahr, 
f) 12547 sayılı Yüksek öğrenim Kanununun 417 nci maddesinde belirlenen, faaliyetlerde karşılıklı yardım

laşmayı sağlar* 
ıg) (Kanunla verilen 'diğer görevleri yapar, 

tKJENiat BÖIiÜM 
I 

Kuruluş ve Yönetim 

Yurt-Kur'un Organları : 

IMADDE 4. — Yurt-IKur'un organları şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu 
b) Genel Müdürlükî 
c) Danışma Kurulu 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

(MADDE 5. •— Yönetim Kumulunun (kuruluşunda aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) Yönettim Kuruttu, Yurt-Kur Genel Müdürünün Başkanlığında aşağıdaki üyelerden teşekkül eder. 
ı(l) Gençlik ve Spor, Maliye, M'illî Eğitim ve İçişleri Balkanları tarafımdan, Müsteşar Yardımcısı, Genel 

Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları arasımdan seçilecek birer üye, 
1(2) Yükseköğretüım Kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilecek Udi profesör, 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kurumun Adı ve Merkezi : 

MADDE 1. — Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüzelkişiliği olan «Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu» kurulmuştur. 

Kurumun üçüncü kişilerle olan ilişkileri özel hukuk hükümlerine tabidir. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 
(Kısaltılmış adı YURTKUR'dur. 

Yurt - Kur'un Amacı : 

MADDE 2. — 'Kurumun amacı, Yükseköğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, 
öğrenci yurtları yaptırmak ve yurt işletmelerini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin millî amaçlar doğrultu
sunda yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır. 

YURTKUR'un Görevleri : 

MADDE 3. — YURTKUR,'un başlıca görevleri şunlardır. 
a) Yükseköğrenim gören Türk uyruklu öğrencilere kredi verir, 
b) Yurt ve tesislerinin yapım, donatım, bakım ve onarımını sağlar, 
c) Kendisine bağlı yurtları ve tesisleri işletir. 
d) Kurum, yurtlarında barınan öğrencilere sağlıklı yaşam şartlarını hazırlar, beslenme yardımı yapar ve 

bununla ilgili gerekli önlemleri alır, 
e) Amaca yönelik eğitim ve öğretimi kolaylaştıracak her türlü idarî ve disipline ait önlemleri alır, 
f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinde belirlenen faaliyetlerde karşılıklı yardım

laşmayı sağlar, 
g) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirir. 

IKINGt BÖLÜM 

Kuruluş ve Yönetim 

YURTKUR'un Organları : 

IMA1DDE 4. — YURTKUR'un organları şunlar dır : 
a) Yönetim Kurulu 
b) Genel Müdürlük 
c) Danışma Kurulu 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulunun kuruluşunda aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a) Yönetim Kurulu, YURTKUR Genel Müdürünün Başkanlığında aşağıdaki 9 üyeden teşekkül eder. 
(1) Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim; içişleri ve Bayındırlık Bakanları tarafından, Müsteşar Yar

dımcısı, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları arasından seçilecek birer üye, 
(2) Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilecek dört profesör, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Ib) IKurumlarınca iseçilen Yönettim Kurulu üyeleri Genıçlilk vle ISpor 'Balkanının teklifi üzerine Balkanlar 
Kurulu 'kararı ile üç yıl süre içlin görevlentdfi'rilir. Bu üyeler aynı süre ile yeniden seçilip görevlendirilebilir-
ler. Bu üyelerin asil görevleri ile ilişkileri devam eder. Bu üyeler, aylık ve Ödeneklerini asıl görevlerinin (bulun
duğu daire veya kurumlandan almaya devam öderler. Bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük halkları saklıdır. 

e) Yönetim Kurulu üyelerimden asıl görevlerinden istifa, dtımdk'lil'ik başka görevlere atanma gibi sebep
lerle ayrılanlar ile özürsüz olaralk yılda dörtt Idefa toplanltıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona 
erer. Üyeliği soma eren Yönetim Kurulu üydsinin yerine eski üyenin kalan süresinıi tamamlamak üzere ye
nisi seçilir, 

d) Seçimler Yurt-Kur'un bildirmesi üzerine ilgili kuruluşlarca iki ay içinde tamamlanır ve görevlendir
meleri yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

MADDE 6. — Yönetim Kurulu Yurit-IKur'un karar organı olup görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlükçe Hazırlanan; 
1(1) <Kıısa ve uzun vadeli plan ve uygulama programlarını,, , 
1(2) ıBültçe, kadro cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve finansman planını, 
1(3) Yatırım programlarını, 
ı(4) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi taihs'is kontenjanını, 
ı(5) Yönetmelik taslaklarını, 
1(6) Yukarıda belirtilen konularla ilgili değişiklik tekliflerini inceleyerek karara bağlar, 
Ib) Genel Müdürlükçe hazırlanan kesin hesaplar, bilanço ve yıllık çalışma raporlarını inceler ve son şek

lini verir, 
c) Danışma Kurulu gündemini hazırlar, kurulun görüş, teklif ve temennilerini değerlendirir, 
İd) Kanun, tüzük ve yöndtlmelklerie verilen görevleri yapar, 
e) Uyuşmazlıkların sulh ve hakeme başvurma yollarından biri ile haledilmes'ine, davanın kabulüne, da

vadan vazgeçilmesine, kanun yollarına başvurulimamasına, temyiz yolunidan vazgeçiDmesine, tahsili mümkün 
olmayan alacakların stilinımesine fcarar verir. Yönetim Kurulu ıbu fıkardalki yelkiileriniden bir kıismını, uygun 
göreceği ölçüler ve tespit edeceği esaslar çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları : 

IMAİDDE 7.. — Yöneltim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde çalışır. 
a) 'Yöndtilm Kurulu üyeleri arasından, bir başkanvdkili seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda baş-

kaniveklilii başkanlık görevini yürütür. 
Ib) Yönetim IKurulu en az 2 ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu IBaşJkanı kendiliğinden veya Gençlik 

ve ISpor Bakanının yalhult dört üyenin yazılı isteği üzerine her zaman kurulu olağanü/sltü toplantıya çağırabi
lir. 

c) (Yönetim IKurulu 'üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. IKararlar toplantıya katılan üyelerin 
salt çoğunluğu ile alınır. Eşliltlk halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu geçerli isayılır. 

Genel Müdürlüğün Kuruluşu ve Personelinin Atanması : 

(MADDE S. — Genel Müdürlük Yurt-Kur'un yürütme organı olup bir Genel Müdür, en çok üç Genel Mü
dür Yardımcısından teşekkül eder. Personel altamasında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Genel Müdiür, Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine müşterek Kararname ile,, 
b) Genel Müdür Yaridımicıları Genel Müdürün .teklifi, GençUk ve Spor Bakanının inhası üzerine müş

terek Kararname ile, 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

b) (Kurumlarınca seçilen Yönetim, Kurulu Üyeleri Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
IKurulu kararı ile üç yıl süre için görevlendirilirler. Üyelerin asıl görevleri ile ilişkileri devam eder, aylık 
ve ödeneklerini asıl görevlerinin bulunduğu daire veya kurumlardan alırlar. Bu üyeler aynı süre ile yeniden 
seçilip görevlendirilebilirler. İlgililerin bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük hakları saklıdır. 

c) Yönetim Kurulu üyelerinden asıl görevlerinden istifa, emeklilik, başka görevlere atanma gibi sebep
lerle ayrılanlar ile özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona 
erer. Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesinin yerine eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi 
seçilir. 

d) Seçimler YURTKUR'un bildirmesi üzerine ilgili kuruluşlarca iki ay içinde tamamlanır ve görevlen
dirmeleri yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

MADDE 6. — Yönetim Kurulu YURTKUR'un karar organı olup görevleri şunlardır. 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan : 
(1) Kısa ve uzun vadeli plan ve uygulama programlarını, bütçe ve kadro cetvelleri ile yıllık iş prog

ramlarını ve finansman planını, yatırım programlarını, 
(2) öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis kontenjanını, 
(3) Yönetmelik taslaklarını, 
ı(4) Yukarıda belirtilen konularla ilgili değişiklik tekliflerini, inceleyerek karara bağlar. 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan kesinhesaplar, bilanço ve yıllık çalışma raporlarını inceler ve bunlara 

son şeklini verir. 
c) Danışma Kurulu gündemini hazırlar, Kurulun görüş, teklif ve temennilerini değerlendirir. 
d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapar, 
e) Uyuşmazlıkların sulh ve hakeme başvurma yollarından biri ile halledilmesine, davanın kabulüne, da

vadan vazgeçilmesine, kanun yollarına başvurulmamasına, temyiz yolundan vazgeçilmesine, tahsili mümkün 
olmayan alacakların silinmesine karar verir. Yönetim Kurulu bu fıkradaki yetkilerinden bir kısmını, uygun 
göreceği ölçüler ve tespit edeceği esaslar çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları • 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde çalışır. 
a) Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkanvekili seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda baş-

kanvekiii başkanlık görevini yürütür. 
b) Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, kendiliğinden veya Gençlik 

ve Spor Bakanının yahut beş üyenin yazılı isteği üzerine 'her zaman kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
c) Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin 

salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

Genel Müdürlüğün Kuruluşu : 

MADDE 8. — Genel Müdürlük YURTKUR'un yürütme organı olup, bir Genel Müdür, en çok üç Ge
nel Müdür Yardımcısından teşekkül eder. 

Genel Müdürlük YURTKUR'un amaçlarını gerçekleştirmek ve görevlerini etkili ve verimli şekilde yürüte
bilmek için merkez ve taşra örgütünü kurar. Merkez örgütü şunlardır : 

a) Esas Birimler : 
(1) Kredi Daire Başkanlığı, 
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c) Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hulkulk Müşaviri, MüfeMşler, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri Ge
nel Müdürün (teklifi, Gençlik ve Spor Bakanının Onayıile, 

d) Diğer personel Genel Müdür ıtarafınıdan atanır. 

Genel Müdürlük Yöneticilerinin Görev ve Yetkileri : 

MAIDDE 9. — Genel Müdür, Yar'dumcılan ve Id'i'ğer yöneticilerin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdür, 
(1) YurlbJKur'u temsil Öder, 
(2) Yönetim Kuruluna Başkanlık öder ve kararlarının uygulanmasını sağlar, 
(3) Yurfc/Kur'un görevlerinin etkili ve verimli olması için gereken tedbirleri alır, uygulanmasını sağlar, 
ı(4) Yur^Kur'un* mal gücünü ve .kaynaklarını geliştirici tedbirleri alır, 
ı(5) (Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapar. 
b) Genel Müdür Yardımcıları :, 
(1) îşjbölüimü ve beraberlik dsaısları içerMride Genel Müdüre yardım ederler, 
1(2) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan en Ikıldemlisi (Yönetim Ku

rulu Başkanlığı görev] hariç) kendMnc vekalet ekler. 
c) iDiğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları yöneürnel'ikle »düzenlenir. 

Danışma Kurulunun Kuruluşu : 

IMAIDDE 10. — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanının Başkanlığında aşağıdaki üyelerfden oluşur. 
a) Gençlik ve Spor Bakanlığından ve bağlı kuruluşlarından: 
1(1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık Tefltiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Genel 

Müdürler, ( 

1(2) Beden Terbiyesi Genel Müdürü, 
Ib) Diğer Bakanlık ve Kuruluşlardan : 
(1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı Emniyet Genel Müdürü. 
(2) Maliye Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürü, 
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1(2) Yur t İdare ve işletme Dai re Başkanlığı, 
b) Danışma ve Denet im Bi r imler i : 
(1) Teftiş Kuru lu Başkanlığı, 
(2) H u k u k Müşavirliği, „ . . 
c) Yardımcı Birimler : 
1< Genel Sekreterlik, 
2. (Muhasebe ve Mal ! İşler Da i r e Başkanlığı, 
3. 'Personel ve Sosyal İşler D a i r e 'Başkanlığı, 
4 . 'İnşaat Müdürlüğü, 
5. Malzeme Müdür lüğü, 
6t Yönettim ve Habjerleşme Müdür lüğü, 
Ayrıca , sayılan merkez ibMrnılerd dışımda Gene l Müdür lük, hizmetin gerektirdiği diğer merkez ve taşra 

tteşkıilaitımı, kanun la ra uygun offlarak oluşturur , / 

Genel Müdürlük Personelinin Atanması : 

M A D D E 9. — Personellin a tanmas ında aşağıdaki esaslar uyguliamır. 
a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Gençlik ve Spor Balkanının inhası ve müşterek ka

rarname 'ile, 
b) 1 - 4 üncü derecelere atanacak personel, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların aıtauna usullerine İlişkin Ka

nuna göre, 
c) 'Bunlarım dışımda katalar, Genel Müdür tarafından] altainmtUarj 

Genel Müdürlük Yöneticilerinin Görev ve Yetkileri 'i 

MADDE 1Q. — Genel Müdür, Yaırdıımcııları ve diğer yönetidlerimiin görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdür, 
1. YURTKUR'u lemsi eder, 
2. Yöne t im Kuruluma ©aşkamılık eder ve kararlanmam uıygulamtmıasımı sağlar, 
3. YURTKUR'um görevlerimıim etkili ve veniımlii olması liçim gereken tedbirleri alır, uygulainımasını sağ

lar, 
4< Y U R T K U R ' u m mail! gücümü ve kaynakılarını geüştüdci tedbirleri alır, 
5i Kamum, tüzük ve yönetmeliklerle verileni görevleroı yapar . 
ib) ıGenel M ü d ü r Yardıirncıiarı : 
1. İ şbö lümü ve 'beraberlik esasliaırı içerisinde Genel M ü d ü r e yardımı ederler, 
2. Gene l Müdürüm görevi başımda bulunmadığı zamanlarda yardımcı lardan en kıdemlisi (Yönetim Ku

rulu Başkanlığı görevi hariç) kendîisiime vekâlet eder. 
3. Diğer personelim1 görev, yetki ve sorurnlululkları yönetmelikle düzenledir. 

Danışma Kurulunun Kuruluşu : 

M A D D E İ L — Dan ı şma Kurulu , Gençlik ve Spor Bakanımın Başkanlığında aşağıdalki üyelerden oluşur. 
a) Gençl ik ve Spor Bakanlığından ve 'bağlı kuruluşlarımdan, 
1. Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, ıBakamılık Teftiş Kurulu Başkanı, 1 'inci Hukuk Müsavini, Genel Mü

dürler, 

2. 'Beden Terbiyesi Gene l Müdürü , 
b) Diğer bakanlık ve kuruluşlardan, 
1 < İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü, 
2. Maİye Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, 'Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, 
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!(3) Millî Eğitim 'Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Daire Başkanı ve 
Yütösdköğretiim Genel Müdürü, 

(4) Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yapı tşieri Genel Müdürü, 
ı(5) (Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve tokan, Çalışma, Kültür ve Turizm, Köyişileri ve Kooperatifler Ba

kanlıkları Müsteşarları veya Müsteşar Yardımcıları, 
ı(6) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Stosyal Planlama Dairesi Başkanı* 
{7) Vakıflar ve Kızılay Genel Müdürleri, Yurt- Kur'un parasının yatırıldığı 'bankanın Genel Müdürü, 
(8) (Millî Savunma Bakanliiğınca görevlıenıdlirilecek bir asker üye, 
1(9) Yükseköğretim kurulunca Öğretim üyeleri arasından giörevlend'irilecefc 15 üye, 
ı(10) Tanınmış fikir ve iş a/damlarından, Yurt-Kur'a hizmet ve yardım edenlerden ve sosyal kuruluşlar

dan Gençlik ve Spor Bakanı tarafından davet edilecek ençiok onıbeş üye, 

Danışma Kurulunun Görçvleri : 

IMADDE 11. — Danışma Kurulu, Yurt-IKur amaçlan çerçevesinde görevlerin ve çalışmaların dengeli, 
etMİi ve veriiimli bir şekilde geliştirilmesine ve uıygulamatda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin konular
da kısa ve uızunı vadeli görüş ve önerilerde bulunur. 

Danışma Kurulunun Çalışma Esasları : 

/MADDE 12. — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanının daveti üzerine, yılda bir Kasım ayı \içinde 
toplanır. Gençl'ilk ve Spor Bakanı, kendiliğinden Veya Yönetim Kurulunun teklifli üzerime, Kurulu her zaman 
olağanüstü toplantıya çağırabilir., 

Teşkilatın Kurulması : 

IM!AIDDE 13. — Genel Müdürlük, Yurt-Kur'un amaçlarını gerçekleştiıtoek ve görevlerini etkili ve ve
rimi şekilde yürütebilmek için gerekli merkez ve taşra kuruluşları ile kadroları hazırlayıp Yönetim Kurulu 
karan ife yürürlüğe koyar. (Kuruluş ve kadrolar aynı şekilde değiştirilir. Bu konudaki Genel hülkfümller sak
lıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğrenim KredM 

öğrenim Kredisinin Tanımı : 

IMAIDDE 14. — öğrenim kredisi, Türkiye'de öğreniim yapan başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere öğrenim
leri süresince, yönetlmeliğindie belirtilen esas ve şartlarla her ay verilen borç paradır. 

Krediden Yararlanma ve Kesilecek Masraf Payı : 

IMAIDDE 15. — TÜBİTAK'ın karşılıksız buraları hariç, burslu, parasız yatılı veya her hangi bir yerde 
ücret karşılığında çalışan öğrencilere kredi verilmez. 

Öğrenciye verilen krddliden, Ödeme sırasında '% 3 masraf payı kösilir. 
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3. Milî EğMım Bakanlığı Müsteşarı; veya Müsteşar Yardımcısı, Taflliım ve Terbiye Daire Başkanı ve 
Yüksek Öğretim Genel Müdürü, 

4. Bayındırlık Bakanlığı Müs'teşaırı veya Müsteşar Yardımcısı ve Yapı İşleri Genel Müdürü, 
5. Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân, Çalışıma, Kül'tür ve Turizm, Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlıkları Müsteşarları veya Müsteşar Yardımcıları, 
6. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Sosyal Planlama Dakesli Başkanı, 
7̂  Vakıflar Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı ve YURTKUR'un parasının yatırıldığı bankanın Ge

nel Müdürü, 
8. 'Millî Savunma Bakanlığınca görevlendirilecek bliır asker üye, 
9. Yüksek Öğretim Kurutunca Öğretim Üyeleri arasımdan görevlendirilecek 15 üye, 
10i. Tanınmış fiilkıir ve iş adamlarından, YURTKUR'a hizmet ve yardım edenlerden ve sosyal kuru

luşlardan Gençlik ve Spor Balkanı tarafından davet edilecek en çok 15 üye, 

Danışma Kurulunun Görevleri : 

MADDE 12. — Danışma Kurulu, YURTKUR amaçları çerçevösinde görevlerin ve çalışmaların dengeli, 
etlklii ve verimli 'bir şekülde yürütülmesine ve uygulamada karşılaşılan sorunlarını çözüme 'ilişiklin konular
da kısa ve uzun vadeli görüş ve önerilerde 'bulunur. 

Danışma Kurulunun Çalışma Esasları : 

MADDE 13. — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor Balkanının daveti üzerine, yılda bir defa Kasım ayı 
içinde toplanır. Gençlik ve Spor Bakamı, gerek gördüğünde veya YöneUim Kurulunun teklifi üzerine, Ku
rulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Teşkilatın Kurulması : 

MADDE 14. — Genel Müdürlükçe hazırlanan merkez ve taşra kuruluşları l e kadroları Yönetim Kurulu 
Kararı i e yürürlüğe konulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenlim Kredlisâi 

Öğrenim Kredisinin Tanımı : 

MADDE 15.: — öğrenimi Kredisıi, Türkiye'de Yükseköğrenim yapan başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere 
öğrenimleri süresince her ay verilen borç paradır. 

Öğrenlim KredlisMn verilmesine ait şart ve esaslar 'bir yönetaıelfikle belintiılıir. 

Krediden Yararlanma ve Kesilecek Masraf Payı : 

MADDE 16. — TÜBİTAK'ın karşılıksız bursları hariç, burslu, parasız yatılı veya herhangi ıbir yerde 
ücret karşılığımda çalışan öğrencilere kredli verilmez. 

öğrenciye verilen krediden, ödeme sırasında '% 3 masraf payı kesifka 
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Kredi Borcunun Miktarı ve Geri Alınması : 

'MîAIDDE 16. — Krddi, azamî 100 gösterge rakamının Devlet Memurları için bütçe kanunlarıyla tespit 
olunan katsayı ile çarpımı üzerinlden ödenir. 

öğrenci aldığı toplam 'krediyi % 20 fazlası ile, devam elttiğü öğretimi kurumunun normal öğrettim süresi
nin bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle, aylık miktarı aldığı son aylık kreidi tutarı üzerinlden olmak 
üzere üçer aylı/k taksitler halinde Yurt-Kur'a öder. 

İkinci fıkraya göre hesaplanan kredi borcunun tamamını normal öğretim süresinin bitiminden itibaren 
ilki yıl içinde ödeyenlerden % 20 fazla ödeme alınmaz. Üçüncü yıl içinde borcunun tamamını ödeyenlerden, 
toplam borcunun, % 10 dördürtcü yıl içinde ödeyenlerden % 5'i tenz'il edilir. 

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretilin kurumunu bırakan veya her hangi bir sebeple bu kurum
dan çıkarılan öğrenci öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten dtibarenı bir yıl içinde birinci fıkraya 
göre hesaplanacak borcunun tamamını Yurt-Kur'a öder. 

Sağlık sebepler ile öğretim kurumuna devam edemediğinden dolayı kredilsi kesilen öğrencinin kredi bor
cunu ödeme şekli ve kredi ile ilglili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Kamu kuruluşları ile özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurum ve kuruluşlarca bunların 
aylıklarından kesilerek Yurt-IKur'a ödenir. 

Kredinin Teminatı : 

IMAIDDIB 17. — Krddi verilen öğrencilerin tabi olacakları yükümlülükler kendilerinden alınacak taahhüt 
senedinde gösıtierilir. Krddi verilen öğrencilerden ayrıca kefil veya na'kldî teminat göstermeleri istenir. Orca 
öğremimileririi 6972 sayılı kanuna göre hakkında koruma kararı alınmış olarak tamamlayan öğrencilerden ke
falet ve teminat aranmaz. 

iDiğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi : 

IMAODE 18. — Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, birinci def alda 'borçlarının bir seneliği, tek
rarında ise tamamı muacceliyet kazanır. Bu borçlar ile 16 ncı maddenin 2 nıci fıkrasındaki süre sonunda öden
meyen Iborçlar, kendilerinden ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen 61'8!3 ısayılı Kanun hükümlerine gö
re Maliye Bakanlığınca tahsil olunarak Yurt-IKur'a verilir. 

öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya çalışamayacak dereedde daimi malullüğe uğradığı 
tam teşekküllü resmî halstane sağlık kurulu raporu ilt tespit edilenlerin borçları silinir. 

Kredi İşlemlerinin Yürütülmesi : 

'MADDE 19. — Kurumun parası, yönetim kurulunca tayin ddilecdk Devldt sermayesi ile kurulan ıbir ban
kaya yatırdır. Krddi verillmes'i ve tahsilatı, bu husustaki yönetaıelklter uyarınca banka ile yapılacak anlaşma 
dairesinde yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

' Yurtlar ve Tesisler 

Yurdun Tanımı : 

MADDE 20. — Yurtlar ve Tesisler, öğrencilerin barınma, ders hazırlama ve boş zamanlarını değerlend'iı-
me giibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderildiği yerlerdir. 
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Kredi Borcunun Miktarı ve Geri Alınması : 

MADDE 17.; — Kredi, 100 gösterge rakamımın Devlet ırnemuiTİaıiı içim Bütçe Kanunları ile ıtesplit olunam 
katsayıyla çarpımı üzerimden ödenir^ 

öğrenci aldığı toplanı krediyi % 20 fazlası ille, devamı ettiği öğretim kurumumun normal öğrenıim sure
sinin bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle, kredli aldığı süre içimde ©taıak üzere aylık eşit taksitler 
hainde YURTKUR'a öder. 

İkinci fıkraya göre hesaplaman kredi 'borcunun tamamını normal öğrendim süresinin biıfliırnfimden itibaren 
ilki yıl içlinde ödeyenlerden ı% 20 fazla ödeme alınımıaz. Üçüncü yıl içlimde borcunun tamamını ödeyenlerden, 
toplam borcunun % 10'u, dördüncü yıl İçinde ödeyenlerden '% 51i tenzil edMr. 

Sağlık >sebeplerli dışında kendi isteği (ile öğrenim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple bu ku
rumdan çı'karıllian, öğrenci öğretim kurumu dle ilişiğinin kesildiği tarihten bk yıl sonra başlaımıafc üzere kredi 
aldığı sürenin yarısı kadar sürede ikinci fıkraya göre hesaplanacak; borcunun tamamımı aylılk eşit taksIMer 
hallimde YURTKUR'a öder. 

Sağlık sebepleri ile öğretim kurumuna devam edemıedliığimdlen doliayı kredisi kesilen öğrencimin kredi bor
cunu ödeme şekli ve kredi ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenfir. 

Kamu Kuruluşları tille özel kurumlarda görev alanlarım borç taksitleri bu 'kurum ve kuruluşlarca bunla
rın aylıMarımdam kesilerek YURTKUR'a ödenir, 

Kredinin Teminatı : 

MADDE 18. — Kredi verilen öğrencilerim tabi olacakları yükümlülükler kendilerimden ahnacak taahhüt 
senedimde gösteriir. Kredli verilen öğrencilerden ayrıca-kefil veya teminat gösıtermeleri istenir. Ortaöğrenim
lerimi 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunla göre hakkımda korunma kararı ahnımış 
olarak tamamlayan öğrencilerden kefalet ve teminat aranmaz^ 

Bu hususlar yönetmelikle düzerienıir* 

Taksitlerin Zamanında ödenmemesi : 

IMADDE 19. — Borç taksıMerimli zamanımda ödemeyenlerin, birimci defada borçlarımın bir seneliği, tekra
rında ise tamamı muacceliyet kazanır. Bu borçlar ile 17 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki süre sonumda öden
meyen borçlar, kenıdilerimden ve kefflerimden müştereken ve müıteselsilen 6183 sayılı Amme Alacaklarınım 
Tahsil Hakkında Kanun hükümlerime göre Maliye Bakanlığımca tahsil olunarak YURTKUR'a veriir. 

öğrenim sırasında veya öğreniminden sonra ölenlerin veya çalışamayacak derecede daliımî mıaluİüğe uğ
radığı tam teşekkülü resmî hastane sağlık kurulu raporu life tespit edilenlerim borçlan silimiks 

Kredi İşlemlerinin Yürütülmesi : 

MADDE 20.; — Kurumun parası, yönetimi kurulunca tayım edilecek Devlet sermayesi ile kurulan bir ban
kaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilatı, bu husustaki yönetmelikler uyarımca banka ile yapılacak anlaş
maya göre yürütülür, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yurtlar ve Tesisler 

Yurt ve Tesislerin Tanımı : 

MADDE 21. — Yurtlar ve tesisler, öğrencilerin1 barınma ders hazırlama ve boş zamanlarımı değerlendir
me gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı yerlerdik,. 
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Yurt-Kur Hizmetlerinin Niteliği : 

IMIAİDDE 211. — Yurt-tftur'un merkez ve taşra teşkilatı birer eğitim ve öğrelt'im kurumu niteKğinlde/dlir-
Yurt-ıKur, kuruluş amacına uygun olaırak öğrencilerin sosyal, kültürel, beden eğitimi, spor ve benzeri 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereken tedMrleri alır. 

Yurtların Yapım İşleri : 

IMAİDDE 22. — Yurtların yapımı ile bunlarla ilgili teslisler Yurt-Kur tarafından hazırlanacak b'ir prog
rama göre Bayındırlık Bakanlığımca yürütülür. 

Bu inşaatla ilgili ihtiyaç programları, yerleri, malî hususları mevcut tesislerin bakum ve onarımlarının 
nasıl yapılacağı ve sair 'husu'slar Gençllik ve Spor Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetme
likle tespit edilir. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafımdan Yurt-flCur aklına yapılan bina, tes'ils İnşaat ve omarıımllarında müteahhit* 
lerl'e iidare arasında çıkabilecek idarî, hukukî, malî ve tdknik her türlü davalara Bayındırlık Bakanlığı muha
tap olur. Bu Bakanlık, açılan davaları YuıttHKur'a bildirir. Yurt-iKurlda ıbu davalara müdahil olarak katıla
bilir, 

Arsa Sağlanması : 

MADDE 23. — Yurt bina ve tesisleri için gerekli taşınmazların temininde öncelikle hazine mallarından 
yararlanılır. 

Bu mümkün ollmadüğı takdirde, gerçek ve tüzelkişilerden kamulaştırma ve satın alına yoluyla sağlanır. 

İşletme Esasları : 

IMAIDDE 24. — Yapımı tamamlanan veya başka yollarla temin edilen yurtlar ve tesisler Yurt-Kur tarafın
dan donatılır ve işletilir. 

Bu yurtlardan ve tesislerden yararlanma, buralarda uygulanacak disiplin esasları, yatak ve yemek ücret
leri ve işletme ile ilgili diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yurt-Kur'a ait yurtların ve tesislerin işletme hakkı yapılacak protokol esasları çerçevesinde, yükseköğ
retim kurumlarına devredilebilir. Bu yurtlarda yatak ücreti Yurt-Kur tarafımdan işletilen yurtlarda uygula
nandan fazıla olamaz. Bu yurtların bakım, onarım ve işletme masrafları işletme hakkı devredilen öğretim 
kurumunca karşılanır. 

BESİNÛl BÖLÜM 

Yurtların Denetimi 

Bilgi Toplama : 

'MADDE 25. — Yurt-Kur hizmetlerinden yararlandırılacak öğrenciler hakkında yapılacak araştırmalarda, 
mahallî mülkiye Amirleri ile öğretim kurumları yöneticileri Yurt-lKur tarafından istenecek bilgileri ivedi ola
rak vermeMe "yükümlüdürler, 

Diğer Yurtların Denetim, Yönetim ve İşletilmesi : 

IMlADDE 26. — Yurt-Kur dışarıda işletilen yurtların denetim, yönetim ve işletilmesi aşağıdaki esaslara 
göre yapılır.. 

a) (Millî Savununa ve Üniversite yurtları ile, Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarına bağlı yüksdköğret'i/m ku
rumları yurtları hariç olmak üzere, Kamu tdare, Kurum ve Kuruluşları (Mahallî idareler ve birlikleri da-
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YURTKUR Hizmetlerinin Niteliği : 

MADDE 22. — YURTKUR'un merkez ve taşra teşkilatı birer eğitim ve öğretim kurumu niteliğindedir. 
YURTKUR, kuruluş amacına uygun olarak öğrencilerin sosyal, kültürel, beden eğitimi, spor ve benzeri 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereken tedbirleri alır. 

Yurtların Yapım İşleri: 

MADDE 23. — Yurtların ve tesislerin yapımı YURTKUR tarafından hazırlanacak bir programa göre 
Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. 

Bu inşaatla ilgili ihtiyaç programları, yerleri, malî hususları mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının na
sıl yapılacağı vesair hususlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetme
likle tespit edilir. 

Taşınmaz Mal Sağlanması : 

MADDE 24. — Yurt bina ve tesisleri için gerekli taşınmazların temininde öncelikle Hazine mallarından 
yararlanılır; bu mümkün olmadığı takdirde gerçek ve tüzelkişilerden YURTKUR'ca kamulaştırma veya sa
tın alma yolu ile sağlanır. 

İşletme Esasları : 

MADDE 25. — Yapımı tamamlanan veya başka yollarla temin edilen yurtlar ve tesisler YURTKUR ta
rafından donatılır ve işletilir. 

YURTKUR'a ait yurtların ve tesislerin işletme hakkı yapılacak protokol esasları çerçevesinde, yükseköğ
retim kurumlarına devredilebilir. Bu yurtlarda yatak ücreti YURTKUR tarafından işletilen yurtlarda uygula
nandan fazla olamaz. Bu yurtların bakım, onarım ve işletme masrafları işletme hakkı devredilen öğretim 
kurumunca karşılanır. 

Bu yurtlardan ve tesislerden yararlanma, buralarda uygulanacak disiplin esasları, yatak ve yemek ücretleri 
ve işletme ile ilgili diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yurtların Denetimi 

Bilgi Toplama : 

MADDE 26. — YURTKUR hizmetlerinden yararlandırılacak öğrenciler hakkında yapılacak araştırma
larda, mahallin mülkî idare amirleri ile öğretim ve diğer kamu kurumları yöneticileri YURTKUR tarafından 
istenecek bilgileri ivedi olarak vermekle yükümlüdürler. 

Diğer Yurtların Denetim, Yönetim ve İşletilmesi : 

MADDE 27. — YURTKUR dışında işletilen yurtların denetim, yönetim ve işletilmesi aşağıdaki esaslara 
göre yapılır : 

a) Millî Savunma ve üniversite yurtlan ile, bakanlık ve kamu kuruluşlarına bağlı yükseköğretim kurum
ları yurtları hariç olmak üzere, kamu idare, kurum ve kuruluşları (Mahallî idareler ve birlikleri dahil) ile ger-
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hil) tarafımdan veya gerçek kişiler ve özel mukuk tüzelkişileriınce açılmış ve açılacak yüksek öğrenim öğrenci 
yurtları ve benzeri tesisler Yurt4Kur tarafımdan denetlenir. 

»Bunların açılma ve faaliyete geçme izlinlıeri, temelli kapatılmaya kadar giden her türlü kararlar, Yurt 
-Kur'un önerisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınır ve mahallin en büyük Mülkî tdare Amirle
rince (uygulanır. 

Yurt disiplininin yırt yoneltirnıince sağlanmadığının ve güvenlik bozucu olayların saptanması1 hallerinde 
Yuıft-lKur veya İl Vaîisince olayın önıem ve niteliği gözönüne alınarak yurt ve benzeri kurum yöneticilerinin 
dikkati çekilebileceği gibi kapaltlma kararı da verilebilir. 

iMülkî İdare amirlerinlin bu konuda d;ğer kanunlarla belirlenmiş görev ve ydtkileri sakilidir. 
b) İlik ve orta dereceli öğretim kurumlarının yatıh öğrencileri için, Bakanlıklar, 'Kamu îdare, Kurum 

ve Kuruluşlarınca açılimış ve açılacak yurt, pansiyon, yatakhane ve benzeri yerler ilgili Bakanlık, fdare, Ku
rum ve kuruluşlar tarafından işletilir ve denetlenir. 

Bu öğretiim kurumllarının gündüzlü öğrencileri için gerçelk ve tüzelkişiler (kamu tüzelkişileri daJh'il) tara
fından açılimış ve açılacak öğrenci yurtları hakkında 56Ö1 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygu
lanır. 

ic) Değişik denenim merci ve usulüne tabi olan yüksek öğrenimi öğrenci yurtları ile ilk ve orta öğrenim öğ
rendi yurltları ve pansiyonları bir arada açılamayacağı gibi ilk ve orta öğrenim öğrencileri yüksek öğrenim 
öğrenci yurtlarında yüksek öğrenim öğrencileri ilik ve orta öğrenim öğrenci yurtlarımda barındırılamaz. Dev
let Konservatuvarları ile organik ve fizikî yapıüarı ve müfredat programları itibariyle benzeri öğretim kurum
ları hakkında bu hüküm uygulanmaz-

d) Tülm yurtların ve benzeri tesislerimin yönetim, lişletlme ve denetimi ile ilgili genel esaslar, tabi olaca
ğı standartlar içişleri, Millî Savunma, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gençlilk ve Spor Bakanlık
larınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

ALTINCI (BÖLÜM 

Malî ve îdarî Hususlar 

Sermaye : 

MADDE 27. — Yurt-Kur'un kuruluş sermayesi bir milyar Tijrk Lirasıdır. 
IBu sermaye; 
a) Geçici 6 ncı madldeye göre Yurt-Kur'a inftikal eden varlık üte, 
b) Yurt-IKur'un safi gelirlerimden terekküp eder, 
(Bakanlar Kurulu YurftJKur'un sermayesini artırmaya yetkilidir. 

Gelirler : 

ıMAIDDIE 28. — Yurt-K/ur'um gelirleri aşağıdaJkii kaynaklardan el'de edilir:. 
a) Yurt - Kur'un gelirleri giderlerini karşılayacak duruma gelinceye kadar finansman ihtiyacımı karşıla

ma/k üzere her yıl genel bütçeye konulacak öldenek, 
b) Her türlü yardmı, bağış ve vasiyetler, 
c) Futbol yarışmalarında düzenlenen müşterek bahisler gelirlerinden kazanan bilet sahiplerine İkrami

ye olarak ayrılacak miktarın toplamı üzerinden, dağıtımdan evvel, kesıilecek % 10 Yurt-IKur payları ile 
Gençlik ve Spor ıBakarüığma bağlı kuruluşlarca düzenlenecek diğer müşterek bahislerden aynı miktarda ayrı
ca Yurt-IKur hisseleri* 

d) At yarışları müşterek baMslerinde bilet satışı brüt gelirlerimden kesilecek % 5 Yurt-Kur paylan, 
e) Tafejvil gelirleri* 
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çek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılmış ve açılacak yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve benzeri 
tesisler YURTKUR tarafından denetlenir. 

Bunların açılma ve faaliyete geçme izinleri, temelli kapatılmaya kadar giden her türlü kararlar, YURT-
KUR'un önerisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınır ve mahallin en büyük mülkî idare amirlerin
ce uygulanır. 

Yurt disiplininin yurt yönetimince sağlanamadığı veya güvenlik bozucu olayların çıktığı hallerde YURT
KUR veya il valisince olayın önem ve niteliği göz önüne alınarak yurt ve benzeri kurum yöneticilerinin dik
kati çekilebileceği gibi kapatma kararı da verilebilir. 

Mülkî idare amirlerinin bu konuda diğer kanunlarla belirlenmiş görev ve yetkileri saklıdır. 
b) tik ve orta dereceli öğretim kurumlarının yatılı öğrencileri için, bakanlıklar, kamu idare, kurum ve 

kuruluşlarınca açılmış ve açılacak yurt, pansiyon, yatakhane ve benzeri yerleri ilgili bakanlık, idare, kurum 
ve kuruluşlar tarafından işletilir ve denetlenir. 

Bu öğretim kurumlarının gündüzlü öğrencileri için gerçek ve tüzel kişiler (Kamu tüzel kişileri dahil) tara
fından açılmış ve açılacak öğrenci yurtları hakkında 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlan ve Aşev-ı 
leri Hakkında Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) Değişik denetim ve merci ve usulüne tabi olan yükseköğrenim öğrenci yurtları ile ilk ve ortaöğrenim 
öğrenci yurtları ve pansiyonları bir arada açılamayacağı gibi ilk ve ortaöğrenim öğrencileri yükseköğrenim 
öğrenci yurtlarında; yükseköğrenim öğrencileri ilk ve ortaöğrenim öğrenci yurtlarında barındırılamaz. Devlet 
konservatuvarları ile organik ve fizikî yapıları ve müfredat programları itibariyle benzeri öğretim kurumları 
hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

d) Tüm yurtların ve benzeri tesislerinin yönetim, işletme ve denetimi ile ilgili genel esaslar, tabi olacağı 
standartlar İçişleri, Millî Savunma, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gençlik ve Spor bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Malî ve idarî Hükümler 

Sermaye : 

MADDE 28. — YURTKUR'un kuruluş sermayesi beş milyar Türk lirasıdır. 
Bu sermaye : 
a) Geçici 5 inci maddeye göre YURTKUR'a intikal eden varlık ile, 
b) YURTKUR'un safi gelirlerinden terekküp eder. 
Bakanlar Kurulu YURTKUR'un sermayesini artırmaya yetkilidir. 

Gelirler : 

MADDE 29. — YURTKUR'un gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir. 
a) YURTKUR'un gelirleri giderlerini karşılayacak duruma gelinceye kadar finansman ihtiyacını karşıla

mak üzere her yıl genel bütçeye konulacak ödenek, 
ıb) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler, 
c) Fuitboil yarışmalarından düzenlenen müşterek bahisler gdlrierinlden kazanan bilet sahiplerine ikramiye 

olarak ayrılacak miktarın toplamı üzerinden, dağıtımdan evvel, kesilecek % 10 YURTKUR payları ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kuruluşlarca düzenlenecek diğer müşterek bahislerden aynı miktarda ayrı
lacak YURTKUR hisseleri, 

id) At yarışları müşterek bahislerinde bilet satışı brült gelirlerinden kesilecek % 5 YURTKUR payları, 
e) Tahvil gelirleri, 
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f) Öğrenci kredilerinden kesilecek masraf payları ile bu kredilere yapıdan % 20 ilaveler, 
ıg) Yurtlar ve tes üslerin ve Yurt-Kur'un ıdiğer menkul ve gayri menkul mallarının her türlü işletene gelir

leri* 
• h) !Yurit-İKur tarafıridan veya Yurt-Kur yararına düzenlenecek her türlü yarışma, gösteri ve temsiller ile 
diğer sosyal faaliyete ve piyango çekilişlerinden elide e'diHdcek safi gelirleri, 

Yurt-Kur gelirlerinden güderleri mahsup ddMfcten sonra kalan miktar sermayeye eklenir. 

Hisselerin Ödenmesi : 

iMiADDE 29. — 28 inci maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı hisseler, fiilen dağıtılmış ölsün, dkriasm ka
zanan bilet bedelleririin belirlendiği ayı ta'kip eden ay içinde Yurt^Kür'a ödenir. 

İstikraz : 

• IMAIDİDE 30. — Yurt^Kur ödenmiş sermayesinin yarısına kadar, uzun Vadeli 'istikrazlar yapabilir. 

İş Programı ve Finansman Planı : 

İMiADDE 3İ1. — Kalkınma planları icra programı ile usulüne göne kesinleşmiş yatırım programına uygun 
olarak Genel Müdürlükçe hazırlanıp yönettim kurulunca karara bağlanan iş programları ve finansman planı 
Gençlik ve Spor Bakanının tasvibine sunulur. Malî limitleri aşması veya yukarıda beflıiıDilen plan ve prog
ramlara uymaması sebepleriyle geri çevrilen iş programı ve finansman planı uygun hale götirilerelk Gençlik 
ve Spor (Balkanının onayından sonra uygulamaya konur. 4ş programları; 

a) iBütçe ve kadrolarını,, 
(b) Yurtların ve tesislerin yapım, donatım, balkım ve onarım gederlerini, 
c) itşHetme gelir ve giderlerini,, 
'd) IKredli fonunu, 
e) ISafi gelirlerin, yurt yapım, donatım, bakım, onarım ve işletme hizmetlerine ve kredi fonuna tahsis ora* 

nını ihtiva eder, 

İş Programı ve Bütçede Değişiklikler : 

MAIDOE 32. — Kesinleşen iş programının ve bütçenin bölüm ve maddeleri arasında yıl içinde alktarma 
yapmaya Gentel Mtödlürlük yetkilidir., 

Gelirlerin ve Giderlerin Gösterilmesi: 

ıMAlDDIE 33. — Finansman planının gelirleri kısmında genel bütçede yapılacak ödemelerle birlikte Yurt 
-Kur'un diğer gel'irleri ve yurt işletme hâsılattı gösterilir. Giderler kısmında ise gelirler toplamı üzerinden 
her yıl ayrılacak % 5 oranımda ihitliyat akçesi ile Yurt-jKur'un o yıla ait bütün giderleri ve yurt ve tesislerini 
işletime harcamaları yer alır-

Planda, bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir, 
flhıtttyat akçesinden Yönet'im Kurulunca belli edilecek miktar ile Devlet ve Kamu kuruluşları tahvillerin

den satın alınabilir* 

İş Programının Gönderileceği Yerler : 

IMAIDDE 34. — Onaylanan iş programının birer örneği Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Bakanlıklarına ve Yükseköğretim Kuruluna gönderlüv 
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f) öğrenci kredilerinden kesilecek masraf payları ile bu kredilere yapılan % 20 ilaveler, 
ıg) Yurtlar ve tesislerin ve YURTKUR'un diğer taşınır ve taşınmaz mallarının her türlü işletme gelirleri, 
h) YURTKUR tarafından, veya YURTKUR yararına düzenlenecek her türlü yarışma, gösteri ve temsil

ler ile diğer sosyal faaliyetler ve piyango çekilişlerinden elde edilecek safî gelirleri, 
YURTKUR gelirlerinden giderleri mahsup edildikten sonra kalan miktar sermayeye eklenir. 

Hisselerin Ödenmesi.: 

MADDE 30. — 29 uncu maddenin c ve d bentlerinde yazdı hisseler, fiilen dağıtılmış olsun olmasın ka
zanan bilet bedellerinin 'belirlendiği ayı takip eden ay içinde YURTKUR'a öderiir. 

İstikraz i-

MADDE 31. — YURTKUR ödenmiş sermayesinin yarısına kadar, uzun vadeli 'istikrazlar yapabilir. 

İş Programı ve Finansman Planı : 

MADDE 32. — Kalkınma planları yıllık programlara göre kesinleşmiş yatırım programına uygun olarak Ge
nel Müdürlükçe hazırlanıp yönetlim kurulunca karara 'bağlanan iş programları ve finansman planı Gençlik 
ve Spor Bakanının tasvibine sunulur. Malî limitleri aşması veya yukarıda belntilıen plan ve programlara uyma
ması sebepleriyle geri çevrilen iş programı ve finansman planı uygun hale getirilerek Gençlik ve Spor Ba
kanının onayından sonra uygulamaya konur. îş programları; 

a) Bütçe ve kadrolarını, 
b) Yurtların ve tesislerin yapım, donatım, bakım ve onarım güderlerini, 
c) İşletme gelir ve güderlerini, 
»d) Kredi fonunu, 
e) Safi gelirlerin, yurt yapım, donatım, bakım, onarım ve işletme hizmetlerine ve kredi fonuna tahsis 

oranını ihtiva eder. 

İş Programı ve Bütçede Değişiklikler : 

MADDE 33. — Kesinleşen iş programının ve bütçenin bölümleri arasında yıl üçinde aktarma yapmaya 
Yönetim Kurulu, maddeler arasında aktarma yapmaya lise Genel Müldür yetkilidir. 

Gelirlerin ve Giderlerin Gösterilmesi : 

MADDE 34. Finansman planının gelirlerin kısmında genel bütçede yapılacak ödemelerle birlikte YURT
KUR'un diğer gelirleri ve yurt işiletme hâsılatı gösterilir. Giderler kısmında ise gelirler toplamı üzerinden her 
yıl ayrılacak % 5 oranında ihtiyat akçesi ile YURTKUR'un o yıla ait bütün giderleri ve yurt ve tesis
lerinin işletme harcamaları yer alır. 

Planda, ibu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir. 
ihtiyat akçesinden Yönetim Kurulunca belli edilecek miktar ile Devlet ve Kamu kuruluşları tahviHseıik> 

den satın alınabilir. 

İş Programının Gönderileceği Yerler : 

MADDE 35. — Onaylanan iş programının birer örneği Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Bakanlıklarına ve Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. 
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Uygulanmayacak Hükümler : 

ıMlAIDDE 35. — Yuıib-IKur'un hesap, işlem ve harcamaları ile girişeceği yüklenmeler ve Bayındırlık Bakan
lığı tarafından Yurt-Kur naım ve hesabına girişilecekher türlü yüklenmeler ve bunlara ilişkin işlemler, sağ
lanacak iş ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebe! Umumiliye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunla
rı hükümlerine ve kanunların dk ve değişMiıkleninıe Sayıştayın vize ve demetlemesine talbi değildir. Bu hususta 
uygulanacak esaslar yönetmeliklerle düzenlenir. 

Hükümet Denetimi : 

(MADDE 36. — Yurt-Kur'un işlem ve hesapları yurtt ve teslisleri Gençlik ve Spor ve Maliye Bakanlık
ları tarafımdan denetlenir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Denetlemesi : 

MADDE 37. — Yurt-Kur 3460 sayılı Kanunla bu Kanuna ek 23 sayılı Kanun ve 468 sayılı Kanuna gö
re denetlenir. 

Yurt-Kur Başbakanlık Yüksek Demetleme Kurulu masraflarına iştirak payından muaftır. 
Yurt-Kur'un hesap devresi Malî yıldır. 

Malî Muafhk-lstisnalar : 

'MAİDDE 38. — Yurt-Kur,, genel bütçe içindeki dairelerle kaltıma bütçeli idarelere tanınan her türlü vergi, 
resim ve harçlarla ilgili muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanır. 

Kredi alacak öğrenciler kuruma verecekleri taahhüt ve kefalet senetlerinde her türlü harç ve damga res
minden muaftırlar. 

Yurtlara bağış ve yardım yapan gelir ve kurumlar vergîsi mülkellefleri yıillılk beyanname ile bildirecekleri 
gelirlerden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin 2 rudi ben/dinide yazılı indirimi, aynı bent-
deki esaslar, dairesinde yapabilirler. 

Kuruma Devredilecek Bina ve Arsalar : 

(MADDE 39. — Devlete ait olup da bir kamu hizmetime tahsisli bulunmayan bina ve arsaları Yurt-Kur'a 
bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

'Mahallî idarelerle kamu kurum ve kuruluşlarına ait ollup bir kamu hizmetime tahsis edilmemiş olan bi
na ve arsalar, Yurt-Kur'un ihtiyaç göstermesi ve Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile bedelsiz olarak veya karanda belirlenecek (bedelle Yurt-Kur'a devredilebilir. 

Kurumun Malları ve Paraları : 

IMADDE 40. — Kurumun para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, maları devlet malı hükmündedir. 
Bunlar üzerinde suç işleyen kurum personeli bu suçlardan devlet memurları gibi cezalandırılırlar. 

Yurt-Kur Personelinin Tabi Olacağı Genel Hükümler : 

IMAODE 41. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununida gösterilen İstihdamı şekilleni Yurt-Kur için de 
geçerl'idin 

Yurt-Kur personelinin aylıkları, İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan hükümlere tabidir. 
(Her türlü tatil günleri de dahil olmak üzere günlük çalışma saatleri, hizmetlerin özellikleri gözönünde 

bulundurularak, günün 24 saatini kapsayacak şekilde yönetmelikle düzenlenir. 
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Uygulanmayacak Hükümler : 

MADDE 36. — YURTKUR'un hesap, işlem ve harcamaları ite girişeceği yüklenmeler ve Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından YURTKUR nam ve hesabına girişilecek her ıtünDü yüklenmeler ye bunlara ilişkin işlem
ler, sağlanacak iş ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei UmumHi'ye Ve 2490 sayılı Artırıma, Eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerine ve kanunların elk ve değişikliklerine Sayıştayın vtize ve denetlemesine tabi değildir. 
Bu hususta uygulanacak esaslar yönefimehMerle düzenlenir. 

Hükümet Denetimi i. 

MADDE 37. — YURTKUR'un işlem ve hesapları yurt ve teslisleri Gençlik ve Spor ve Maliye Bakan
lıkları tarafından denetlenir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Denetlenmesi : 

MADDE 38. — YURTKUR, sermayesinin tamamı Devlet 'tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadî 
Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Murakabeleri Hakkında 3460 sayılı Kanunla bu Kanuna ek 23 saydı Ka
nun ve 468 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin T.B.M.M.'nce Denetlenmıesiinlin Düzenlenmesine Dair Kanuna 
göre denetlenir. 

YURTKUR'un hesap devresi malî yıldır. 

Mdî Muaflık ve istisnalar : 

MADDE 39. — YURTKUR, genel bütçe için'deki dairelerle katma bütçeli idarelere tanınan her türlü vergi, 
resim ve harçlarla ilgili muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanır. 

Kredi alacak öğrencilerin kuruma verecekleri taahhüt ve kefalet senetleri her türlü harç ve damga vergisin
den muaftır. 

Yurtlara bağış ve yardım yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yıllık beyanname ile bildirecekleri 
gelirlerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 89 uncu maddesinin 2 nci bendinde yazılı indirimi, aynı 
bentteki esaslar dairesinde yapabilirler. 

Kuruma Devredilecek Bina ve Arsalar : 

MADDE 40. — Devlete ait olup da bir kamu hizmetine tahsisli bulunmayan bina ve arsaları YURT-
KUR'a bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

, Mahallî idarelerle kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan 
bina ve arsalar, YURTKUR'un ihtiyaç göstermesi ve Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile bedelsiz olarak veya kararda' belirlenecek bedelle YURTKUR'a devredilebilir. 

Kurumun Malları ve Paraları : 

MADDE 41. — Kurumun para ye para hükmündeki evrak ve senetleri, malları devlet malı hükmün
dedir. Bunlar üzerinde suç işleyen kurum personeli bu suçlardan devlet memurları gibi cezalandırılırlar. 

YURTKUR Personelinin Tabî Olacağı Genel Hükümler : 

MADDE 42. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen istihdam şekilleri YURTKUR için 
de geçerlidir. 

YURTKUR personelinin aylıkları, İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan hükümlere tabidir. 
Her türlü tatil günleri de dahil olmak üzere günlük çalışma saatleri, • hizmetlerin özellikleri gözönünde 

bulundurularak, günün 24 saatini kapsayacak şekilde yönetmelikle düzenlenir. 
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Kurullar Üyelerinin Hakları : 

MADDE 42. — Yurt-Kur Yönetim Kurulu üyelerine, maaşlı veya ücretli bir görevi bulunup bulunıma-
masına bakılmaksızın her toplantı günü için Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Gençlik ve Spor Bakanınca 
«taapit edilecek mllktariia huzur halklkı ödenir. 

Yönetim ve Danışma Kurulları toplantılarına, taplanfcı yeri Idışınld'an katılan üyelere giıdiş geliş yoi 
(masrafları ve zaruri masrafları karşılığı Devlet Memuru ayltğı esas alınaralk Harcıralh Kanunu hükümllerine 
'göre hesaplanacak harcırahları Yurlü-ıKur tarafından Ödenir. 

IBu ödemeler, üniversite ve Akatdemi öğretim üyelerinin Ikurumlarınldalki malî halklarının kesilmesini gerek
tirmez. 

Ceza Uygulamasında Yurt-Kur Personeli : 

IM'AtDDE 43. — Jşçi, geçici ve sözleşmeli pensıonel 'dtşınklalki Yurit-Kur personeli, Memurin Muhakematı 
• Haklkınldaki Kanun hükümlerine tabiidir. Bu personel 'memuriyet görevlerinlden dolayı veya memuriyet gö
revlerini ifa sırasınlda işledilkl'eri suçlar dolayısıyla ve görevleri sırasın'da kendilerine karşı işlenen suçlarda 
ceza uygulaması 'bakımımdan Devlet Memuru sayılırlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 44. -— 16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı Kanun ve 24.3.1950 tarihli ve 5661 sayılı Kanunun 1 inci 
maiddesi ile Millî Eğitini Bakanlığına verilen yelfkilerin yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ait olan kısmı yürür
lükten kandırılmıştır, 

YEDİNCİ (BÖLÜM 

Geçidi Hükümler 

GiEÇtoî MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe Sindiği tarihte 35li sayıllı Kanunla kurulmuş olan Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli yeni jbir tayin işlemine lüzum kalmaldan Yurt-Kur personeli 
olarak görevlerine devam ederler-

GİE0İ1GÎ MADDE 2. — Bu kanunun 4 üncü mad'desine göre kurulacak yönetim kurulunun üye seçimle-
ni bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilki ay için'de tamamlanır. İlgili Bakanlık ve kuruluşlar se
çilenleri, görevlendirilmeleri yapıllmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirirler. 

Seçimleri tamamlanıp görevlendirmeleri yapılacak olan bu yönetim kurulu ilk toplantısını yapıncaya ka
klar 351 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan yönetim kurulu görevine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihimde yürürlükte bulunan Yüksele öğrenim Krddi va 
Yuritlar Kurumu ile ilgili yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Bu yönetmeliklerin bu kanuna aykırı hükümlerini deği#ren yönetmelikler ile bu kanunida sözü edi
len yöneitmel'Mer bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içimde çıkarılır. 
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Kurullar Üyelerinin Hakları : 

MADDE 43. — YURTKUR Yönetim Kurulu üyelerine, maaşlı veya ücretli bir görevi bulunup bulun
mamasına bakılmaksızın her toplantı günü için Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Gençlik ve Spor Ba
kanınca tespit edilecek miktarda huzur hakkı ödenir. 

Yönetim ve Danışma Kurulları toplantılarına, toplantı yeri dışından katılan üyelere geliş gidiş yol mas
rafları ve zarurî masrafları karşılığı Devlet Memuru aylığı esas alınarak Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre hesaplanacak harcırahları YURTKUR tarafından ödenir. 

Bu ödemeler, üniversite öğretim üyelerinin kurumlarındaki malî haklarının kesilmesini gerektirmez. 

Ceza Uygulamasında YURTKUR Personeli : 

MADDE 44. — İşçi, geçici ve sözleşmeli personel dışındaki YURTKUR personeli, Memurin Muhake-
.matı Hakkındaki Kanun hükümlerine tabidir. Bu personel memuriyet görevlerinden dolayı veya memuriyet 
görevlerini ifa sırasında işledikleri suçlar dolayısıyla ve görevleri sırasında kendilerine karşı işlenen suçlar
da ceza uygulaması bakımından Devlet Memuru sayılırlar. 

Yönetmelikler : 

MADDE 45. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelikler, 23 ve 27 nci madde hükümleri saklı 
kalmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 46. — 16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
ve 24.3.1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkında Kanuna Ek 
Kanunun 1 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına verilen yetkilerin yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına 
ait olan kısmı yürürlükten kaldırılmış olup, diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri YURTKUR 
hakkında uygulanmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar' Kurumu personeli yeni bir atama işlemine lüzum kalmadan YURTKUR per
soneli olarak görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre kurulacak yönetim kurulunun üye seçimleri 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlanır. İlgili bakanlık ve kuruluşlar Yöne
tim Kuruluna seçilenleri, görevlendirilmeleri yapılmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirirler. 

Seçimleri tamamlanıp görevlendirmeleri yapılacak olan bu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapıncaya ka- • 
dar 351 sayılı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre kurulmuş olan Yönetim Kurulu gö
revine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu ile ilgili yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
Bu yönetmeliklerin bu kanuna aykırı hükümlerini değiştiren yönetmelikler ile bu kanunda sözü edilen yönet
melikler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olan öğrenciler halkacında 16 
ncı maddeye göre borç tutarına eMenecek % 20 fazlalık Ihüıkmü uygulanmaz. Bunlar için 351 sayılı Kanu
nun kredi geri ödemeleri ile ilgili hükümleriinin uygulanmasına davam edilir. Halen, kuruma borçlu olanlar, 
^Borçlan ımuacceliyet kazanmış olanlar dahil) bu kanunun yürürlük tarihindeki borç tutarlarını bir yıl içlimde 
defaten Ödedikleri takdirde, 351 sayılı Yasada öngörülen indirimler dışında ayrıca borçlarından % 20 indi
rim uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 16 ncı maddeisi hilkmıü 1983 yılı Ocak ayından itibaren uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 3i51 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yuntiar Ku
rumunun menkul ve gayri men'kul malları, hakları, alacak ve borçları Yurt-Kur'a intikal eder. 

-İntikal işlemleri hiç bir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tariıhe kadar 5661 sayılı kanunun 1 inci maddesine 
göre • açıilmış alan yükselk öğrenim yurtlarımın her türlü işlem ve kayıtları Millî Eğitim Bakanlığınca, bu kanu-
nıun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içlinde Gençlk ve Spor Bakanlığına gönderilir. 

(Bu yurtlar durumlarını 26 ncı maddede belirtilen lyönetaıelilkle tespit edilecek standartlara bir yıl içinde 
uydurmakla yükümlüdürler. 

Orta ve yüksdk öğreriim öğrencilerini Ibir aralda barındıran karma yuritlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen deıts yılı başına kadar öğrenci durumlarını 26 ncı maddeye uydurmaya mecburdurlar. 

Durumlarını bu maidde ile tespit edilen sürelerde düzeltlmeyen yuritlar kapatılır. 
(Bu yurtlar durumlarını Yurit-ıKur tarafından hazırlanıp Rıesimî Gazetede yayınlanacak standartlara uydur

makla yükümlüdürler. Durumlarını en geç bir yıl içinde standartlara uydurmayan yurtlar kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yuritlar Kurumunun uygulanmakta olan bütçesi bu 
kanunun yürürlüğe girdiği hesap yılı sonuna kaldar Yunt-İKur bütçesi olarak devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği hesap yılı sıonunda çıkarılacak bilanço 351 sayılı 
Kanuna göre kurulmuş Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu yıla ait hesaplarını da kapsayacak 
şefkilde düzenlenir. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olan öğrenciler hakkında 17 
nci maddeye göre borç tutarına eklenecek % 20 fazlalık hükmü uygulanmaz. Bunlar için 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun kredi geri ödemeleri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına de
vam edilir. Halen, kuruma borçlu olanlar, Borçları muacceliyet kazanmış olanlar dahil) bu kanunun yürürlük 
tarihindeki borç tutarlarını bir yıl içinde defaten ödedikleri takdirde, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununda öngörülen indirimler dışında ayrıca borçlarından % 20 indirim uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 351 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun taşınır ve taşınmaz malları, hakları, alacak ve borçları YUTKUR'a intikal eder. 

İntikal işlemleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5661 sayılı Kanunun 1 inci maddesine 
göre açılmış olan yüksek öğrenim yurtlarının her türlü işlem ve kayıtları Millî Eğitim Bakanlığınca, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilir. 

Bu yurtlar durumlarını 27 nci maddede belirtilen yönetmelikle tespit edilecek standartlara bir yıl içinde uy
durmakla yükümlüdürler. 

Orta ve yükseköğrenim öğrencilerini bir arada barındıran karma yurtlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihi izleyen ders yılı başına kadar öğrenci durumlarını 27 nci maddeye uydurmaya mecburdurlar. 

Durumlarını bu madde ile tespit edilen sürelerde düzeltmeyen yurtlar kapatılır. 
Bu yurtlar durumlarını YURTKUR tarafından hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanacak standartlara uy

durmakla yükümlüdürler. Durumlarını en geç bir yıl içinde standarlara uydurmayan yurtlar kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun uygulanmakta olan bütçesi bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği malî yıl sonuna kadar YURTKUR bütçesi olarak devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği malî yıl sonunda çıkarılacak bilanço 351 sayılı Yük
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre kurulmuş Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
nun bu yıla ait hesaplarını da kapsayacak şekilde düzenlenir. 
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Yürürlük : 

(MADDE 45. — Bu Kamun yayımı tariıh'iride yürüdüğe gjirer. 

Yürütme : 

(MAfDOE 46. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

12.3.1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakam 
/., Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof.: Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. M. N. özda, 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tanım ve Orman Bakam V. Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M., Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakan» 
/ Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. $ide 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 531) 
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(Danışma Meclisinin Kaıbul Btıtıiği Metin) 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 47. — Bu Kanunun 17 nci maddesi 1983 malî yılı başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 48. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 531) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 14 Ocak 1983 
Esas No. : 1/398 
Karar No. : 115 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Ekim 1982 tarihli 5 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca görüşülerek, 
incelenmiştir. 

Tasarı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş, görev ve işleyişi ile organlarının yetki ve 
sorumlulukları konusundaki esasları düzenlemektedir. 

Kurum, Yükseköğrenim gören öğrencilere yurt ve kredi sağlayarak Kamu görevi yapan bir kuruluş ol
masına rağmen, Tasarıdaki kuruluşu, personel statüsü ve aylıkları yönünden İktisadî Devlet Teşekküllerine 
benzer niteliklere sahiptir. Sadece Kamu görevi yapan ve ekonomik 'faaliyette bulunmayan bir kurum için 
bu niteliklerin uygun olmadığı ve cari personel harcamalarını artırdığı, değerlendirilmektedir. 

Tasarıda öngörülen ilkelerle yurt ve kredi hizmetlerinin yükseköğretim faaliyetleri ile koordineli ola
rak, verimli ve süratli bir şekilde yürütülemeyeceği, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde görülen aksaklıkla
rın devam edeceği düşünülmektedir. 

Yükseköğrenim gören öğrencilere götürülecek, yurt ve kredi hizmetlerinin, yükseköğrenim faaliyetleriyle 
bir bütünlük içerisinde ve daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi için bu hususlarla ilgili yasal esasların 
yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir. 

Yukarıda arz olunan gerekçelerle, Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin, Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ 

Tuğgeneral Kur. Alb. 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Ön. Yzb. 

Üye 
Tahsin EMEK 

Uzman 

Proje Subayı 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb. 

»-«»-« 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 531) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 532 

Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkmdaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dajr Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 3 / 1 8 ; M. G. Konseyi : 3 /267) 

<D. Meclisi S. Sayısı : 263) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 30 Aralık 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

06-131 (3/18) 305 

Konu : ölüm Cezası 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Aralık 1982 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Ahmet Mehmet ULUBAY Hakkmdaki ölüm Cezasımn Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 10 Kasım 1980 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10906 

Konu : İdam cezasına hükümlü Ahmet Mehmet Ulubay 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Cemalettin Çiftçi ile Fikri Tokgöz'ü ayrı ayrı tarihlerde paralarına tamaen öldürmek ve izinsiz silah taşı
mak suçlarından sanık İsparta tli Yayla Mah. Hane 131, Cilt 712, Sayfa 30?da kayıth Osman oğlu Zeliha' 
dan olma 21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğbay)'ın T.C.K.'nun 450/7 nci maddesi uyannca 
ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair İsparta Ağır Ceza Mahkemesince verilen Hüküm, Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet 
Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilamı, 
konu hakkındaki Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 4.12.1975 günlü 5/4-7371 sayılı yazımızla Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 17' Ocak 1983 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/267 
Karar No. : 85 

MtLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maktul Fikri Tokgöz'ü parasına tamaen öldürmek suçundan hükümlü Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay) hakkında İsparta Ağır Ceza Mahkemesinin 4.2.1975 gün ve 1974/68 Esas; 1975/16 Karar sayılı ila
mıyla verilen ve Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 21.10.1975 gün ve 1975/975 Esas; 1975/3372 karar sayılı 
onama ilamıyla kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başbakanlığın 10 Kasım 1980ı gün ve 301/10906 
sayılı yazılarıyla istenilmiş olup bu istek Daanışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Aralık 1982 tarihli 36 ncı 
birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilmiştir. 

Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Kanun Tasa
rısı, Komisyonumuzda görüşülerek incelenmiş ve Tasarının tamamı ve maddeleri Danışma Meclisinden gel
diği şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Feridun BALATLIOĞLU N. Yüksel T AL AYMAN 
Hâkim Albay Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Gn. Md. lüğü 
Tetkik Hâkimi 

Abdülkadir GEN ELİ OĞLU 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Gn. Md. lüğü 
Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 532) 



— 3 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
21.10.1975 tarih ve 1975/975 Esas, 1975/3372 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, İsparta Ağır Ceza Mahke
mesinin 4.2.1975 tarih ve 1974/68 Esas, 1975/16 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 nci 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, İsparta İli, Merkez ilçesi, Yayla Mahal
lesi, Hane 131, Cilt 7/2, Sayfa 38'de nüfusa kayıtlı 
Osman oğlu, Zeliha'dan olma 21.3.1942 doğumlu, 
Ahmet Mehmet Uluğbay hakkındaki ölüm cezası 
yerine getirilir. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanunu Adalet Bakanı yü-

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 532) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 530 

Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 3 / 3 5 3 ; M. G. Konseyi : 3 /269) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 285) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü 

06-2004(31353)3136 

Konu : Ölüm Cezası. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) Hakkındaki ölttm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

T.C 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-301-08244 

Konu : Ali Aktaş (AĞTAŞ) S Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek suçundan, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkeme
since verilen ölüm cezası, Askerî Yargıtay 5 inci Dairesinin 28.4.1982 gün ve 1982/43-229 sayıh ilamı ile 
onanan Abbas Oğlu, 1956 doğumlu, İskenderun Höyük Köyü nüfusunda kayıth Ali Aktaş (AĞTAŞ) hak
kında düzenlenen dava dosyası ve Millî Savunma Bakanlığının 4.6.1982 gün ve 1982/2309-5 K/41 sayılı 
yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Zeyyad BAYKARA 

Başbakan V. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 12 Ocak 1983 
Esas No. : 3/269 
Karar No. : 84 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İdeolojik nedenle taammüden adam öldürmek suçundan hükümlü Ali Aktaş (Ağtaş) hakkında, Adana -
Kahramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay - İçel illeri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askerî 
Mahkemesinin 13.5.1981 gün; 1981/402 Esas; 1981/530 Karar sayılı ilamıyla verilen ve Askerî Yargıtay 5 inci 
Dairesinin 28.4.1982 gün; 1982/43 Esas; 1982/229 Karar sayılı onama ilamıyla kesinleşen ölüm cezasının ye
rine getirilmesi, Başbakanlığın 5 Haziran 1982 gün ve 19-301-08244 sayılı yazılarıyla istenilmiş ve bu istek 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilmiştir. 

Ali Aktaş (Ağtaş) hakkındaki ölüm cefasının yerine getirilmesine dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzda 
görüşülerek incelenmiş ve Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesindeki «Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Mahkemesi» ibaresi, «Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesi» olarak değiştirilmiş ve madde bu
na göre yeniden düzenlenmiştir. 2 ve 3 üncü maddeler ise aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başjkan Üye Üye 
Ersin ESEROL N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELÎOĞLU 
Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

Kanıunlar Gn. Md. lüğü Kanunlar Gn. Md. lüğü 
Tetiklik Hâkimi TetMk Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 530ı) 



DANIŞMA MECLÎSÜNİtN 
KABUL EOTÎĞÎ METİN 

Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Aslkıerî Yamgıltay 5 inci DairesMn, 
28.4.1982 tarih ve Esas 1982/43, Karar 1982/229 sayılı 
ilamı ile kesinleşen, Adana - Kahramanmaraş - Gazi
antep - Adıyaman - Hatay - İçel illeri Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askerî Mahkemesinin 13.5.11981 gün ve Esas 
1981/402, Karar 1981/530 sayılı hükmü ile Türk Ceza 
Kanununun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan, Hatay ili, iskenderun 
ilçesi Hüyük Köyü, Hane 60, Cilt 8, Sayfa 401'de nü
fusa kayıtlı Abbas oğlu, Gankne'den olma 1956 do
ğumlu Ali Aktaş (Ağtaş) hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

• * 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
. ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

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 sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Adana - Kahramanmaraş -
Gaziantep - Adıyaman - Hatay - İçel illeri Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 13.5.1981 
gün ve Esas 1981/402, Karar 1981/530 sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Hatay 
ili, İskenderun ilçesi, Hüyük Köyü, Hane 60, Cilt 8, 
Sayfa 401'de nüfusa kayıtlı Abbas oğlu, Gankne'den 
olma 1956 doğumlu Ali Aktaş (Ağtaş) hakkındaki 
ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* * 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 530) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 529 

Duran Bircan Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 3/19; M. G. Konseyi : 3/270) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 269) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-132 (3/19) 306 

Konu : Ölüm cezası. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edıilen, Duran BİRCAN Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
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 ye kasıt altında öldürmekten, kardeşi 
Safiye özkara ve Fatma özkara'yı ayrı ayrı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve İzinsiz Silah 
taşımak suçlarından sanık Denizli İM, Güney ilçesi, Yağcılar malı. alt 004, sahlfe 32 ve kütük 28'de nüfusa 
kayıtlı ölü Mustafa oğlu, Fatma'dan olma 1927 doğrmhı Duran Bircan'ın Ta C. K. mm 450/5, 448, 62, 448, 
62 ve 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca neticeten İdam cezasıyla mahkûmiyetine dair Denizli 
2 ncj Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapı
lacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen mahkûmla 
yet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilamı, konu hakkındaki 13.11.1980 günlü 1.134.7J.980 -
65789 sayılı Adalet Bakanlığı yazısının örneği ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Addet Komisyonu 
Esas No. : 3/270 12 Ocak 1983 
Karar No. : 83 

MİLLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Öz annesi Fatma Özkara ile yeğeni Şengül Özkara'yı aynı sebep ve kast altında öldürmek suçundan hü
kümlü Duran Bircan hakkında Denizli 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 13.5.1980 gün ve 1980/63 Esas, 1980/ 
114 Karar sayılı ilamıyla verilen ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 24.9.1980 gün ve 1980/3220 Esas, 1980/ 
3784 Karar sayılı onama ilamıyla kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi Başbakanlığın 20 Kasım 1980 
gün ve 3014 2182 sayılı yazılarıyla istenilmiş ve bu istek Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 
tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilmiştir. 

«Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzda görüşülerek incelenmiş ve tasarının tamamı ve maddeleri Danışma Meclisinden geldiği şekli ile ay
nen 'benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üya Üye 
Ersin ESEROL N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELÎOĞLU 
Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvellik Konseyi (S. Sayısı : 529) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Duran Bircan Hakkındaki öiüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasansı 

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 Mah
kemesinin 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 mah
kûm edilmiş bulunan 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 ye
rine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Duran Bircan Hakkındaki ölUm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasansı. 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mmm 

Millî Güvellik Konseyi (S. Sayısı : 529) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 536 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarılarının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/26, 1 /549; M. G. Konseyi : 1/301, 1/472) 

(D. Meclisi S. Sayıları : 51 ve 267) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü 

06 - 2773 (1/549) 2880 

IKonu : Kanun Tafsaru&ı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dan- Kanun Ta
sarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1311/06277 

DANIŞMA MECLİSİ 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 
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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 ncı 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 yrkıcı-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 on 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. 
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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. 

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 suretle 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 tevfoih yapılabilmenin şartları 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, 
farık ve mümeyyiz bulunan bir suçluya yarı oranında en az oniki sene ceza verilirken, müebbet ağır hapis 
cezası yerine on seneden onibeş 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 hükmolünacak cezaların her biri için ondört seneden fazla ceza verilemeyeceği vurgulanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ile 58 inci maddenin son fıkrası değiştirilmekte ve bu maddeye 
yeni bir fıkra eklenmektedir. 

Mevcut 58 inci maddenin son fıkrasında, «sağır - dilsiz 18 yaşını bitiripte 21 yaşını bitirmemiş ise 55 inci 
ve 21 yaşını bitirmiş ise 56 ncı maddeler hükümleri tatbik olunur» hükmünü taşımaktadır. 
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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 tanınan 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
rı 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. 

îşte 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. 

Silahlı 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 İşleyenlerden biri suçu ve 

diğer failleri son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı 
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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 f alili suçlara mün
hasır olmalk üzere Türk Ceza Kanununun 146, 147, 149,, 150 ve 163 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler
den 'biri, suçu ve diğer failleri son tahkikat açı'lıncayakadar yetkili makamlara ihbar ettiği, ve 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 Başkanlığının 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 kuManrna-
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 yeya herhangi bir alet veya eşyayı, memuriyet 
veya hizmet sebebiyle teslim alanilardan, 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 adaletsizlilder 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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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 

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 foinbeşyüz 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 d&> 
glştirilmiştir. 

«Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu fark ve temyiz ile hareket etmiş ise suçunun cezası aşağıda 
fazılı 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 cezalan hapse çevrilir. Ancak, bu Ibendin 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 yadını 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 muzanarat ve muavenetle icrasını KoıayıaştıraraK 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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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 yaym vasıtalarıyla işlendiği takdirde verilecek ceza üçte birden yarıya ka
dar artırılır. 

Yayım yeri veya yayım vasıtası veya 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.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 



— 8 — 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

5 . 11 . 1982 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam 
Z. Baykara Prof. Dr. î. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakam 
S. R Pasın 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam tmar ve îskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 14 Ocak 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

06 - 76 (1/26) 01 - 252 
IKonu : Kıanıuın Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13.1.1982 tarihli 32 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ek
te sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 13 Mayıs 1981 

Sayı : 101-837/03588 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.5.1981 tarihinde kararlaştı
rılan «765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümlere ilişkin birinci babında yer alan 
141 ve 142 nci maddelerinde «Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tama
men kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yok etmeye veya zayıflatmaya matuf» cemiyetleri kur
maya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim ve sevk ve idare edenler veya bu hu
suslarda yol gösterenler ile bu fiillerin propagandasını yapanlar ve övenlerin cezalarının, maddelerin diğer 
fıkralarında sayılan fiillerin faillerine verilen cezalara nispetle daha az tayin edildiği malumdur. 

Son yıllarda Devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlarda büyük artışlar olmuştur. Bu amaçla ırk mülaha
zalarının esas alındığı yasa dışı cemiyetler teşkil edilmekte propagandaları yapılmakta, millî duygular yok edilme
ye ve zayıflatılmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca yasa dışı örgüt elemanlarının kod adlan ile ve sahte kimliklerle faaliyette bulundukları ve hatta 
kullandıkları sahte kimliklerle cezaevlerine kapatıldıkları ve gerçek kimliklerinin bilahara saptanabildiği, 

Konuya ilişkin TCK.'nun 350 ve 357 nci maddelerinde bu tür suçlar için tayin edilen cezaların ise yeter
siz kaldığı bilinen bir gerçektir. 

Tasarı ile yukarıda açıklanan maddelerdeki cezaların artırılması suretiyle cezaların etkinliği ve caydırıcılığı 
sağlanmak istenmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesiyle TCK.'nun 141 inci maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları değiştirilmek
tedir. 

Genel gerekçede de açıklandığı üzere 141 inci maddenin diğer fıkralarında cezalar sekiz yıldan onbeş yıla 
kadar ağır hapis cezası şeklinde belirlenirken aynı maddenin 4 üncü fıkrasında, «Anayasanın tanıdığı kamu 
haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yok etmeye 
veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyet
lerini tanzim veya sevk ve idare edenler veyahut bu hususlarda yol .gösterenler bir yıldan üç yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılıyordu.» 

Bu defaki düzenleme ile bu fıkradan dolayı verilen ceza miktarı da sekiz yıldan onbeş yıla çıkarılmakta
dır. 

Yine aynı madde ile 141 inci maddenin beşinci fıkrasındaki ayrım kaldırılmış bu zamana kadar 4 üncü 
fıkraya göre kurulan cemiyetlere girenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilirken diğer fıkralarda 
olduğu gibi belirlenen cemiyetlere girenlerin cezası beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezasına dönüştürül
mektedir. 

Madde 2. — Tasarının birinci maddesinde olduğu gibi aynı anlayış ve düşünce içinde 142 nci maddenin 
3 ve 4 üncü fıkraları da değiştirilmektedir. 

«Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan 
veya millî duyguları yok etmek ve zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırken» yeni düzenleme ile bu ceza diğer fıkralara uygun ola
rak beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası şekline dönüştürülmektedir. 

Aynı madde ile 4 üncü fıkra da değiştirilmekte ve 142 nci maddede yazılı fiilleri övenler yönünden fıkrala
ra göre ayrım kaldırılarak bu hallerde tüm fıkralar için iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası getirilmek
tedir. 

Madde 3. — Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü faslını Hüviyet Cüzdanı ve Nüfus Tezkeresi, 
Pasaport, Ruhsatname, İlmühaber, Şahadetname ve Beyannamelerde Sahtekârlık suçlarını oluşturmaktadır. 

Genel gerekçede de belirtildiği gibi yasa dışı örgüt elemanlarının sahte kimliklerle faaliyette bulundukları 
ve bu belgeleri kullandıkları bu konuya bir kısım memurların da katıldıkları nazara alınarak TCK.'nun 
350 nci maddesinde yer alan «Bir aydan sekiz aya kadar hapis cezasına mahkûm olurlar.» şeklindeki hü
küm fıkrası «Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.» şekline dönüştürülmektedir. 

Madde 4. — Üçüncü maddede açıklanan gerekçelere uygun olarak TCK.'nun 351 nci maddesinde yer alan 
«Altı aya kadar hapis ve kırkbeş liraya kadar ağır cezayı nakti» şeklindeki hüküm «Altı aydan iki yıla ka
dar hapis, beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» şekline dönüştürülmektedir. 

Madde 5. — TCK.'nun 352 nci maddesindeki «Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası» bu tasarı ile «İki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası» şekline dönüştürülmektedir. 

Madde 6. — Aynı şekilde bu fasılda yer alan 353 üncü maddedeki «Üç aya kadar hapis cezasına ve kırk 
liraya kadar ağır cezayı nakdî itasına mahkûm olur» hükmü «Üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin lira
dan otuz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 7. — Hekim ve eczacı ve sıhhiye memurlarına ilişkin bu fasılda yer alan 354 ncü maddedeki ce
zalar diğer maddelere uygun olarak yükseltilmiştir. 

Madde 8. — Bir memur veya vesika itasına yetkili olan diğer bir kimse bu vesikaları verdiği kimseler 
hakkında teveccüh yahut hususî ve umumî emniyet celbine veya hizmet ve memuriyet ve kanunun temin 
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ettiği müsaade ve menfaatler kazanmaya yahut bazı hizmet ve memuriyetlerden kurtulmaya dayanak ola
cak surette iyi haline ve yoksulluğuna veya sair hallere dair yalan olarak şahadet etmesi halinde verilen «tki 
aya kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayı nakdî» «iki aydan altı aya kadar hapis ve ikibin liradan on-
bin liraya kadar ağır para cezası»na dönüştürülmüştür. 

Madde 9. — Bu fasılda yer alan 356 ncı maddedeki «Altı aya kadar hapis olunur» cezası «Üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır» şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 10. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 11. — Yürütmeye ilişkindit. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE il. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tu
tan veya millî duyguları yok etmeye veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler 
veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya,sevk ve idare edenler veyahut bu hususlarda yol gös
terenler sekiz yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

«5. 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda yazılı cemiyetlere girenlere beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Anayasanın tanıdığı ıkamu haklarını ırk mülahazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tu
tan veya millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kim
se beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

«4, Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri övenler iti yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandı
rılırlar.» 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 350 nci maddesinin 3 üncü bendinden sonra gelen son 
cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar» 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 351 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 351. — Bir kimse hüviyet cüzdanı, nüfus tezkeresi, ruhsatname veya pasaport almak maksadıy

la tm evrakta kendi isim ve şöhret veya sıfatını sahte olarak dercettirir veyahut şahadet etmek suretiyle bu 
yolda evrak almak fiilinde başkasının cürüm ortağı olursa altı aydan iki yıla kadar hapis, beş bin liradan on 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 352 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 352. — Bir ımemur memuriyetini icra halinde geçen maddelerde beyan olunan cürümlerden bi

nini işler veya her ne suretle olursa olsun bu cürümleri işlemekte başkasıyla birleşirse iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 353 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 353. >— Zabıtanın teftişine tabi defter tutmaya veya kendi sanat ve mesleğinin muamelatına dair 

zabıtaya malumat vermeye mecbur olanlardan bu defterlerde sahtekârlık eden ve yanlış malumat veren veya 
sahte tarih koyan üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 354. — Hekim ve eczacı veya sıhhiye memuru Hükümetçe emniyet ve itimat olunacak bir ve

sikayı hatıra binaen hakikate muhalif olarak verirse üç aydan sekiz aya kadar hapis ve beş bin liradan 
otuz bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş vesikayı kullanan kimse hakkında dahi aynı ceza tertip 
olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesikaya mebni deli olmayan bir kimse asabı ve akıl hastalıkları mü
esseselerine kabul ve orada ikamete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar husule gelirse failin görece
ği ceza bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine yahut başkasına verilmiş veya vait ve temin olunmuş 
para vesair menfaat mukabilinde irtikap olunmuş ise göreceği ceza iki yıldan dört yıla kadardır. 
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Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar zuhura gelmiş ise ceza üç yıldan beş yıla kadardır. 
Her halde bu cezalarla beraber ilk fıkradaki para cezası iki kat olarak hükmolunur. 

Para veren veya vait yahut menfaat temin veya vaat eden kimse hakkında dahi altı aydan iki yıla ka
dar hapis cezası hükmolunur ve verilip alınan para vesair eşya da müsadere olunur.» 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 355 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 355. — Bir memur veya vesika ikasına yetkili olan diğer bir kimse bu vesikaları verdiği kim

seler hakkında teveccüh yahut hususî ve umumî emniyet celbine veya hizmet ve memuriyet ve kanunun te
min ettiği müsaade ve menfaatler kazanmaya yahut bazı hizmet ve memuriyetlerden kurtulmaya dayanak 
olacak surette iyi haline veya yoksulluğuna veya sair hallere dair yalan olarak şahadet eylerse iki aydan 
altı aya kadar hapis ve iki bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 355 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 356. — Bir kimse yukarıdaki iki maddede yazılı sıfat ve yetkiyi haiz olmadığı (halde ilmühaber 

ve vesikaları taklit eder yahut bunların sahih olanlarını tahrif eyler ve bir kimse bu yolda tanzim olunmuş 
ilmühaber ve vesikaları kullanırsa üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 10. -

MADDE 11. -

Başbakan 
B. Ulusu 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
8 . 5 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. İ. Öztrak 
Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M N.. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Millî Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı V. 5ağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Ş. Kocatopçu Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
§. Kocatopçu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr._ Ş. Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M.. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V± özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 20 Ocak 1983 

Esas No. : 1/301, 1/472 
Karar No. : 89 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair iki kanun tasarısı Ko
misyonumuza gelmiştir. 

Bu Kanun Tasarılarından ilki 8.5.1981 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Başbakanlığın 13 
Mayıs 1981 tarihli yazısıyla gönderilmiştir. Tasarı yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri dahil !11 madde
den ibarettir. Bu tasarıyla Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının «Devletin şahsiyetine karşı cürümlerde iliş
kin 1 inci babında yer alan 141 inci maddenin 4 ve 5 nci fıkralarıyla 142 nci maddenin 3 ve 4 üncü fıkrala
rının değiştirilmesi ve yine ikinci kitabının «Ammenin itimadı aleyhinde cürümler»e ilişkin 6 nci babının 
«Hüviyet cüzdanı ve nüfus tezkeresi, pasaport, ruhsatname, ilmühaber, şahadetname ve beyannamelerde 
sahtekârlık» hakkındaki 4 üncü faslında yer alan 350, 351, 352, 353, 354, 355 ve 356 nci maddelerinin değiş
tirilmesi öngörülmektedir. Kanun tasarısı Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13/1.1982 tarihli 32 nci Birleşi
minde kabul edildikten sonra Komisyona havale edilmiştir. Yapılan ön incelemede Kanun tasarısı ile Türk 
Ceza Kanununun 141 inci Maddesinin 4 ve 5 inci fık'ralarındaki cezaların 141 inci maddenin aynı nitelikteki 
diğer fıkralarındaki cezalarla ahenkli bir şekilde düzenlenmesinin amaçlandığı ve yine tasarıyla Türk Ceza 
Kanununun 142 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarının aynı gerekçeyle değiştirildiği görülmüştür. Türk Ceza 
Kanununun, Devletin şahsiyetine karşı cürümleri düzenleyen 2 nci kitabının 1 inci babında yer alan cürüm
lerden, bazı gizli cemiyetlerin kurulması ve aynı amaçla propaganda yapılmasına ilişkin 141 ve 142 nci mad
deleriyle yine gizli cemiyet kurulması ve bu yönde propaganda yapılmasına ilişkin 163 üncü maddesi ara
sında ceza miktarı bakımından mevcut olan ahenksizliğin tasarıyla daha belirgin bir hale getirildiği anlaşıl
makla . benzer nitelikteki suçların cezaları arasındaki ahengin sağlanması için Türk Ceza Kanununun 163 
üncü maddesi üzerinde de gerekli çalışmaların yapılması ve bu yönde bir tasarı sevkedildiği takdirde her iki 
tasarının bir arada müzakeresinin uygun olacağı yolunda belirlenen prensibe göre tasarı komisyonda bekletil
miştir. 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 2 nci Kanun Tasarısı Bakanlar, 
Kurulunca 5.İli. 11982 tarihinde kabul edilerek Başbakanlığın 10 Kasım 1982 tarihli yazısıyla Danışma Meclisi 
Başkanlığına gönderilmiştir. Bu 2 nci tasarı yürürlük ve yürütme maddeleri dahil 14 maddeden ibaret olup 
l!63 üncü maddenin değiştirilmesinin yanı sıra Türk Ceza Kanununun ağır ve hafif para cezalarının asgarî ve 
azamî hadlerini belirleyen 19 ve 24 üncü maddelerinde, adlî tevbih'i düzenleyen 26 nci maddesinde, yaş kü
çüklüğü veya sağır ve dilsiz olma nedeniyle tayin edilecek cezalarda indirimi öngören 54, 55 ve 58 inci mad
delerinde, suça iştirakle ilgili 65 inci maddede, silahlı cemiyet ve çete teşkili hakkındaki 168 inci maddede 
değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Kanun Tasarısında ayrıca Türk Ceza Kanununun 171 inci maddesine" 
bir fıkra eklenerek; Türk Ceza Kanununun 146, 147, 149, 150 ve 163 üncü maddelerinde yazılı suçları iş
leyenlerden birinin suçu ve diğer failleri son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu 
ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde cezalarının indirilmesi ilkesi getirilmiştir. Diğer yönden 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 alan
ların bu tür şeyleri titizlikle korumaları için Türk Ceza Kanununun '275 inci maddesine bu yönde müeyyide 
getiren bir fıkra eklenmiştir. Tasarıyla Türk Ceza Kanununun 463 üncü maddesindeki indirim miktarları da 
yeniden gözden geçirilerek madde metninde mevcut olan ahenksizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Komisyon tarafından her iki Kanun Tasarısı birlikte müzakere edilerek Kanun Tasarılarının tümü pren
sip olarak kabul edilmiş ve her iki tasarının Komisyon tarafından birleştirilmesi cihetine gidilerek değiştiril-
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rnesi öngörülen Türk Ceza Kanununun madde numaraları da gözönünde bulundurularak yeni bir metin ha
zırlanmıştır. 

'Kanun Tasarısında Türk Ceza Kanununun 171 ve 275 inci maddelerine birer fıkra eklenmesi ile ilgili 
maddeler aşağıda açıklanan nedenlerle tasarı metninden çıkarıldığından, kanun tasarısı yürürlük, yürütme 
maddeleri dahil 21 madde halinde düzenlenmiştir. 

Birleştirilerek kabul edilen kanun taşanlarından Danışma Meclisi tarafından 6.1.1983 tarihli 39 uncu 
birleşimde görüşülerek kabul edilen kanun tasarısının ilk 7 maddesi prensip olarak aynen kabul edilmiş, an
cak terim bjrliğini sağlamak için bu maddelerde yer alan sene deyimi yıl olarak değiştirilmiştir. 

Danışma 'Meclisi tarafından 13.1.1982 tarihli 32 ne i birleşimde görüşülerek kabul edilen kanun tasarısının 
1 inci maddesi 8 inci madde olarak düzenlenmiş ve bu madde ile değiştirilmesi öngrülen Türk Ceza Kanunu
nun 141 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aynen 5 inci fıkrası redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benimsen
miştir. 

Aynı tarihli tasarının İkinci Maddesi Dokuzuncu Madde olarak düzenlenmiştir. 
Danışma Meclisince 6.1.1983 tarih ve 39 Sayılı Birleşimde görüşülerek kabul edilen Kanun Tasarısının 

Sekizinci Maddesi İKomisyon metninde 10 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılırken, Hü
kümet tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınmış ve maddenin, Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddelerinde yazılı fiillere benzer şekildeki hükümleri; bu maddelere göre düzenlenmiştir. Bu dü
zenleme yapılırken, Danışma Meclisince kabul edilen madde metninin üçüncü fıkrasındaki «Dağılmaları 
emredilmiş olan » şeklindeki hükmün uygulama olanağı bulunmayan bir hüküm olduğu, 163 üncü madde
nin tedvin edildiği ilk tarihteki hükmüne göre düzenlenmiş bulunan bu fıkranın çıkarılması gerektiği kanısına 
varılmıştır. Maddenin birinci fıkrası 141 inci maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve tasarıda da bu birinci 
fıkranın cezaları artırılmış olduğundan, bu bakımdan da özel bir hüküm olarak tedvini gerekmeyen bu fıkra 
metinden çıkarılmıştır. 

Bu madde ile ilgili olarak yapılan düzenlemede maddenin propaganda veya telkine ilişkin fıkrası da, incele
nerek bu fıkrada yer alan «Şahsî nüfuza» ilişkin hükmün, fıkra metninden çıkarılarak ayrı bir fıkra halinde 
düzenlenmesinin suçla ceza arasındaki adil nisbet bakımından uygun olacağı anlaşılmıştır. Yapılan propagan
da veya telkinin fıkrada belirtilen; laikliğe aykırı olarak, devletin sosyal veya ekonomik veya siyasî veya huku
kî temel düzenini kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasî amaç ve siyasî men
faat yönünde olması halinde fıkrada belirtilen ceza uygulanacaktır. Ancak, yukarıda açıklandığı üzere 
propaganda veya telkin bu yönde olmayıp da, yeni düzenlenen fıkrada belirtildiği gibi şahsî nüfuz temin et
mek amacıyle işlendiği takdirde yeniden düzenlenmiş olan fıkra hükmü uygulanacaktır. 

'Maddeye Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 6 ve 142 nci maddesinin 5 inci fıkrasına uygun bir 
fıkra eklenmiş ve ayrıca maddenin son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 

Aynı tasarının 9 uncu maddesi 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Yine aynı tasarının 10 uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunun 171 inci maddesine bir fıkra eklenerek, bu 

fıkrada yazılı suçları işleyenlerden birinin suçu ve diğer failleri son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamla
ra ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre 
cezasının indirilmesi öngörülmüştür. Eklenmesi öngörülen bu fıkra son tahkikat açılıncaya kadar ibaresini 
taşımaktadır. Bu ilkenin kamu davası devam ederken de, değişik nispette de olsa indirimi gerektirip, gerektir
meyeceği hususunun teemmül edilmesi ve fcöyle bir hükmün Türk Ceza Kanunu yerine detayları ile incelen
mek suretiyle müstakil bir kanunda yer almasının değerlendirilmesine imkân vermek için bu maddenin ta-, 
«arı metninden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

Aynı tasarının ,11 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 275 inci maddesine bir fıkra eklenmesi kabul 
edilerek bu fıkrada 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 talimatlara uymamak suretiyle kaybedenler veya harap 
veya yok olmasına sebebiyet verenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası getirilmiş ise de, 657 
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sayılı Devlet Memurları Kanununda bu konuda hüküm bulunduğu gibi maddelerdeki unsurların ölçüsünde 
Türk Ceza Kanununda, Askerî Ceza Kanununda da hükümler bulunduğundan uygulamada amacı dışında yorum
lanabilecek böyle bir hükmün Türk Ceza Kanununda yer alması gerekli bulunmayarak bu nedenle bu hü
küm tasarı metninden çıkarılmıştır. 

13.1.11982 tarihinde Danışma Meclisinin 32 nci birleşiminde kabul edilmiş bulunan taşırının üçüncü mad
desi Komisyon tarafından 12 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Aynı tasarının 4 üncü maddesi, 13 üncü madde olarak, 5 inci maddesi 14 üncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Aynı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 15 inci madde olarak düzenlenmiş ve bu düzenlemede madde re
daksiyona da tabi tutulmuştur. 

Aynı tasarının 7 nci maddesi 16 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede; hükümet 
tasarısında yer alan deli teriminin Danışma Meclisi 'tarafından akıl hastası olarak değiştirildiği görülerek akıl 
hastası deyiminin çok geniş ve kapsamlı olduğu gözönüne alınarak ve «Deli» deyiminin de, kanun metninde 
yazılmasının bu deyimin tıp terimi olmaması nedeni ile yerinde olmadığı görüşüne varılarak madde amacına 
uygun biçimde tanzim edilmiştir. Kuşkusuz bu maddenin ikinci fıkrasının uygulanmasında Anayasanın 19 
uncu maddesi ve Türk Ceza Kânununun 46 ncı maddesi dikkate alınarak uygulama yapılacaktır. Maddede 
ayrıca redaksiyonla ilgili değişiklikler de yapılmıştır. 

Aynı tasarının 8 inci maddesi 17 nci madde olarak düzenlenmiş, ve bu düzenlemede ağır para cezasının 
tasan ile getirilen asgarî hadde gözönünde bulundurulmuştur. 

Aynı tasarının 9 uncu maddesi 18 inci madde olarak kabul edilmiş ve maddede yer alan «Yukarıdaki 
iki maddede» ibaresi «354 ve 355 inci maddelerde» şelfinde değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi tarafından '6.1.19)83 gün ve 39 uncu Birleşimde kabul edilen tasarının 12 nci maddesi 19 
uncu madde olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının 20 ve 21 inci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına ısaygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Edip GÜLTEKİN 

Hâkim Tümgeneral Hâkim Kd. Alb. Hâkim Kd. Alb. 

Üye Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Ersin ESEROL \Sait REZAKÎ 

Hâkim Kd. Alb. Hâk. Alb. Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 

file:///Sait




— 18 — 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
141 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mü
lahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef 
tutan veya millî duyguları yok etmeye veya zayıflat
maya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül 
edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini 
tanzim veya sevk ve idare edenler veyahut bu husus
larda yol gösterenler sekiz yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.»! 

«5. 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda yazılı cemiyet
lere girenlere beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis 
cezası verilir.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
142 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mü
lahazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef 
tutan veya millî duyguları yok etmek veya zayıflat
mak için her ne suretle olursa olsun propaganda ya
pan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ceza
sıyla cezalandırılır.» 

«4. Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri övenler 
iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalan
dırılırlar.»' 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
350 nci maddesinin 3 üncü bendinden sonra gelen 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
351 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 351. — Bir kimse hüviyet cüzdanı, nü
fus tezkeresi, ruhsatname veya pasaport almak mak
sadıyla bu evrakta kendi isim ve şöhret veya sıfatını 
sahte olarak dercettirir veyahut şahadet etmek sure-

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

765 Sayıh 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 
smırı yoktur. 

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.» 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
26 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı sınırı bir ay 
hapis veya hafif hapis ya da üç bin lira ağır veya 
hafif 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, ver
diği cezanın yerine hüküm giyen kişiye adlî tevbih 
yapılmasına karar verebilir.» 

MADDE 4. — 765 sayıh 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. : 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerin de 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 öden
mesinden ibarettir. Nispî para cezasının yukarı sınırı yoktur.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası binbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesi
ne 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 sebep bulunur ve fail önceden bir cürümden veya bir aydan fazla 

4 hafif hapsi gerektiren bir kabahatten dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği cezanın yerine 
hüküm giyen kişiye adlî tevbih yapılmasına karar verebilir.» 

MADDE 4. — 765 sayılı Tünk 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 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan 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 yıldan 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 ceza
lar her fiil için ondört yıldan fazla olamaz.» 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş 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 yıl, müebbet ağır hapis cezası yerine yir-
midört yıl ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

tiyle bu yolda evrak almak fiilinde başkasının cü
rüm ortağı olursa altı aydan iki yıla kadar hapis, beş 
bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezlan dirilir.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza' Kanununun 
352 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 352. — Bir memur memuriyetini icra ha
linde geçen maddelerde beyan olunan cürümlerden 
birini işler veya her ne suretle olursa olsun bu cü
rümleri işlemekte başkasıyla birleşirse iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.», 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
353 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 353. — Zabıtanın teftişine tabi defter 
tutmaya veya kendi sanat ve mesleğinin muamelatı
na dair zabıtaya malumat vermeye mecbur olanlar
dan bu defterlerde sahtekârlık eden ve yanlış malu
mat veren veya sahte tari'h koyan üç aydan 'bir yıla 
kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
354 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Madde 354. — Hekim veya eczacı veya sıhhiye 
memuru Hükümetçe emniyet ve itimat olunacak bir 
vesikayı hatıra binaen hakikate muhalif olarak ve- I 
rirse üç aydan sekiz aya kadar hapis ve beşbin lira
dan otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş 
vesikayı kullanan kimse hakkında dahi aynı ceza 
tertip olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesika
ya mebni akıl hastası olmayan bir kimse sinir ve I 
akıl hastalıkları müesseselerine kabul ve orada ika- I 
mete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar hu
sule gelirse failin göreceği ceza bir yıldan üç yıla I 
kadar hapistir. I 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine I 
yahut başkasına verilmiş veya vaat ve temin olun
muş para ve sair menfaat mukabilinde irtikap olun- I 
muş ise göreceği ceza iki yıldan dört yıla kadar ha- I 
pistir. I 

Millî Güvenlik Konseyi 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

1. ölüm cezası yerine onbeş seneden, müeb
bet ağır hapis cezası yerine on seneden aşağı olma
mak üzere hapis cezası verilir. 

2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis ce
zaları hapse çevrilir. Ancak, bu bendin tatbiki su
retiyle hükmolunacak cezalar her fiil için yedi sene
den 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 de
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Sağır - dilsiz onsekiz yaşını bitirip de yirmibir 
yaşını bitirmemiş ise 55 inci madde hükümleri tat
bik 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 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada 
müzaharat ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak su
ça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ceza 
ölüm cezası ise 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.» 

(S. Sayısı : 536) 
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MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tu
tan veya millî duyguları yok etmeye veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler 
veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idajre edenler veyahut bu hususlarda yol gös
terenler sekiz yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

«5. Yukarıdaki fıkralarda yazılı cemiyetlere girenlere beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası ve
rilir.» 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tu
tan veya millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezaland rılır.» 

«4. Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri övenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırı
lırlar.» 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 163. — Laikliğe aykırı olarak, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasî veya hukukî temel dü

zenini, 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 cezası ile cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için başkalarına yol gösterenlere beş yıldan oniki yıla kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

Laikliğe aykırı olarak, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de 
olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya' siyasî amaç veya siyasî menfaat temin ve tesis eylemek 
maksadıyla dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa ol
sun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şahsî nüfuz veya menfaat temin etmek maksadıyla dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanınan 
şeyleri veya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan 
kimse iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet daireleri, belediyeler veya sermayesi kısmen veya tamamen Dev
lete ait olan iktisadî teşekküller, sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, yükseköğrenim müesseseleri içinde ve
ya bunların memur, müstahdem veya mensupları arasında işleyenler hakkında verilecek ağır hapis cezası üçte 
bir nispetinde artırılır. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı fiiller, yayın vasıtaları ile işlendiği takdirde verilecek ceza yarı 
nispetinde artırılır. 

MADDE 11. — 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 böyle bir cemiyet ve çetede amirliği ve kumandayı ve hususî bir vazifeyi 
haiz olursa onbeş seneden aşağı olmamak üzere ağır h apis cezasına mahkûm olur, 

Cemiyet ve çetenin sair efradı on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 350 nci maddesinin 3 üncü bendinden sonra gelen son 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 
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Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fahiş za
rar hususle gelmiş ise ceza üç yıldan beş yıla kadar
dır. Her halde bu cezalarla beraber ilk fıkradaki pa
ra cezası iki kat olarak hükmolunur. 

Para veren veya vaat yahut menfaat temin veya 
vaat eden kimse hakkında dahi altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası hükmolunur ve verilip alınan pa
ra vesair eşya da müsadere olunur.»! 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
355 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 355. — Bir memur veya vesika itasına 
yetkili olan diğer bir kimse bu vesikaları verdiği 
kimseler hakkında teveccüh yahut hususî ve umumî 
emniyet celbine veya hizmet ve memuriyet ve kanu
nun temin ettiği müsaade ve menfaatler kazanmaya 
yahut bazı hizmet ve memuriyetlerden kurtulmaya 
dayanak olacak surette iyi haline veya yoksulluğuna 
veya sair hallere dair yalan olarak şahadet eylerse 
iki aydan altı aya kadar hapis ve ikibin liradan on-
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
356 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 356. — Bir kimse yukarıdaki iki mad
dede yazılı sıfat ve yetkiyi 'haiz olmadığı halde il
mühaber ve vesikaları taklit eder yahut bunların sa
hih olanlarını tahrif eyler ve bir kimse bu yolda tan
zim olunmuş ilmühaber ve vesikaları kullanırsa üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
163 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 163. — Laikliğe aykırı olarak, Devletin iç
timaî veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel ni
zamlarını, 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 baş
kalar, na yol gösterenler iki yıldan aşağı olmamak üze
re hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı ce
miyetleri, 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 ik
tisadî veya siyasî veya hukukî temel nizamlarını, kıs
men de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıy
la veya siyasî menfaat veya şahsî nüfuz temin ve 
tesis eylemek maksadıyla dinî veya dinî hissiyatı ve
ya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her 
ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya tel
kinde bulunan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil yayın vasıtalarıyla iş
lendiği 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.» 

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 böyle bir ce
miyet ve çetede amirliği ve kumandayı ve hususî bir 
vazifeyi haiz olursa onbeş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 
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MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 351 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 351. — Bir kimse hüviyet cüzdanı, nüfus tezkeresi, ruhsatname veya pasaport almak maksadıyla 

bu evrakta kendi isim ve şöhret veya sıfatını sahte olarak dercettirir veyahut şahadet etmek suretiyle bu yol
da evrak almak fiilinde başkasının cürüm ortağı olursa a İti aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 352 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 352. — Bir memur memuriyetini icra halinde geçen maddelerde beyan olunan cürümlerden birini 

işler veya her ne suretle olursa olsun bu cürümleri işlemekte başkasıyla birleşirse iki yıldan beş yıla kadar ha
pis cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 353 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 353. — Zabıtanın teftişine tabi defter tutmaya veya kendi sanat ve mesleğinin muamelatına dair 

zabıtaya malumat vermeye mecbur olanlardan bu defterlerde sahtekârlık eden veya yanlış malumat veren 
veya sahte tarih koyan üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır.» 

MADDE 16, — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 354. — Hekim veya eczacı veya sıhhiye memuru Hükümetçe emniyet ve itimat olunacak bir ve

sikayı hatıra binaen hakikate muhalif olarak verirse üç aydan sekiz aya kadar hapis ve beşbin liradan otuz
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş vesikayı kullanan kimse hakkında dahi aynı ceza tertip 
olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesikaya dayanılarak sihir ve akıl hastalıkları müesseselerine kabul 
ve orada ikamete mecbur edilmesi gerekmeyen bir kimse bu müesseseye kabul ve orada ikamete mecbur edilir 
veya başkaca fahiş bir zarar husule gelirse failin göreceği ceza bir yıldan üç yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine' yahut başkasına verilmiş veya vaat ve temin olunmuş para 
vesair menfaat mukabilinde irtikap olunmuş ise göreceği ceza iki yıldan dört yıla kadar hapistir. 

Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar husule gelmiş ise ceza üç yıldan beş yıla kadardır. 
Her halde bu cezalarla beraber ilk fıkradaki para cezası iki kat olarak hükmolunur. 

Para veren veya vadeden yahut menfaat temin veya vadeden kimse hakkında dahi altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası hükmolunur ve verilip alınan para vesair eşya da müsadere olunur. 

MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 355 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 355. — Bir memur veya vesika itasına yetkili olan diğer bir kimse bu vesikaları verdiği kimseler 

hakkında teveccüh yahut hususî ve umumî emniyet celbine veya hizmet ve memuriyet ve kanunun temin 
ettiği müsaade ve menfaatler 'kazaınmaya yahut bazı hizmet ve memuriyetlerden kurtulmaya dayanak olacak 
surette iyi haline veya yoksulluğuna veya sair hallere dair yalan olarak şahadet eylerse i'ki aydan altı aya 
kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 356 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 356. — Bir kimse 354 ve 355 inci maddelerde yazılı sıfat ve yetkiyi haiz olmadığı halde ilmüha

ber ve vesikaları taklit eder yahut bunların sahih olanlarını tahrif eyler ve bir kimse bu yolda tanzim olun
muş ilmühaber ve vesikaları kullanırsa üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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 ya
zılı suçları işleyenlerden biri, suçu ve diğer failleri 
son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ih
bar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdir
de, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine gö
re, ölüm cezası yerine onbeş yıldan .müebbet ağır 
hapis cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası ve ağır hapis ve hapis cezaları da 
dörtte bire kadar indirilerek 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 her
hangi bir alet veya eşyayı memuriyet veya hizmet se
bebiyle 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 za
rar kendilerine ödettirilir.» 

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 da failin kim olduğu belli ol
mazsa bunlardan her birisi hakkında, fiil için tayin 
edilmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar indirilerek 
hükmolunur. ölüm cezasını gerektiren fiillerde yirmi 
seneden, müebbet ağır hapis cezas nı gerektiren fiil
lerde onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası tayin olunur. Şu kadar ki, bu hüküm fiili 
doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlar hakkında 
uygulanmaz.» 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 
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{Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. — 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 da 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, 
müebbet ağır hapis cezasını gerektiren fiillerde onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası tayin 
olunur. Şu kadarki, bu hüküm fiili doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlar hakkında uygulanmaz.» 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 536) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 534 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve S inci Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/545; M. G. Konseyi : 

1/471) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 271) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2768(1/545)2875 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunum 6 Ocak 1983 tarllhli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 ind Maddelerinde Değişiktik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

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 Bakaımüar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 indi Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

13 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilip 16 Temmuz 1965 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen 647 sa
yılı {Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, «kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; 
suçlunun ahvali mahsusasına ve suçun işlenmesindeki kuvvet ve şekil hususiyetlerine göre mahkemece kaba
hatlerde beher gün karşılığı beş ile 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 tarihin
de 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 sevkedilen Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısında 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 ün
cü maddesinin (1) numaralı bendi ile aynı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ncı ve 9 uncu fıkraları değiştirilmiş 
ve buradaki miktarlar da üç kat artırılmıştır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 19 Ocak 1983 
Esas No, : 1/471 
Karar No^ : 86 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilgili Adalet Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü gerekçesindeki haklı nedenlerle kabul edildikten sonra maddelerin ayrı ayrı görüşülmesine 
geçildi ve 4 üncü maddedeki para miktarlarını artıran çerçeve 1 inci madde Danışma Meclisinden geçen şek
liyle, aynı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ncı ve 9 uncu fıkralarında değişikliği içeren çerçeve 2 nci madde ise 
Hükümetten gelen şekliyle, 3 ve 4 üncü maddeler Danışma Meclisinden geçen şekliyle aynen benimsenmiş
lerdir. 

Tasarı ve gerekçesi ile raporumuz, saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BA§KAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Alb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 534) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

647 Sayılı Cezalanıl İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik 
Kanun Tasarın 

Yapılmasına Dair 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 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 lira hesa
bıyla ağır para cezasına.» 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine, belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuri
yet 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 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 12 nci maddesi uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilmez. 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.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütün 

5.11.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/„ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Caniürk 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof, Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
Af, Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Proft Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özda 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Profc Drc M. Aysan 

Tarım ve Orman Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
ProU Dr. At Samsunlu M.. R. Güney V. özgül 

So»yal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 534) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ye 
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 altıyiiz lira 
hesabıyla ağır para cezasına.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 5 inci maddesinin 
altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«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 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uygulanmak sure
tiyle hüküm giyenlerin para cezalan 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 çıkarılır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

. . . .> . . . 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı 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 madeleri 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 çıkarılır.» 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

..<.... >G< 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 534) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 533 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/546; M. G. Konseyi : 1/469) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 258) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2769 (1/546) 2876 

Kbnu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısî ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 10 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1313106279 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri UsulU Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Bakanlığımızca hazırlanıp sunulan Kanun Tasarılarında bir taraftan Türk Ceza Kanununda yer afcn ağır 
ve hafif para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri üçer kat artırılırken, diğer taraf tanda 5435 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde değişiklik yapılarak vergi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenmesinden dolayı tahsili lazım ge
len vergi hariç olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce ve sonra yürürlüğe gir
miş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da 30.12.1980 tarihine kadar yasama meclislerince miktarına 
dokunulmuş veya dokunulmamış olan para cezalarının artırıma tabi tutulması karşısında daha önce 3006, 
1696 ve 2248 sayılı Kanunlarla yapılan değişikliğe paralel olarak 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 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) sayılı bentte değişik
lik yapılmış ve üçbin liraya kadar olan ağır para cezalarına ilişkin hükümlerin de kesin olmaları öngörülmüş
tür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 19 Ocak 1983 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/469 
Karar No. : 87 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Daıir Ka
nun Tasarısı» ve gerekçesi, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de iştiraki ile Komisyonumuzca görüşüldü. 

Danışma Meclisince kabul edilen Tasarının tümü, gerekçesindeki haklı nedenlerle benimsendikten sonra 
maddeleri ayrı ayrı görüşülerek aynen benimsendi, 

Tasarı, gerekçesi ve raporumuz saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer B^AŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ES E ROL 

Hâkim Tümgeneral Hâk Kd. Alb. Hâk. Alb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1412 Sayıh Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«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 
Yargıtay'ca re'sen tetkik olunur. 

I1. Üçbin liraya kadar (üç bin lira dahil) para cezasına dair hükümler, 
2. Yukarı haddi altıbin lirayı geçmeyen, para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hüküm

leri, 
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler, 
Temyiz olunamaz. 
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesin

de Yargıtay'a başvurulabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

5 . 11' . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/.; Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet 'Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Af., özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof.t Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Af., Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof., Dr. Af. N. özdaş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Af, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Sidt 

MiUî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 533) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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 tetkik olunur. 

1. Üç'bin liraya kadar (üçbin lira dahil) para 
cezasına dair hükümler, 

2. Yukarı 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. 
rürlüğe girer, 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\>-m<( 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 537 

5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/547; M.G. Konseyi: 1/470) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 272) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

-Genel Sekreterliği 7 Ocak 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2770(1/547)2877 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ OBNEL . SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen 10 Haziran 1949 tarilı ve 5435 sayıb Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirümesine Dair Kanım 
Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederinin 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 10 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. : 18/101-1314/06280 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurukınca 5.11.1982 tarihinde karariaş-
ttnlan «5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim, 
Bülend ULUSU 

Başbakan 



GEREKÇE 

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 «Ver
gi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi ve resim cezalarıyla 
tazminat kabiılinden olup mütezayit nisbete tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere, Büyük Millet 
Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da 
da'ha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarlarına dokunulmamış olan para cezalan on misline 
ve Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan 
kanunlarda yazılı para cezaları beş misline ve 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine ıkadar yürürlüğe gir
miş 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 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle de aynı esaslar altında, «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 cezalan elli misline, Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul olunup da 31.12.1939 tarihine ikadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları otuz 
misline, 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para ce
zaları yirmi misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 'bulunan kanunlarda ya
zılı para cezaları on misline, 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
larda yazılı para cezaları beş misline ve 1,1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bu
lunan kanunlarda yazılı para cezaları üç misline» çıkarılmıştır. 

Gerek 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesine ilişkin gerekçede ver gerekse 2248 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesine ilişkin gerekçede, «paranın bu günkü satın alma gücü nazarı itibara alınarak, Ceza Kanununda 
ve hususi kanunlarda mevcut para cezalarının aşağı ve yukarı haddıinin muayyen nisbet dahilinde artırıl
ması» yoluna gidildiği belirtilmiştir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 19 Ocak 1983' 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/470 
Karar No. : 88 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ocak 1983 tarihli 39 uncu Birleşiminde kabul edilen «10 Haziran 
1949 Tarih ve 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı»! Komisyonu
muzca incelenmiştir. 

Gerekçesinde belirtildiği gibi paranın satın alma gücünde görülen düşmenin, para cezalarının etkisini kay
bettirdiği gerçeği göz önünde tutularak tasarının tümü benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Tasarıda kabul edildiği gibi; vergi ve resimlerin belli süreleri içinde ödenmemesinden dolayı tahsili gere
ken Vergi ve Resim Cezaları, iktisadî ve malî suçlarda öngörülen ve Devlet Hazinesinin bir başka ifade ile 
ilgili Kurumunun suç dolayısıyla uğrayacağı zararları ve malî menfaatlerini korumak amacını güden, infazı 
647 sayıh Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna göre değil, genellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi bulunan ve ilgili kurumunca takip olunan Tazminat Kabi-
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ünden Para Cezaları ile Medenî Para Cezalarının misil artırmasına tabi tutulmaması, buna karşılık Kamu 
(Amme) Para Cezaları ile idarenin görev alanına giren hizmetleri, gereken etkinlik ve çabuklukla yerine geti
rebilmesini sağlamak amacına yönelik İdarî Para Cezalarının öngörülen misil artırmasına tabi tutulması il
ke olarak benimsenmiştir. 

Danışma Meclisinin metni Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve maddeler aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tümgeneral 

Üye 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Ersin ESEROL 

Hâk. Alb. 

Üye 
Sait REZAKÎ 

Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 
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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 ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi 
ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup mütezayit nispete tâbi bulunan para cezaları hariç olmak üze
re, 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 cezala
rı 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 yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları altmış misline, 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları otuz misline, 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalan 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 yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç misline 
çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplenmiş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın artı
rılmasına 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 
Başbakan 
B. Ulum 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

rim ve Ormanı Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet (Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Balkanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. Ar. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
F. îlkel . 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

10 Haziran 1949 Tarih ve 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 için
de ödenmemesinden dolayı tahsili lazım gelen vergi ve 
resim cezalan ile tazminat kabilinden olup, müteza-
yit nispete tabi bulunan para cezalan hariç olmak üze
re, Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten ön
ce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzük
lerde yazık olup da daha sonraki tarihlerde Büyük 
Millet Meclisince, miktarına dokunulmamış olan para 
cezaları yüzelli misline, Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul olunup da 31.12.1939 tarihine kadar yürür
lüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalan 
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 yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda 
yazılı para cezaları otuz misline, 1.1.1960 tarihinden 
31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlarda yazılı para cezalan onbeş misline, 1.1.1971 
tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 
bulunan kanunlarda yazılı para cezaları dokuz misline 
ve 1.L1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları 
üç misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplen
miş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın aı-
tırılmasma engel olmaz. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedi
lecek 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 yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»G<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 516'ya 1 inci Ek 

4 . 1 . 1 9 6 1 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/570; M. G. Konseyi ; 1/468) 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 12 Ocak 1983 

Esas No. : 1/418 
Karar No. : 221'e 1 inci ek. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyinin 11.1.1983 tarihli 127 nci Birleşiminde görüşülmesine başlanan «4.1.1961 gün ve 
213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı»nın Komisyonumuza iade 
edilen 13 üncü maddesi ve bu madde ile ilgili önerge incelenmiştir. 

Komisyonumuz, Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda mükellefin malî müşaviri ve
ya muhasebecisinin dinlenmesinde yarar olacağı sonucuna varmıştır. Ancak, dinlenecek olan malî müşavir 
veya muhasebecinin belli tecrübe yanında meslekle ilgili bir yüksek öğrenim kurumu mezunu olmasını önemli 
şart olarak benimsemiş, yukarıda belirlenen gerekçe doğrultusunda 13 üncü madde yeniden düzenlenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNt 

4.1.1961 Tarih ve 213 Say* Vergi Usul Kammu ile 21.2.1963 Tarih ve 210 Sayılı Değerli Kâğıtlar 
Kanuouoda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Tasana* 

MADDE 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki 378 inci Mükerrer Madde eklenmiştir. 
MÜKERRER MADDE 378. — Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve sa

vunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yap-
muş bulunan 'inceleme eflemıaınları İle, mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya muha
sebecisini de dinler. 

Bu malî müşavir ve muhasebecilerin hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilim
ler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanında yüksek öğrenim kurumları mezunu olmaları şarttır. 

Yürürlük : 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1983 tarihinden geçerli oknaik üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme : 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 516'ya 1 inci ek) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 538 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın Kaldırıl
masına, 98 inci ve Ek 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2 / 4 ; M. G. Konseyi : 2 /102) 

(D. Meçlisi S. Sayısı: 165) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 14 Aralık 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-187 (2/4)/01-517 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13 Analık 1982 tarihli 29 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu Üle 
kabul edilen, 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kat-
dınimasına, 98 mci ve Ek 5 inci Maddelerimin Dağiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğimi arz ederim. 

Vefîk KtTAPÇIGİL 
Başkanvekiti 

Danışma Meclisi Başkanı Y. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan bir fıkra kaldırılmasına, iki madde ve bir fıkrada değişiklik 
yapılmasına dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Arz ederiz. 
Saygılarımızla. 23 Kasım 1981 

Mustafa ALPDÜNDAR Vahap GÜVENÇ Tülay ÖNEY 

Cemil ÇAKMAKLI Zeki ÇAKMAKÇI İsa VARDAL 

Muzaffer SAĞIŞMAN Sodan TUZCU Hamdi AÇAN 

Feridun GÜRAY Cavidan TERCAN Fikri DEVRİMSEL 

Ertuğrul Zekti ÖKTE Mustafa A. AYSAN 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasa, MADDE 48. — 

«HERKES SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA SAHİPTİR. BU HAKKI SAĞLAMAK İÇİN SOSYAL 
SİGORTALAR VE SOSYAL YARDIM TEŞKİLATI KURMAK VE KURDURMAK DEVLETİN ÖDEV-
LERINDENDIR.» 

Anayasa, MADDE 49. — 
«DEVLET HERKESİN BEDEN VE RUH SAĞLIĞI İÇİNDE YAŞAYABİLMESİNİ VE TIBBÎ BA

KIM GÖRMESİNİ SAĞLAMAKLA ÖDEVLİDİR. 

Anayasanın bu amir hükümlerine erişebilmek amacı ile sosyal güvenlik kuruluşları kurulmuş ve sağlık 
teşkilatları oluşturulmuş ve geliştirilmektedir. 

Çalışanlar iş hayatı boyunca bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşuna işvereni ile birlikte kendisi ve 
bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sosyal güvenliği için hiçte küçümsenmeyecek miktarlarda primler 
ödemektedir. 

Bu primleri : 
— işçinin çalışırken; işkazasına ve meslek hastalığına maruz kalmasına karşılık, 
— işçinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının hastalıkları halinde bakım görebilmesini sağlamak 

için, 
— Analık halleri için, 
— işçinin malullüğünü karşılamak için, 
— işçinin ölümünde varislerinin yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamak için, 
— Nihayet Kanun şartları ile işçinin emekliliği halinde yaşamını sürdürebilmesi için, 
işçi ve işverenleri ödemektedirler. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ödenen primler karşılığı sağlanmış bu sosyal güvenlik haklan Batı 

dünyası ortalamalarına göre pahalı bir sosyal güvenlik olarakta bilinmektedir. 
Kazanılmış bu haklarla emekli olanlarla emekli olmadan veya emekli olduktan sonra ölenlerin dul ve 

yetimlerin aylıklarından, (ki % 60'ının aylığı 6 825,— TL.'sı ve 2 500,— TL. sosyal yardımdan ibarettir.) 
6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Yasa ile 506 sayılı Yasada değişiklik yapılarak. 
— %. 2 hastalık -primi kesilmesi, 
— ilaç bedellerinin % 20 sini ödemeleri, 
— Hastaneye her başvuruda vizite ücreti ödemeleri, 
— işçi emekli maaşını asgarî ücret artışına bağlayan hükmün kaldırılması, 
— Memur emekli dul ve yetimlerine verilen 3 500,— TL. düzeyindeki sosyal yardımı 2 500, — TL. ile 

sınırlı tutması gibi, 
Sakıncaları da beraberinde getirmiştir. 
1.4.1981 ve değişik tarihlerde yürürlüğe giren 2422 sayılı Kanunla öngörülen değişiklikler işçi emekli dul 

ve yetimlerinin kabullenip yüreklerine sığdıramadıkları bu hükümlerin yürürlükten kaldırılıp en azından eski 
müktesep haklarına kavuşmaları isteği toplumumuzun da genel isteği haline gelmiştir. 

Sayın Devlet Başkanımızın, 
«Yanlıştan dönmek fazilettir» buyrukları mağdur olan toplumun tek ümididir. 
Vizite ücreti ile ilaca katkı viziteye çıkan ve reçete alan hastayı ilgilendirmekte, belkide gereksiz yere has

taneye başvuruyu ve ilaç israfını önleme unsuru olabilmektedir. 
Ama, ömrü boyu hastalanacağım zaman tıbbî bakım göreceğim diye kendisinin ve işvereninin ödediği 

yüksek düzeydeki prime rağmen emekli dul ve yetim maaşından % 2 hastalık primi kesilmesini toplum kabullene-
memektedir. Haksızda sayılmaz. 

Maaş miktarını saptayanlar maaşı '% 2 eksik saptama olanağına da sahip oldukları halde bu prim kesintisi 
niyedir diye haklı bir tepki içerisindedirler. 

Kendi statüleri gereği işçi memur arasında farklı maaş bir dereceye kadar makul görülebilirsede sosyal dev
let kendi emekli dul ve yetimleri için öngördüğü aynı amaçlı sosyal yardımlarda işçi emeklisi, memur ve Bağ -
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Kur emeklisi arasında ayrım yapması ANAYASA'mızın eşitlik ilkesine terstir. Bu Anayasal görüşten hareketle 
memur emeklisine yapılan sosyal yardım işçi emeklisinede aynen uygulanması zorunludur. 

2167 sayılı Kanunla işçi emekli dul ve yetimleri için Devlet memurlarında olduğu gibi her yıl bütçe ile ge
tirilmesi öngörülen katsayılardan yararlanma imkânı getirilmişti. Ancak enflasyonu hızlandırıyor düşüncesiyle 
iki yıldan beri katsayı artışı getirilmemiş onun yerine memur ve çalışanlara vergi indirimi, memur emekli dul 
ve yetimleri için ise, küçümsenemeyecek ölçüde gösterge yükseltmesi yapılarak 4 000,— TL. ilâ 8 000,— TL. 
arasında artış sağlanmıştır. 

1981 yılı içinde hayat pahalılığı % 40 artmasına karşın işçi emekli dul ve yetimlerine yanlış hesaplanmış ge
lirler dışında sadece 60 puanlık bir gösterge artışı karşılığı 1 050,— TL. ve sosyal yardım olarak 750,— TL. ol
mak üzere toplam 1 800,— TL. gibi cüzi bir zam yapılmıştır. Aslında bu zam 1981 yılı içinde belediyelerin su 
ve elektriğe yaptığı zammı bile karşılamarnıştır. 

Son 20 ay içinde anatüketim maddelerine yapılan ardı arkası kesilmeyen zamlar özellikle dar ve sabit ge
lirli işçi emekli dul ve yetimlerimizin satın alma güçlerini sıfıra indirmiş ve onlar için hayat çekilmez hal al
mıştır. 

Asgarî 15 azamî 45 yıl bu memleketin kalkınmasına bedeni ile çalışmış alın teri dökmüş ^yediyüzbin emekli 
işçi ailemize S.S.K., % 40 zamlı olarak gösterdiği bağlanmış aylık gelirlerin asgarisi 6 825,— TL. azamisi ise 
14 175,— TL.'dir. 

Sosyal güvenliğin asıl amacı Devletin koyduğu Yasalara göre belli bir hizmet ve yaştan sonra emekliye 
ayrılanlara insanca yaşam düzeyi sağlamak ve sijrdürmeb olduğuna göre yaklaşık % 70'i asgarî ücretin de 
altında gelir alan işçi emekli dul ve yetimlerinin nasıl geçindikleri ve ne derece zor durumda oldukları izan
dan varestedir. 

Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ihmali S.S.K. denetlenmemiş varlık ve gelirleri gerektiği şekilde değer
lendirilmemiş olması sonucu malî durumu daha fazlasını verme imkânı tanımıyor demek yeterli olamaz. 

S.S.K. Kuruluş Kanununun 19 uncu Maddesi yürürlüktedir. 
Bu Maddeye göre Devlet, S.S.K.'nun açık veren fonlarını bütçeden karşılamakla yükümlüdür. T.C. Emek

li Sandığı emekli dul ve yetimlerinde olduğu gibi işçi emekli dul ve yetimlerine ödenecek sosyal yardım zam
ları hazineden karşılanmalıdır. 

Sosyal Devlet, Vatandaşları arasında hiç olmazsa belli konularda eşitlik sağlayamazsa vatandaşın bütün 
varlığıyla emrinde olduğu Devletine karşı güveni sarsılır. 

MEMLEKET BİR BÜTÜNDÜR, 
KADERDE, TASADA, KIVANÇTA VATANDAŞLARDA BİR BÜTÜNDÜR. 
Eğer Memleketin ekonomik koşulları gerçekten elvermiyorsa bu herkes için geçerli olmalıdır. Özellikle büyük 

kitleleri ilgilendiren uygulamalarda ayrıcalıklardan kaçınılmalıdır. 
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN, 
«BİR MİLLETİN YAŞLI VATANDAŞLARINA VE EMEKLİLERİNE KARŞI TUTUMU O MİLLE

TİN YAŞAMA KUDRETİNİN EN ÖNEMLİ KISTASIDIR. 
MAZİDE MUKTEDİRKEN BÜTÜN KUVVET1Y .E ÇALIŞMIŞ OLANLARA KARŞI MİNNET HİS

Sİ DUYMAYAN BİR MİLLETİN İSTİKBALE GÜVENLE BAKMAYA HAKKI YOKTUR.» 
İfadelerinde yerini bulan, Sayın Devlet Başkanımızın son defa İzmir'de 2 nci iktisat Kongresinde, 
«Atatürk Milliyetçisi Türk işçileri mevcudiyetleri ye emekleri ile Türk toplumunun kıymetli uzuvlarıdır. 

Bu itibarla işçilerin hayat ve haklarını ve menfaatlerini gözönünde^ tutarız.» Buyurmuşlardır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 506 sayılı Kanunun 73 üncü Maddesine 2422 sayılı Yasa ile eklenmiş (b) fıkrası işçi emekli 
dul ve yetimlerinin esasen çok cüzi olan gelirlerinden diğer hiç bir sosyal güvenlik kuruluşunda bulunmayan 
% 2 hastalık prim kesintisine son verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas alınacak günlük kazanç 
sınırlarının üst sınırı bütçe Kanunları ile tespit edilen katsayılarına, alt sınırı ise yeniden asgarî ücretlere dö-
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nüştürülmesi suretiyle asgarî ücret artışlarına oranla işçi emekli dul ve yetimlerinin gelirleri de artacak ve as
garî ücretin altında emeklilik geliri almaması hükme bağlanmıştır. 

/ Madde 3. — 2 nci Madde ile olan ilişkisi nedeniyle Madde redakte edilmiştir. 
Madde 4. — İşçi emekli.dul ve yetimlerine üç ayda bir ödenen gelirlerinin iki ayda bir ödenmesi ve öde

melerde ortaya çıkan zorlukları kolaylaştırıcı hükümler getirilmiştir. 
Madde 5. — işçi emekli dul ve yetimlerine 2 500,-- TL. olarak ödenen sosyal yardımların emekli Sandı

ğında olduğu gibi 3 500,— TL. olarak ödenmesi ve bu yardımların hazineden karşılanması hükme bağlanmış
tır. 

Madde 6. — işçi emekli dul ve yetimleri için uygulanan gösterge tablosu aynen muhafaza edilmiş ve asgarî 
ücret değişikliklerinin tabloya yansımasını temin edecek Bakanlar Kurulu yetkisine ilişkin EK MADDE 8. — 
Tablonun altına monte edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 20 Ocak 1983 . 

Komisyonu 
Esas No. : 2/102 
Karar No. : 10 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

GENEL GEREKÇE 

1. Danışma Meclisince kabul edilerek Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «506 sayılı Sos
yali Sigortalar Kanununun 73 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına, 98 inci ve Ek 
5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi' Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

2< Komisyonumuzca, 5434 sayılı Kanunda yapılan son değişiklikler uyarınca T. C. Emekli Sandığından 
emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ayakta yapılan tedavilerinde ilaç bedellerine % 10 oranında ka
tılacakları gözönünde bulundurularak Kurumdan aylık ve gelir alanların da ilaç bedellerine aynı oranda ka
tılmaları uygun bulunmuş ve bu amaçla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinde ve bu 
Kanuna 11.12.1981 tarih ve 2564 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 2 de gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

3. Kurum emeklilerinin sosyal yardım. zamlarının belirli bir kritere bağlanması amacıyla, Balkanlar Ku
rulunca ımemur, memur emeklii, dul ve yetimıtedıiiin sosyal yardım zamlannda yapılacak artışların aynı 
oranda Kurumdan aylık ve gelir alanlara yansıtılması öngörülmüş ve ilgiii mıadde buna göre düzemlienmliışıtir. 

4. Danışma Meclisince gelir ve aylıkların iki ayda bir ve Kurum Bölge, şube ve ödeme bürolarınca 
ödenmesi hakkındaki, teklifin 2 nci maddesi aşağıda belirtilen sakıncaları doğurmaktadır. 

a) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile bu konudaki paralellik bozulmaktadır. Ayrıca halen bu ku
rumların ödeme dönemleri farklı aylara isabet edecek şekilde düzenlenmiştir, (örneğin memur emeklileri 
Ocak ayında, işçi emeklileri ise Şubat ayında aylıklarını almaktadırlar.) iki ayda bir peşin ödeme siste* 
mine geçilmesi halinde ödeme dönemlerinde çakışma husule gelecektir. 

b) Emekliler yılda 4 kez yerine 6 kez ödeme mercilerine başvurmak zorunda kalacaklardır. 
c) Halen aylık ve gelirler T. C. Ziraat Bankası ile T. iş Bankası aracılığı ile ödenmektedir. Bu iki 

bankanın yurdun hemen her köşesinde şubesi bulunmaktadır ve adetleri 2 bin civarındadır. Kurumun böl
ge ve şube müdürlükleri sayısı ise 70 civarındadır. Bu itibarla hizmetin kurum eliyle yürütülmesi hem son 
derece güçtür ve hem de herhangi bir yarar tföz konusu değildir. 

'MUM Güvendik Konseyi (Ş. Sayısı: 538) 
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d) İki aylık yerine üç aylık peşin ödeme sistemi emekliler bakımından daha cazip bir ödeme sistemi
dir, 

Bu nedenleri© teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
5. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü maddesine 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı kanunla ek

lenen (B/b) bendinin yürürlükten kaldırılması suretiyle Kurumdan aylık ve gelir alanlardan % 2 hastalık 
sigortası primi kesilmemesine ilişkin Danışma Meclisince kabul edilen metin esas itibariyle Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

64 Kanun teklifinde yapılan bu değişiklikler göz önünde bulundurularak teklifin ismi «506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Bendlerinin Değiştirilmesine ve Bir Bendinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 506 sayiı Sosyali' Sigortalar Kanununun 2422 sayılı Kanunla değişiık 36 ncı maddesinin (B) 
bendi değiştirilerek Kurumdan aylık ve gelir alanların ayakta tedavilerindeki iaç bedeline :% 20 oranındaki 
iştirakleri 1% 10'a indirilmiştür. 

iMadde 2. — Tekliflin 3 üncü ımaddesi 'ile 506 sayılı Sosyal Sügoırtaıllar Kurumuna 6.3.1981 tarih ve 2422 
sayılı Kanunla eklenen Ek 5 indi maddenin tamamı değiştirilmekte ise idle yapıllan tetiklikte sadece 'bu rnadde-
nlin (a) bendinin değiştirildiği 've ıdiğer bentleniniın halen yürürlükte bulunan bentlerin aynı olduğu müşahe
de edilmiş ve madde sadece (a) (be'ndlinıde değişiklik yapılmak suretiyle yenıiıdıen düzenlenmiş ve diğer bentler 
tekliften çıkarılmıştır. 

İlgili maddenin (a) bendinde yapılan değişiklikle halen 2 5ü|Q lira olarak ödenmekte olan sosyal yardım 
zammının 5 000 liraya yükseltilmesli sağlanmıştır. 

Ayrıca TC Emekli Sandığı emeklilerine balen 6 00)0 itfa olarak ödenmekte olan sosyal yardım zammında 
alenide yapılacak değişikliklerin, Kurum emeklilerine de 'aynı oranda yansitılması esası getirilmiştir. 

Örneğin TC Bmeki Sandığı tarafından mıemur emeklilerine ödenımjeltote olan sosıyall yardım zamımının 1984 
yılında 6 '000 liradan 7 200 liraya, 1985 yılında da 7 200 liradan 9 000 liraya yükseltilmesi hainde, Sosyal' Si
gortalar Kurumu tarafından ödenmekte olan 5 000 lira sosyal yardım zammı 1984 yılında 6 0Û0 liraya ve 
1985 yılında da 7 500 liraya yükselecektir. 

Madde 3. — Sosyal Sigortalar Kanununa 2564 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 2'de, 1 linoi maddede 
yapılan değişikliğe paralel1 değişiklik yapılmıştır. 

Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2422 saydı Kanunla değişik 73 üncü tnaddesitnün 
(B-h) 'bendi yürürlükten kaldırılarak, Kurumdan aylık ve gelir alanlardan alınanı % 2 oranmdakli hastalık 
sigortası priminin ibundam böyle atamaması hakkındaki teklifin bıiriınoi maddesi, ıbu madde çerçevesi içerisin
de esasa dokunulmadan yenliden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Teklifin yürürlüğe İlişkin 4 üncü maddesi; «1 inci maddemin Kanunun yayımı tarihlini takip 
eden aybaşından, düğer maddelerinin ise 1 Ocalk 1983 tarihimden» itibaren yürürlüğe girmesi şeiklinde ve 
5 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 6, — Yürütmeye 'ilişkin olup, teklifim 5 tindi maddesıi 6 ncı madde olarak aynen 'benimsenmiştir, 
Arz ederiz. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR Tuğrul AĞAR 
Dz. öğ. Alb. Hv. Prs. Bnb. Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 

Üye 
Nuri ERNAM 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdür Başyardımcısı 
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TEKLİF 

506 Sayıb Sosyal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına İki Madde ve Bir Fıkrada Değişiklik 
Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenmiş (b) 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla değişik 78 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Günlük Kazanç Sınırları : 
Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 

kazançlarının alt sınırı, îş Kanunu gereğince tespit edilen asgarî ücretlerdir. Üst sınır bu Kanuna ekli göster
ge tablosundaki en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir. Bu 
suretle bulunan miktarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Günlük kazançları, asgarî ücretten daha az olanlarla ücretsiz çal-şan sigortalıların günlük kazançları as
garî ücret üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olanların kazançları da üst sınır üzerinden hesap
lanır. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri
nin tümünü işveren öder. Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çal'şan sigortalıların ücretlerinden ke
silen primler, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sigor
talının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların Sınırı : 

Madde 96. — Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 inci madde 
uyarınca hesaplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst 
sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklar da asgarî ücretlerdeki değişikliklerin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkraya göre yeniden tespit edilir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 
bağlanmış emekli adi malullük veya vazife malullüğü aylkları ile mezkûr Kanunun geçici 1 inci maddesi
nin 1 inci fıkrasına göre kurumca bağlanacak aylıklarla dul ve yetim aylıkları (aylık alan tek kişi de olsa) 
toplamı yukarıdaki fıkraya göre bulunacak alt sınırdan aşağı olamaz. 

Hak Sahibi Kimselere Bağlanacak Aylıklar : 

Hak sahibi bir kişi ise, bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80'inden, 
hak sahibi iki kişi ise % 90\ndan az olamaz. 

İşgöremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olanlara bu fıkra uyarınca bağlanacak sürekli kısmı işgöre-
mezlik gelirleri, bu Kanunun 78 inci maddesi uyarınca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırın 360 katının 
% 70'inden az olamaz. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir ve Aylıkların ödenmesi : 
Madde 98. — Sigortalılara ve hak sahibi olan kimselerine bağlanan gelir ve aylıklar iki ayda bir peşin 

verilir. 
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Gelir veya aylığm bağlanış tarihi ile ilk dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir peşin yerilen gelir ve ay
lıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

ödemeler : 

a) Kurumun bölge ve şube veznelerinden veya ödeme bürolarından, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bulunduğu bütün banka şubelerinden özel kimlik belgelerini 

ibraz edecek hak sahiplerine veya yasal vekâletlerini ibraz eden vekillerine yapıür. 

c) Dileyen hak sahipleri Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bulunduğu her hangi bir banka şubesine 
önceden kendi adlarına açtıracakları hesaplarına aylık ve gelirlerinin gönderilmesini isteyebilir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 
5 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sosyal Yardım Zammı: 

Ek Madde 5.— 
a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları malullük, yaşlılık ve1 

ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına 
göre aylık alanlara her ay için 3 500 TL. sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, kurumdan gelir veya ay
lık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağ
lanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmî gelir veya aylık alanlara öde
necek sosyal yardım zammı Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik söz
leşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme süresine olan oranına göre hesap edilir. 

d) iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından gelir alanlara ödenen sosyal yardım zammı, 506 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek sermayenin hesabında nazara alınmaz. Ancak söz konusu madde
de belirtilen tarife uyarınca hesaplanacak peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 2ı6 ncı maddesi hüküm
lerine göre tespit edilecek peşin sermaye değerleri toplamına katılır. 

e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahiplerine her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde ve 
eşit oranda bölüştürülür. 

f) İki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkân 
veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi yapılır. 

g) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedçniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal yar
dım zammı hesaba alınmaz. / 

h) 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre Kurumca aylık bağlananlara ödenen 
sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikteki zammı öde
yen ilgili Sandık veya (Kurumdan tahsil edilir. 

i) ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal yardım zammı ölüm halinde geri alınmaz. 
j) Sosyal yardım zammından icra ve diğer kesintiler yapılamayacağı gibi her türlü vergi resim ve harç

tan muaftır. 
k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan 

% 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümjlere göre geri alınır. 
1) Sosyal Sigortalar (Kurumunca ödenecek sosyal yardım zamları hazinece karşılanır. 
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MADDE 6.— 
506 sayılı Kanunun 2422 sayılı Kanunla değişik EK Madde> 

1. Gösterge TABLOSU altına, 
EK MADDE : 8. — Eklenmiştir. 

G Ö S T R G E T A B L O S U 
(Ek Madde : 1) 

K A D E M E L E R 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 

786 
750 
714 
678 
642 
606 
570 
534 
498 
462 
426 
390 

2 

789 
753 
717 
681 
645 
609 
573 
537 
501 
465 
429 
393 

3 

792 
756 
720 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 
396 

4 

795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 
543 
507 
471 
435 
399 

' 5 

798 
762 
726 
690 
654 
618 
582 
546 
510 
474 
438 
402 

6 

801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 
549 
513 
477 
441 
405 

7 

804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 
552 
516 
480 
/|y|./| 

408 

8 

807 
771 
735 
699 
663 
627 
591 
555 
519 
483 
447 
411 

9 

810 
774 
738 
702 
666 
630 
594 
558 
522 
486 
450 
414 

10 

777 
741 
705 
669 
633 
597 
561 
525 
489 
453 
417 

11 

780 
744 
708 
672 
636 
600 
564 
528 
492 
456 
420 

12 

783 
747 
711 
675 
639 
603 
567 
531 
495 
459 
423 

EK MADDE 8. — En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen , asgari 
günlük kazancın aylık tutarının gerisinde kalması halinde, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulunca gösterge tablosu yeniden düzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgarî günlük kazancın ay
lık tutarı, son takvim yılına ait katsayıya bölünmek suretiyle bulunan neticeye eşit veya en yakın (30'a bö-
lünebilen) bir sayı en küçük gösterge olarak tespit edilir. 

Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki fark 
değiştirmeden, mevcut sistem aynen muhafaza edilerek, gösterge tablosu yeniden düzenlenir aylık ve gelir 
alanların yeni göstergeleri, eski derece ve kademelerine göre tayin edilir. 

MADDE 7. 
girer. 

Bu Kanun resmî gazetede yayınlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü Maddesinin (b) Fıkrasınuı Yürürlükten Kaldırılmasına, 
98 inci ve Ek 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine 6.3,1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenmiş 
(b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Gelir ve Aylıkların Ödenmesi : 

Madde 98. — Sigortalılara ve hak sahibi olan kimselerine bağlanan gelir ve aylıklar iki ayda bir peşin 
verilir, 

Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir peşin verilen gelir ve ay
lıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz, 

Ödemeler : 

a) Kurumun bölge ve şube veznelerinden veya ödeme bürolarından, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bulunduğu bütün banka şubelerinden özel kimlik belgelerini 

ibraz edecek hak sahiplerine veya yasal vekâletlerini ibraz eden vekillerine yapılır. 
c) Dileyen hak sahipleri Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bulunduğu herhangi bir banka şubesine 

önceden kendi adlarına açtıracakları hesaplarına aylık ve gelirlerinin gönderilmesini isteyebilir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 
5 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sosyal Yardım Zammı : 

Ek Madde 5. — 
a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları malullük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mev-< 
zuatma göre aylık alanlara her ay için Bakanlar Kurulunca memur, memur emekli, dul ve yetimleri için 
tespit edilecek miktar kadar sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya aylık öden
mesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağ
lanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi ora nında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmî gelir veya aylık alanlara öde-< 
necek sosyal yardım zammı Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik söz-
leşmsine göre nazara alınan toplam prim ödeme süresine olan oranına göre hesap edilir. 

d) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından gelir alanlara ödenen sosyal yardım zammı, 506 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek sermayenin hesabında nazara alınmaz. Ancak söz konusu maddem 
de belirtilen tarife uyarınca hesaplanacak peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükümle--
rine göre tespit edilecek peşin sermaye değerleri toplamına katılır. 

e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahiplerine her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde ve 
eşit oranda bölüştürülür. 

f) İki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkân 
veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi yapılır, 
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SOSYAL GÜVENLİK, İ$ VE İ§€l İLİŞKİLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

» * Snpfe Sosyal Sfeortdar Kfliwmnnır Bu* Mn*d* ve Bentfertaiıv DeüKUtaerine ve Bir Bendinin 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5Q& sayık Sosyal Sigortalar Kanunumun: 36 ncı madderöritt 6;a.İ9«£ tariki ve 2422- sayılı 
Kanunla değişik (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Yukarıda sözü edilen kimselerin* ayakta- yapılan; tedavüeriad* verileni ilaç, bodaUednin % İOU ken
dilerince: ödenir.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kaaıuıuna- 6;3vl981 tseüi ve* 2*02 sayılı Kananla' eMenen 
Ek 5 inci maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzua
tına göre aylık alanlara her ay sosyal yardım zaımıru olarak 5 OjOO lira ödenir.; 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan örnekti, akü maiıiülk, vaizife malullüğü, dul ve yetim 
aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammında yapılacak değişiklikler, bu madde uyarınca ödenmekte olan 
sosyal yardım zammına aynı oranda yansıtılır.» 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Mötin) 

g) Hak sahihi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal yar
dım zammı hesaba alınmaz. 

h) 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre Kurumca aylık bağlananlara öde
nen sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikteki zammı öde
yen ilgili Sandık veya Kurumdan tahsil edilir. 

i) ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal yardım zammı ölüm halinde geri alınmaz. 
j) Sosyal yardım zammından icra ve diğer kesinti 1er yapılamayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç^ 

tan muaftır, 
k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan 

% 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır, 

MADDE 4. — Bu Kanun Resmî Gazetede yayınlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe 
girer, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 11.12.1981 tarih ve 2564 sayılı Kanunla eklenen ek 
2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 2. — Sigortalılar ile bu Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık yardımlarından 
yararlanan kimselerin, Kurum sağlık tesisleri sağhk kurulu raporu ile belirlenen ve uzun süre tedaviyi gerekti
ren; tüberküloz, kanser, kronik böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi durumlarında, ayakta 
yapılan tedavileri sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan hayatî önemi haiz olduğu, bu Kanunun 123 
üncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit edilecek olanların bedellerinden iştirak payı alınmaz.» 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla değişik 
73 üncü maddesinin (B/b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun 1 inci maddesi yayımını takip eden aybaşından, diğer maddeleri ise 1.1.1983 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • mmm • • 
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