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A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
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1. — Dişileri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, 
Ra'tar ve Birleşik Arap Emirliklerine yaptıkları 
ziyaretlere ilişkin gündem dışı açıklaması 240:242 

2. — Edirne Mİlletıvekili Türkân Turgut 
Arıkan'm, soçu yoluyla denetimin uygulama
daki aksaklıkları konusunda gündem dışı ko
nuşması 242:243 

243 B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Hollanda ve Belçika'ya güdecek olan 

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kuftcebe Alptemoç'in'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/705) 243:244 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Hükümet 
yetkilileri ve Kongre üyeleri ile görüşmelerde 
bulunmak üzere teşkil edilecek heyete, Anaya
sanın 82 nci maddesi gereğince katılacak mil-
letvekülerine ait Başbakanlık tezkeresi (5/36) 244 

Sayfa 
244,274 

244 
III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevaplar 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fiyat 
farkına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/28>3) 244 

2. —' Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, işsizlik konusunda alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/251) 244 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılımda ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/'265) 244 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ban'ttoğlu'nun, Erzurum deprem bölgesindeki 
işsizlerin durumuna ilişkin Başbakandan söz-
iü soru önergesi (6/267) 244 

5. — tcel Milletvekili Edip Ozgenç'in, Ça-
yırhan kasabasında kurulacağı iddia edilen so
da teslislerine ilişkin Devlet Bakamından söz
lü soru önergesi (6/273) 244 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
ntn, Şanlıurfa lândeki kamu kuruluşlarının 
başka illere nakledilirine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275) 244 
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Sayfa 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 

Bayazıt'ım, günlük bir gazetede risaie-i Nur 
kitaplarının propagandasının yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/277) 244 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 244 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280,) 244 

10. — izmir Milletvekili Durcan Bmirba-
yer'in, tütün üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) " 244 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıg'irin, Şekerbank tarafından pancar koope
ratiflerine verilen krediye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/250) 244 

12. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Etibarik'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) 244 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yüksel
time nedenlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/271) 245 

14. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin' 
in, şeker ihracatı nakliye İhalesinde usulsüzlük 
yapıldığı iddiasına ilişkin. Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 245 

15. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
günlün, şeker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi. 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/281) 245 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezi't'ın, Kahramanmaraş - Ada
na karayolunun, Kömürler - Bahçe arasın
daki bölümüne ilişkin Sözlü söru'su ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı îsmail Safa Giray'ın 
cevabı (6/286) 245:247 

Sayfa 
17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul GÖkgün* 

ün, tiftik ve yapağı satış kooperatiflerinde ça
lışan personelin maaşlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 247 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplan 274 
H. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, 1984 yılında il belediyelerine alınan 
personele ilişkin sorusu ve içişleri ©akanı Yıl
dırım Akbülut'un yazılı cevabı (7/325) 274:275 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bul!garilstan\ia yaşayan Türklere baskı 
yapıldığı İddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Vahit Haleföğlu'nun yazılı cevabı 
(7/387) 275:276 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 247 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirlmes'ine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 247 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 
45 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 441 inci Maddesinin 
Değiştirimıesine ilişkin Kanun Teklifi ve Ada-> 
iet Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı : 
241) 247:251 

3. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayış
tay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
6.111 .,1984 Tarih ve 3072 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) 251 

4. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sa
yılı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 
üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) 251:254 

5. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/547) (S. 
Sayısı : 254) 254:261,267:268,277:280 

—• 238 — 
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Sayfa 
6. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 

Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Ka
nun Tasarısı ide Ağrı Milletvekili İbrahim 
Taşdemir ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 Tarih 
ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 
2/157) (S. Sayısı : 236 ve 236'ya 1 inci Ek) 261: 

267,268:269 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
izmir Milletvekili Rüştü Şardağ, basının millet

vekilleri için güvenilir bir kaynak sayılıp sayılmaya
cağı konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı; Dev
let Bakanı Mesut Yılmaz da bu konuşmaya cevap 
verdi. 

Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları da Tür
kiye - AET ilişkileri konusunda bilgi vermek üzere 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Parlamentolararası Birliğinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek Türk Grubu için siyasî 
parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl üyelere 
dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin*in (6/284) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu, sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yondan Gelen Diğer işler» kısmının 7 nci sırasın
daki 256 S. Sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmına 1 
inci sırasında yer alması ve diğer işlerin buna göre 
sıralanmasına dair Danışma Kurulu önerisi kabul 
edildi. 

T.C. Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 1982 Yılı 
Blanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numaralı Ka
nunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Hazırla-
natu. Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu 
ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun Görü
şünün (3/20) (S. Sayısı. : 176) geri verilmesine dair 
KİT Komisyonunun önergesi, yapılan usul görüşme
lerinden sonra kabul edilerek rapor komisyona geri 
verildi. 

Sayfa 
7. — Urfa Milletvekili Veci'hi Ataklı'nın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu ve Ankara Mil
letvekili Kâmil T. Coşkunoğlu'nun, içtüzüğün 
110 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/671) (S. Sayısı : 250 ve 250'ye 1 inci Ek) 269:274 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangirin, ilk ve or
taöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin (6/254) 
sözlü sorusuna Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı M. Vehbi Dinçerler, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğla - Ya
tağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallarına iliş
kin (6/268) sözlü sorusuna Bayındırlık ve iskân Ba
kanı ismail Safa Giray, 

istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, çarşı 
ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına ilişkin (6/288) 
sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

içel Milletvekili Edip özgenç'in, Bingöl ili özel 
idaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine ilişkin 
(6/274) sözlü sorusuna içişleri Bakanı Yıldırım Akbu
lut, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, kör
lerin rehabilitasyonu ve rehabilitasyon merkezlerinin 
geliştirilmesine ilişkin (6/282) sözlü sorusuna da Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın; 

Cevap verdiler. 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nün 

(6/283) sözlü soru önergesi, soru sahibi izinli oldu
ğundan; 

(Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/250), 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/251), 

(6/265), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/267),, 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/273), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/275), 

V — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 
(6/277), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/280) ve 

îzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/285); 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
îçel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/270), 
Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in (6/228), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün*ün (6/281) ve 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/286), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sö'kmenoğlu' 
nun (6/271) ve 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/287) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 67 noi Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Ka
tar ve Birleşik Arap Emirliklerine yaptıkları ziyaret
lere ilişkin gündem dışı açıklaması. 

BAŞKAN — 2 gündem dışı (konuşma isteği var
dır. 

Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine yapmış ol
duğu ziyaretler konusunda Dışişleri Bakanı Sayın 
Halefoğlu gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Sayın Halefoğlu, buyurunuz efendimi. (Alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 20-26 

Sözlü soru önergeleri de soru sahipleri ve ilgili 
Bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 

Ertelendiler. 
2978 saydı Ücretlilere Vergi tadesi Hakkında Ka

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın (1/646) (S. Sayısı : 256) maddeleri kabul edile
rek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucun
da kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

28 Şubat 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.20'de son verildi. 

(Başkan 
Başkanvekill 

Halil İbrahim Koral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Samsun 

Saffet Sakarya Süleyman Yağcıoğlu 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Şubat 1985 tarihleri arasında Katar ve Birleşik Arap 
Emirliklerine yaptığım resmî ziyaretler hakkında bil
gi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Ocak ayında Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaretlerim hak
kındaki maruzatımda da belirttiğim gibi, Türkiye 
bölgede her bakımdan önemli bir mevkiî ve Arap ül
keleriyle zengin-tarihî ve kültürel bağları bulunan 
bir devlet olarak bu ülkelerle ilişkilerini karşılıklı 
yarar esasına göre, daha da geliştirme imkânlarına 
sahip bulunmaktadır. Körfez ülkelerine yaptığım zi
yaretler Türkiye'de bunun için gerekli iradenin mev
cut olduğunu vurgulama ve bu ülkelerle diyalogu 
yoğunlaştırma amacına yönelik olmuştur. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya Canlan), StiJeyması Yağcıoğlu (Samsun) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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21-23 Şubat 1985 tarihleri arasında ziyaret et- I 
tiğim Katar'da Katar Emiri Şeyh Khalifa tarafından I 
kabul edildim ve kendileriyle bilhassa ikili ilişkileri
miz ve bölgesel sorunlar hakkında çok ayrıntılı bir I 
görüşme yapma imkânı buldum. Bu vesileyle, Katar 
Emirinin hükümetimizin üzerinde önemle durduğu, 
Katar doğal gazının Türkiye'ye ve ülkemiz üzerin
den Batı Avrupa'ya nakli projesiyle bizzat ve ya- I 
kından ilgilendiğini müşahede ettim. Katar, bilindiği I 
gibi, Sovyetler Birliğinden sonra dünyada malum I 
ikinci büyük doğal gaz rezervine sahip bulunmak- I 
tadır. Bu gaza talebin enerji tatiyaçları büyük olan 
sanayi ülkelerinden geleceği tabiî açıktır. Dolayısıy
la gerçekleştiği takdirde, asrın en önemli projelerin- I 
den birini teşkil edecek olan bu teşebbüs ile ilgili I 
olarak önümüzdeki aylarda ayrıntılı çalışmalar ya- I 
pılacaktır. I 

önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ko- I 
nuğu olarak ülkemize resmî bir ziyaret yapacak olan I 
Katar Emiri Şeyh Khalifa, ülkemizle ilişkileri her 
alanda geliştirmeye duydukları ilgiyi ve ülkemizi I 
bölge istikrarı için önemli bir güvence saydıklarını I 
özellikle vurguladı. Katar Emirine tran ve Irak ile I 
ilişkilerimiz ve Iran - Irak savaşının sona erdirilmesi I 
hususunda ikili ve çok taraflı plandaki çabalarımız I 
hakkında geniş bilgi sundum. Emire, Türk - Yunan I 
ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri an- I 
latarak tutumumuzu ayrıntılı şekilde izah ettim. Ay- I 
rica, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın karşılaştıkları I 
sorunlar üzerinde etraflıca durdum. Ortadoğu ve Fi- I 
listin sorunlarına iİşkin tutumumuz hakkında da I 
bilgi verdim, I 

Daha sonra Veliaht ve Savunma Bakanı Şeyh I 
Hamad ve Saray Nazırı ve Enformasyon Bakanı Al I 
Kavari'yi ziyaret ederek görüşmelerimi sürdürdüm. I 

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed ile yaptığım I 
görüşmelerde, özellikle bölgemizi ilgilendiren sorun- I 
lan ele aldık. Türkiye'nin bölge sorunlarına ilişkin I 
tutumunu anlattım ve Kıbrıs sorunu, Türk - Yunan I 
ilişkileri ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durum- I 
lan üzerinde daha aynntılı şekilde durmak imkâ- I 
nını buldum. I 

Bu ziyaretim sırasında Katar yetkilileri ile ilgili I 
ve ekonomik ilişkilerimizin* geliştirilmesi konuların- 1 
da yararlı temaslar yaptık. Katar ile Türkiye ara- I 
smda ekonomik ve teknik işbirliği anlaşması tekemmül I 
ettirilmiş olup, Emir'in Türkiye'yi ziyareti sırasında I 
imzalanması beklenmektedir. ] 
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Sayın milletvekilleri, ziyaretimin 'ikinci durağı 
olan Birleşik Arap Emirliklerinde 23-26 Şubat 1985 
tarihleri arasında hem ikili temaslar yaptım, hem de 
Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekono
mik Komisyonu Toplantısına Başkanlık ettim. 

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh 
Zayed Bin Sultan El Norayan tarafmdan kabulüm 
ile başlayan ziyaret, daha sonra Dışişleri Bakanı Ra-
şid Abdullah ile başbaşa ve heyetler halinde sürdür
düğümüz görüşmelerle devam etti. Ayrıca. Birleşik 
Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Divan Başkam 
Şeyh Surur ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Hamdan, 
Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odasında Abu Dhabili 
işadamları, Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri Sa
vunma Bakanı Şeyh Mohammed ve Dubai Ticaret 
ve Sanayi Odasında 'işadamları ile görüşmeler yap
mak imkânını bulduk. 

Şunu hemen belirteyim ki, Türkiye'ye tarihî ger
çeklerden kaynaklanan içten dostluk ve kardeşlik 
duyguları besleyen Şeyh Zayed, beni kabulü sıra
sında ülkemizle bağlarını güçlendirmeye büyük 
Önem atfettiklerini ısrarla vurguladı ve Sayın Cum
hurbaşkanımızın iadeyi ziyaretini memnunlukla bek
lediklerini ifade etti. 

Birleşik Arap Emirliklerinde, Devlet Başkanı 
Şeyh Zayed ve Dışişleri Bakanı Raşit Abdullah ile 
yaptığım görüşmelerin de ağırlık merkezlini, ikili ko
nular ve bölgesel sorunlar teşkil etti. 2 ülkenin bu 
konulardaki görüş ve tutumlarında büyük bir yakın
lık mevcut olduğunu tespit ettik. 

Bu görüşmelerimde de, Kıbns Sorunu, Türk -
Yunan ilişkileri ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın 
durumu hakkında geniş bilgli verme fırsatını buldum. 

Karma Ekonomik Komisyon çalışmalan da, son 
derece yapıcı ve tam bir işbirliği anlayışı içinde ce
reyan etti. Çalışmalar sonunda, 26 Şubat 1985 tari
hinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışüşleri Bakanı ile 
bir protokol imzaladık. Bu protokolda da belirtildiği 
gibi, komisyon toplantısında başta ticaret, malî iliş
kiler ve projeler, müteahhitlik hizmetleri ve teknik 
işbirliği konulan olmak üzere, tüm ekonomik iliş
kilerimizi ele aldık. Ticarî alanda heyetimize 
refakat eden özel sektör temsilcilerimiz, Abu Dha
bi ve Dubai'de çok yararlı temaslar yaptılar ve iş 
çevreleriyle tanıştılar. Birleşik Arap Emirliklerinin 
ve bölgenin en büyük ticaret merkezi olan Dubai'de 
bir Türk ticaret. merkezi kurmak arzusundayız. 

Malî ilişkilerimiz açısından ise, Birleşik Arap 
Emirlikleri yetkililerine 3 önemli projemizi sunduk. 
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Bunlar sırasıyla, otoyol projesi, (ki Kınalı ile Ada
pazarı arasındadır) 4 büyük ilim'izin; İstanbul, Ada
na, Ankara ve İzmir makine parkına ve ayrıca Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın kırsal ke
sim için ihtiyaç duyduğu makine parkina ilişkin 
projelerdir. 

Abu Dhabi Fonundan bir heyet önümüzdeki ay
larda Türkiye'ye gelerek bu projeleri değerlendire
cek ve imkânlar çerçevesinde finansmanına katkı
da bulunacaktır. 

Görüştüğümüz diğer önemli bir konu, müşterek 
bir ortak yatırım şirketi kurulmasıdır. Bu konuda 
prensip mutabakatına varılmış ve Abu Dhabi Fonu 
heyetinin Türkiye'yi ziyareti sırasında görüşmeler 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Netice olarak, Katar ve Birleşik Arap Emirlik
lerine yapmış olduğum bu ziyaretlerimle Körfez ül
keleri İle ilişkilerimizin her sahada güçlendirilmesi 
yolunda yeni bir mesafe katettiğimizi ifade etmek is
terim. 

Sayın milletvekilleri, ıbu vesileyle şu hususu da 
kaydetmek isterim ki, Türkiye ile Körfez ülkeleri 
arasında hiçbir siyasî problem mevcut değildir. Tür
kiye'nin siyasî bakımdan taşıdığı önem ve ağırlık 
bölgede açıkça ve gittikçe hissedilmektedir. Güçlü 
ve İstikrarlı bir Türkiye'nin dostluğunun kendileri 
ve bölge İstikrarı 'bakımından büyük önem taşıdığı 
en yetkili şahsiyetlerce bana ifade edilmiştir. 

En yüksek düzeydeki ziyaretlerle de perçinleşe-
cek olan bu dostluk karşılıklı menfaatlara dayanan 
ekonomik ve ticarî ilişkilerin en 'ileri boyutlara ulaş
tırılması için fevkalade müsait bir zemin teşkil et
mektedir. 

Nüfusça sayılan az olmakla birlikte, Körfez ül
keleri çok büyük bir ekonomik ve ticarî potansiyel 
oluşturmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, Bir
leşik Arap Emirlikleri içinde serbest ticaret bölgesi 
olan 400 bin nüfuslu Dubai'nin yıllık ithalat hacmi
nin 5,4 milyar dolar olduğunu ve bu ithalatın yüzde 
60'ının yeniden ihraç edildiğini zikredebilirim. 

Bu ziyaretim sırasında işadamlarımızın bölgede 
başlatmış oldukları aktif, verimli ve netice alıcı te
maslarını memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye 
artık bölgede yalnız siyasî, tarihî ve kültürel hüvi
yeti ile değil, aynı zamanda yüksek ekonomik po
tansiyeli ve teknoloji birikimiyle de tanınan, takdir 
edilen bir ülke haline gelmiştir. 

Şimdi, daha da güçlenen siyasî bağlarımız ile son 
yularda dikkate şayan bir dinamizm kazanan Türk 
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özel sektörünün bölgede layık olduğu yeri almak için 
hiçbir gayreti esirgemeyeceğinden emin bulunuyo
ruz. 

Biraz önce de temas ettiğim gibi, Katar'dan (Tür
kiye üzerinden) Batı Avrupa'ya doğal gaz ulaştırıl
masına imkân verecek olan dev proje ve benzeri pro
jeler, çok sayıda ülkenin ortak menfaatlerini en mü
şahhas şekilde birleştireceği için, bölge barış ve is
tikrarının dolaylı bir katkı sağlayacak ve Türkiye' 
nin bölgedeki rolünü ve Batı Avrupa ile Ortadoğu 
arasında köprü olma özelliğini en somut şekilde göz
ler önüne serecektir, Bu gibi projelerin Türkiye 
ekonomisine sağlayacağı katkılar da izahtan vares
tedir. 

Bu vesileyle de yüce heyetinize derin saygılar su
nuyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
2. — Edirne Milletvekili Tüfkân Turgut Arıkan'ın 

soru yoluyla denetimin uygulamadaki aksaklıkları ko 
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı ibir başka 'konuşma is
teği vardır. Soru yoluyla denetimin uygulamadaki ak
saklıkları 'konusunda konuşmak üzere, Edirne Millet
vekili Sayın Türkân Arrkan; buyurun efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 
milletvekillerine tanıdığı ıbilgi edinme ve denetim hak-
Jciniın kullanılmasında, hükümetin yarattığı engelle
meler ve aksaklıklar konusunda Yüce Meclise bilgi 
sunmak üzere huzurunuzdayım. 

Anayasanın 98 inci maddesinde; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araş

tırması, genel görüşme^ gensoru ve Meclis soruştur
ması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır» hükmü 
yer almıştır. 

İçtüzüğün 94 ünoü maddesinde de; «Soru, kısa, ge
rekçesiz ve şahsî mütalaa tileri sürülmeksizin Başba
kan veya bakanlardan sözlü veya yazılı olarak açık 
ve belli 'konular hakkında bilgi istemekten İbaret
tir» denilmiştir. 94 ile 97 nci maddeler ise soru ve 
cevap prosedürünü açıklamaktadır. 

Ben de, Anayasanın tanıdığı bilgi edinme ve de
netim hakkını kullanarak ve Genel Kurulu meşgul et
memek düşüncesi içinde, daha ziyade yazılı sorular 
sormayı tercih ettim. Bugüne kadar çok açık ve net 
bir şekilde sorulan sorularımın bazıları ya yuvarlak 
sözlerle ve sorulmayan konular açıklanarak geçiştiril
miştir ya da bazı sorular hiç cevaplandırılmamıştır. 
Bazan da sayın bakanların şahsî ve indî mütalaalarını 
içermiştir, 
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Bugüne kadar pek. üzerinde durmak istemedim; 
ama son bir örnek bardağı taşıran damla oldu. 16 
Ocalk 1985 tarihinde Sayın Başbakan tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmak üzere 13 Aralık 1983 ve 16 
Ocak 1985 tarihleri arasında Başbakanlık müşavirle
ri olarak atananlar hakkında şu bilgileri istedim : 

«Başbakanlık danışmanı olarak atanmış olanların 
sayısı, ad soyadları, her danışmanın yaşı, atanma ta
rihi, mezun olduğu üniversite ve falkülte, mezuniyet 
yılı, danışmanlık konusu ve alanı, son 10 yıl içindeki 
iş tecrübesi.» 

<Sayın Başbakan tarafından bu konuda görevlen
dirilen Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay'm 26 Şu-
'bat 1985 tarihli ceva'bım aynen okuyorum : «Yazılı 
soru önergesinde 'belirtilen tarihler arasında Başbakan
lık danışmanı olarak 12 kişi tayin edilmiş olup, tayin 
edilenlerin tamamı yükselköğrenim görmüş, bilgili ve 
ihtisas sahibi kişilerdir.» 

Sayın milletvekilleri, 'bu cevap çok açık bir şe
kilde göstermektedir ki, hükümet Anayasanın millet
vekillerine tanıdığı bilgi edinme ve denetleme hak
kını yok etmek istemekte ve açıkça Anayasaya ay
kırı davranmaktadır. (HP ve M DP sıralarından al
kışlar.) 

Başbakanlık danışmanlarıyla ilgili bilgilerin veril
mesinden neden kaçınılmıştır, bilgi vermek isteme
diklerine göre, gocundukları ve öğrenilmesinden çe
kindikleri aksak birtakım durumlar mı söz konusu
dur?. 

Sayın milletvekilleri, sayın bakanlar basından alı
nan 'bilgilere itibar etmezler, 'bilgi kendilerinden iste
nince de vermezler; bu nasıl bir demokrasi anlayışı
dır anlamak mümkün değildir. (HP, MDP ve Bağım1 

sızlar sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
«Tavşana kaç, tazıya tut» politikası. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Sen de 
aynı politikadan 'milletvekili oldun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Oysa bakınız 1,5 yıl önce Sayın Başbakanımız hü
kümet programının 16 no sayfasında nasıl Ihir be
yanda 'bulunmuşlar, aynen okuyorum : 

Şu hususu önemle belirtmek isterim ki, hürriyetçi 
demokrasiyi benimsemiş toplumumuzda demokrasi
nin bütün kaideleriyle işlemesi ve muhafazası ancak 
buna herkesin sahip çıkmasıyla mümkündür. Başta 
aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan Yüce Mec
lisimiz olmak üzere, bütün siyasî ve sosyal müessese
ler bu şuurda olmalıdır.» 

Değerli milletvekilleri, hükümet, milletvekillerinin 
verdiği yetki ile yürütme görevini sürdürmektedir. Bu 
açıdan hükümetin milletvekillerine bağlı olduğu unu
tulmamalıdır. Milletvekilleri oyuncak değildir. Ana
yasadaki denetim, hak ve yetkisi süs için konulmamış
tır. Kâğıt üzerinde kalsın diye konulmamıştır. Meclis 
araştırması, gensoru, Meclis soruşturması Genel Ku
rul oylarıyla kabul veya reddedilebilir. Ancak hiçbir 
hükümet üyesinin sözlü veya yazılı sorudan kaçınma
sı mümkün değildir. Hukuk ve Anayasa guguk kuşu 
değildir değerli milletvekilleri. Hepimiz şu Yüce kür
süden Anayasaya sadakattan ayrılmayacağımıza and-
içtik. O Anayasa ki, sayın hükümet üyeleri de dahil 
olmak üzere, hepimizin bu Yüce çatı altında görev al
mamıza imkân sağlamıştır. 

Sözlerimi bitirmeden önce, daha 2 gün önce 14 ya
şında (bir ortaokul öğrencisinin anlattığı bir şeyi siz
lere sunmak istiyorum : Şu dinleyici localarından 
Meclisi izlemiş olan ortaokul öğrencilerinin bize söy
ledikleri şu oldu : «Biz sükutu hayale uğradık.» 

Değerli milletvekilleri, o gençlere bizler örnek ol
mak zorundayız. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Başbakana çok iyi bir 
hukuk otoritesini danışman olarak atamasını, hükü
met programında 'belirttikleri şuura öncelikle hükü
metin sahip olmasını öneriyor, «Devlet benden baş
kası değildir» anlayışından vazgeçmeye ve Anaya
saya sadakat andına uymaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP, MDP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar.) 

M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Mesut Yılmaz cevap vermeli. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arılkan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hollanda ve Belçika'ya gidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. 
Kuttcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/705) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkanlı
ğının bir tezkeresi vardır. Okutup bilgilerinize suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat - 7 Mart 

1985 tarihleri arasında Hollanda, Belçika'ya gide
cek olan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönü-
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süne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu hilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Hükümet yetki
lileri ve Kongre üyeleri ile görüşmelerde bulunmak 
üzere teşkil edilecek heyete, Anayasanın 82 nci mad
desi gereğince katılacak milletvekillerine ait Başba
kanlık tezkeresi (5/36) 

BAŞKAN — Başbakanlığın Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır. Okutup 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümet yetkilileri ve 

Kongre üyeleni ile 2-10 Mart 1985 tarihleri arasında' 
görüşmelerde 'bulunmak üzere ekli listede adları yazı
lı parlamenterlerimizden müteşekkil 'bir heyetin adı 
geçen ülkeye gönderilmesi düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

Leyla Yeniay Köseoğlu Tülay öney 
İstanbul istanbul 

Kâmran İnan 
Bitlis 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 
8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6J279) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

10. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

BAŞKAN — 6/251, 6/265, 6/267, 6/273, 6/275, 
6/277, 6/279, 6/280, 6/285 esas numaralı sorular me
hil verildiği için ertelenmiştir. 

6/250 esas numaralı soruya geçiyorum. 
11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-

kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

BAŞKAN — Sayın Abacıgdl?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6/270 esas numaralı soruya geçiyoruz. 
12. — İçel Milletvekili. Edip özgenç'in, Etibank'm, 

verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/270) 

BAŞKAN — Sayın özgenç?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6/271 esas numaralı soruya geçiyoruz. 

III. — SORULAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 

nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 
OÖ7İÜ sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki soru; soru sahibi izinli olduğu için 
ertelenmiştir. 

2 — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

5. — îçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa timdeki kamu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6;27?) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) 
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13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (61271) 

BAŞKAN — Sayın SÖkmenoğiu?... Yok. 
Soruyu cevaplandıracak bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6/278 esas numaralı soruya geçiyoruz. 
14. — Malatya Milletvekili Fahri Sahin'in, şeker 

ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/278) 

BAŞKAN — Sayın Şahin?... 'Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 

iSoru ertelenmiştir. 
6/281 esas numaralı soruya geçiyoruz. 
75. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe

ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün?... Burada 
Bu soruyu cevaplandıracak 'balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6/286 esas numaralı soruya geçiyoruz. 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazit'in, Kahramanmaraş -• Adana karayolu
nun, Kömürler - Bahçe arasındaki bölümüne ilişkin 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam İsmail 
Safa Giray'ın cevabı (6/286) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Bura

da. 

Soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisıi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakam 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Sorular : 
1. Kahramanmaraş - Adana karayolunun Kö

mürler - Bahçe arasındaki 'bölümünün halihazır du
rumu nasıldır?. 

2. Bu bölümden günde ortalama kaç motorlu 
araç geçmektedir?. Yolun mevcut durumu nedeniyle 
TIR, kamyon, otobüs ve binek otosu olarak araç
lar ortalama kaç Km/saat süratle seyretmek zorunlu-
ğunda kalmaktadır?. Bu durumun ekonomiye verdiği 

i aylık ortalama zarar miktarı konusunda bir rakam 
vermeniz mümkün müdür?. 

3. Trafik yoğunluğu ve güzergâhın önemi göz 
önünde bulundurulduğunda bugünkü durumun mey
dana gelmesini önleyecek tedbirlerin zamanında alın
mamış ve hatta düşünülmemiş olmasını ağır Ibir hiz
met kusuru olarak değerlendirebilir misiniz?. 

I 4. Trafiğin nispeten rahatlatüabilmesi uçin ne gi
bi acil önlemler alınacaktır?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ba-

I yezit'in çok haklı bir sorusu karşısındayız. Aslında 
gerçekten ağır trafik altında, takriben, ki sorusunda 
vardır, günlük aşağı yukarı 5 000 - 5 500 civarında 

I araç geçen ve bunun da takriben yüzde 70 - 75'i 
I ağır vasıta olan bir yolumuzda, gerek geometri bakı-
I mından, gerekse satıh kaplaması bakımından gayet 
I kötü bir görüntünün içindeyiz. 

Zamanında önlem alınıp yapılmamış, düşünülme
miş olması hizmet kusurudur, değildir münakaşasını 
yapmak istemiyorum: Böyle bir yolun yapüışı bildiği-

I niz gibi, uzunca senelerin ve çalışmaların sonucunda 
ortaya çıkan bir şeydir. Elbetteki Karayolları Genel 
Müdürlüğü bu konuda birtakım çalışmalar yapmıştır 
ve halen de yapmaktadır. Mesela bu karayolunun in
şası, Kömürler - Bahçe arasındaki bölümü, Dünya 
Bankası ve Kuveyt fonundan sağlanan kredilerin des
teğinde sürdürülen Türkiye Transit Karayolu iyileş
tirme Projesinin (TETEK) içerisinde ve birinci ön
celikle ele alınmış olan bir kesimdir, ki bu proje içe
risindeki fizibilitesi de gayet yüksek olan yollardan 

I biri olarak bulunmuştur. 
Bu yol 1982 yılında ihale edilmiş ve bir miktar pa-

I ra da harcanmış; fakat o arada kullanılan malzeme
nin başlangıçta yapılan laboratuvar çalışmalarına çok 

I uygun çıkmadığı tespit edilmiş ve bu durdurulmuş. 
I Bu arada biliyorsunuz enflasyon dolayısıyla ortaya 
I çıkan fiyat artışları, müteahhitlerin zorlanmaları fa-
I lan gibi sebeplerle iş uzamış. Bugünkü duruma bakar-
I sanız, eğer müdahale etmezsek 1987 yılında bitebile-
I lecek gibi bir halli var. Onun için biz bunu tekrar ele 
I aldık. Dünya Bankasıyla yazışmalarımızı yapıyoruz, 
I TETEK kredileri içerisinde gereken teşebbüsleri ya-
I pıyoruz ve 1986 yılı ortalarında bitirmek üzere te-
I şebbüs halindeyiz. Yolun halihazırda çok kötü durum-
I da olduğunu kabul ediyorum, el koyduğumuz yollar-
I dan biridir, önemli bir yoldur; maalesef tabiî ki sa- v 
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efece sayın milletvekilimizin haklı şikâyetlerine değil, 
bütün oradan geçen günde 5 binin üzerindeki araç 
kullananların devamlı şikâyetlerine sebep olan bir du
rumdadır. 1986 ortalarında bunu bitirmek imkânını 
bulduğumuz takdirde, elbette daha önümüzdeki aşa
ğı yukarı 1,5 sene içerisinde bu şikâyet devam edecek
tir. Bunu hızla iyileştirmek için elimizden geleni şu 
anda yapmaktayız. Müsaajdenizle bunu söylemekle ye
tineceğim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin ilave edeceği bir husus var mı efen

dim? 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Evet. 
BAŞKAN — Sorduklarınız cevaplandırılmadı mı 

efendim? 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Müsaade ederseniz görüşümü arz edeceğim. 
BAŞKAN — Görüş arz edilmeyecek efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İçtüzük gereği, İçtüzüğün malum maddesinde yer 
alan ifadeyi kullanarak arz ediyorum, lütfen okuyun 
tekrar efendim. 

BAŞKAN — Bilgi isteyeceksiniz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Bilgi istemiyorum, verilen bilginin isteğime uygun 
olup olmadığı konusunda bir şeyi lifade etmek istiyo-. 
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakana tea
mül gereği ve içimden de gelerek teşekkür ediyorum. 

Bu soru 2 kısımdan müteşekkildir : Birincisi, yo
lun mevcut durumunu yüce heyetin gözlerinin önü
ne bir tablo gibi çıkaracak bilgiler. İkincisi, bugünkü 
durum karşısında hükümetin olaya yaklaşımının ana
liz edilmesi. 

Birinci konu çok açık ifade edildi, sayın bakan bu 
konuda açıkkalplilik gösterdiler ve yolun en önemli 
bir yol olduğunu, bugün için de iç açıcı durumda ol
madığını belirttiler; ama ikinci kısım daha önemli idi. 
Ağır bir hizmet kusuru teşkil edip etmediği. Bu konu
da hükümetin, bakanlığın görüşü sorulmuş, bu görü
şün tespit edilmesi hedef alınmıştı. Sayın bakan, «Ağır 
hizmet kusuru teşkil edip, etmediğini münakaşa etme
yeceklerini, kürsüye getirmeyeceklerini» belirttiler. 

Biz bunu kürsüye getirmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü Anayasamıza göre, hukuka bağlı bir devletin 
hükümeti, hukukun, özellikle modern hukukun, mo
dern idare hukukunun temel prensiplerine uymak 
mecburiyetindedir. Danıştayın muhtelif kararlarında, 
üniversitenin, bilim çevrelerinin, muhtelif otoritele
rin kitaplarında belirlendiği gibi, modern hukukta bir 
hizmet kusuru müessesesi vardır. Hizmet kusuru sa
dece fiilî bir durum yaratılıp zarar vermekten doğ
maz. Hizmet kusuru devlet olmanın, hükümet olma
nın gereğini yerine getirememekten, bu gereği, idrak 
edememekten de doğar. Belki Bahçe - kömürler yo
lu çok küçük bir misaldir; ama bu misal benim üze
rimde, (temenni ediyorum ki yapılayım; ama yanıl-
madığım kamsındayım) hükümetin kamu hizmeti ifa 
ederken vatandaşla olan ilişkilerinde hukukun temel 
prensiplerini, ulvî prensiplerini göz ardı ettiğini vur
gulamaktadır. Bunu belirtmek istiyorum. 

Temenni ediyorum, yolda acil bazı palyatif ted
birler alınır ve yine temenni ediyorum vaat edilen 
süre içerisinde bu mahzur ortadan kaldırılır. Bunların 
hepsinden önemlisi, bütün Meclisin hislerine tercüman 
olduğuma (iktidarı ile muhalefeti ile) inanarak temen
ni ©diyorum, hükümet hukukun, özellikle modern ida
re hukukunun hizmet kusuru prensibini sathî olarak 
değil, bütün özüne, bütün anlamına- bağlanarak id
rak eder ve bu idrakin içerisinde gerekli fonksiyonu
nu sürdürür. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, hükümet
le ilgili olarak, birtakım idrak edilecek konulardan 
bahsettiler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bu şekilde kar
şılıklı diyalog şekline sokulmasın efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Soruyla alakası yok 
bunların Saym Başkan. 

BAŞKAN — Soru müessesesini biraz evvel de 
bir arkadaşımız dile getirdi, sanıyorum dün de bu 
konu tartışıldı. Soru müessesesi Anayasada çok açık 
bir şekilde tarif edilmiştir. Tüzük müessesesi değil 
efendim, Anayasa müessesesi. Onun için, buna uya
lım, karşılıklı cevaplama şekline dökülmesin efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Tamam; ama konuşma
larında soruya ilave bir sürü laf var efendim. 
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bu sefer de 
böyle olsun. Dün size söz verdim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — ilave laf var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, soru müessesesi cevap ver
me hakkı değil; bilgi edinme müessesesi. Bilgi edindi
ler efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Soru sahibinin 
aydınlanması için, sayın bakanın konuşması lazım. 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sataşma var ama. 
BAŞKAN — Sataşma ayrı efendim. Sataşma oldu

ğunu iddia etmiyor sayın bakan. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176,177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kıs
mına geçiyoruz. 

Bu kısmın 1 inci sırasında bulunan teklifin ko
misyona verilen maddeleri henüz komisyondan gel
mediğinden, görüşmelerine geçemiyoruz. 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/182) (S. Sayısı: 241) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki 241 sıra sayılı, Ordu 
Milletvekili Sayın Bahriye Üçok ve 45 arkadaşının, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
441 inci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza, sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden-

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tutana
ğına eklidir. 

(2) 241 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Birtakım görüşler ileri 
sürdü sayın hatip. Bunların cevaplandırılması gere
kir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
17 nci soruya geçiyoruz efendim : 
17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tif

tik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan persone
lin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/287) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz isteyenler?.. 
Buyurun Halkçı Parti Grubu adına Sayın Üçok 

(Alkışlar) 

HP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) 
— Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; Ceza 
Kanununun bugün yüksek oylarınıza muhtaç olan 
441 indi maddesiyle ilgili önerinin geciktirilmeden ko
misyon gündemine, onu izleyen haftalar içerisinde de 
Genel Kurul gündemine alınmasını grubum adına şük
ranla karşıladığımı ifade ederek söze başlamak istiyo
rum. 

Ceza Yasamızda kadınlar aleyhine mevcut bir mad
deyi benim ele alışımın nedenine gelince : Bu bilindiği 
üzere, Türk kadınının siyasal haklara kavuşturulma
sının 50 nci yılı kutlama faaliyetlerinin bir gereğidir. 
Biz komite olarak, kadın - erkek eşitliği konusunda 
noksan kalmış hususları gözden geçirip, bu alanda 
yasa önerileri vererek nerede haksız, adaletsiz bir uy
gulama görürsek onu düzeltmeyi kararlaştırmıştık. İşte 
ben, 45 arkadaşımla birlikte bu nedenle huzurlarınıza 
441 inci maddeyi getirmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, insan hakları üzerinde ne 
zaman bir konu açılsa, Türk Ceza Yasasında yer alan 
ve kadınla erkek arasında kadınlar aleyhine, erkekler 
lehine büyük bir fark oluşturan 441 inci maddeyi ha
tırlar, üzüntü duyarım. Duyduğum bu üzüntü kadın 
oluşumdan dolayı değil. Aynı haksız durum tersine 
çevrilse, yani kadın cezasız bırakılsa, «Erkek hapse 
gönderilir» hükmü getirilse, ben bu kez bu eşitsizliğe 
de karşı olur, erkeklerin haklarını korumaya yöne-
lik bir yasa önerisi verirdim. 
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Konu, Türk Ceza Kanununun 440 ve 441 inci 
maddelerini ilgilendirmektedir. 440 mcı maddede evli 
kadının zinası 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalan
dırıldığı halde, 441 inci maddede erkeğin cezalandırıl
ması ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bili
necek surette başka yerde karı - koca gibi geçinmek 
koşuluna bağlanmıştır. Bu durum, Anayasamızın ve 
insan haklarının, insanların cins farkı gözetilmeksi
zin eşit oldukları hükmüne açıkça aykırıdır. 

Medenî Kanunumuzun kadın ve erkeğin zinasını 
eşit olarak boşanma sebebi saymasına karşılık, aynı 
suçu işleyen iki kişiden kadının cezalandırılıp, erke
ğin ise cezasız bırakılması ya da ceza verilebilmesi 
için bazı koşulların aranması, aile kavramı açısın
dan olduğu kadar, bilimsel açıdan da kabul edilmesi 
imkânsız olan bir husustur. Çünkü kanun önünde 
eşitlik her ikıi cins içindir. Nitekim, zina dışındaki suç
ların tümünde bu erkektir ya da, bu kadındır diye 
ceza ölçüsü değişik değildir ya da bu erkektir ceza 
verilmez diye erkeğe bir ayrıcalık tanınmamıştır. 

Aile nizamı, Medenî Kanunun koyduğu sadakat 
borcu bakımından tek veya sürekli fitil arasında fark 
görmeye elverişli değildir. Yani, erkeğin münferit olay
lar için isterse yabancı bir kadını evine getirmiş ol
sun, suçlu görülmemesi hali büyük çelişki teşkil eder. 
Yakın bir zamana kadar isviçre Ceza Yasasında ka
dın veya erkek aynı koşullarda işlenen bu zina fiili 
için aynı cezaya çarptırılmaktaydılar. Bugün yine, 
her iki cins için zina suç olmaktan çıkartılmıştır. Biz, 
Medenî Kanunumuzu isviçre'den aldık; ama ceza 
yasasını geçen yüzyıldan kalma İtalyan Ceza Kanu
nundan aldığımız için bu çelişki, bu eşitsizlik mey
dana gelmiş oldu. Rugün bu yasa italya'da da artık 
uygulamadan kaldırılınıştır. Eğer, Anayasamızla da 
çelişen 441 inci maddeyi değiştirir, erkek ve kadını 
eşit duruma getirirsek, hem insan haklarına, hem de 
Anayasamıza uygun ve uygar bir iş yapmış olmanın 
huzuruna kavuşmuş oluruz. Yalnız bu kadar değil, 
aynı zamanda iktidar partisinin geleneklere bağlanma 
isteklerini bu alanda, bu son derece hassas, çok ge
rekli konuda da gerçekleştirmiş oluruz. 

Yasanın bu yolda değiştirilmesi kuşkusuz kamu
oyunda da saygıyla ve takdirle karşılanacaktır. Geçen 
ay içinde ve halen bu önerinin basında geniş bo
yutlarda; yer alması, hukuk profesörleri, baro başkan
ları, yazarlar, sanatçılar arasında, televizyon ve radyo 
özel programlarında tartışma konusu haline gelmesi, 
ayrıca, dörtbir yandan gelen mektup ve telgraflar 
bunu açık olarak göstermiştir. Şu kadarını ilave ede
yim ki, dünyanın hiçbir ülkesinde, bugün Türkiye'de 

uygulanmakta olan biçimde bir yasa yoktur. Ne Batı
da, ne Doğuda islam ülkelerinde, ne de imparator
luk dönemi hukukumuzda; çünkü kadınla erkeği bazı 
bakımlardan eşit saymayan İslam hukuku, zina fii
linde her iki cins arasında fark gözetmemiştir, yalnız 
bu noktada eşit saymıştır. Kur'an'ın Nur Suresinin 
ikinci ayetiyle zina, kadın ve erkek için ağır suç sa
yılmış, kadına ve erkeğe 100'er değnek vurulması 
emrolunmuştur. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'den Nur Sure
sinin ikinci ayetini okuyorum : «Bu, indirip hüküm
lerini kesinleştirdiğimiz suredir, öğüt alasınız diye on
da apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve erke
ğin her birine 100'er değnek vurun Allah'a ve ahiret 
gününe inanıyorsanız. Allah'ın dini konusunda o iki
sine acımayın.» eşit; «Onların ceza görmesine ina
nanlardan bir topluluk da şahit olsun.» 

Üçüncü ayeti de müsaadenizle okuyayım; «Zina 
eden erkek, ancak zina eden veya putperest bir ka
dınla evlenebilir; zina eden kadınla da ancak zina 
eden veya putperest bir erkek evlenebilir.» Yani, ko
şullar ne kadar islam açısından ağır. 

Sayın milletvekilleri, 441 inci maddenin 1 inci 
fıkrasında yapılacak değişiklik ile insan haklarına 
ters düşen bugünkü uygulama giderilmiş olacak ve 
440 inci maddede olduğu gibi, kocanın zinası aynı 
koşullarda suç sayılıp, kadın - erkek eşitliği sağlanmış 
olacaktır. 

Türk Kadın Haklarının 50 nci Yılının kutlandığı 
bu dönemde ailede vefa, bağlılık gölgelenmemiş bir 
sevgiyle fedakârlık duygularının güçlenmesine daya
nak oluşturacak olan bu tek maddelik yasa teklifi
nin, bu başka hiçbir maddeyi değiştirmeyecek boz
mayacak olan önerinin kabulü, Atatürk ilkeleri yö
nünde Atatürkçü doğrultuda atılacak bir yeni adım 
oluşturacaktır. 

Takdir sizlerindir, yüce Meclisindir, hepinizi gru
bum adına içten saygıyla selamlarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Buyurun Sayın Dizdaroğlu. 
ALİ DlZDAROÖLU (Antalya) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Or
du Milletvekili Sayın Bahriye Üçok tarafından, Türk 
Ceza Kanununun 441 inci maddesinin değiştirilmesi
ne ilişkin kanun teklifine gerekçe olarak, kanun önün
de kadın - erkek eşitliğinin, bütün suçlarda olduğu 
gibi, zina suçunda da sağlanması gerektiğini; Türk 
Ceza Kanununun 441 inci maddesinin birinci fıkra
sında yapılacak değişiklikle bu farklılığın giderileceği 
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ve 440 mcı maddede olduğu gibi, kocanın da tek fii
linin zina suçu olarak kabul edilmesiyle Türk Kadın 
Haklarının 50 nci Yılının kutlandığı bu dönemde Türk 
kadınının bu konuda da erkek karşısında eşit hakla
ra sahip bulunmuş olacağı ileri sürülmektedir. 

Türk Kadın Haklarının 50 nci Yılının kutlandığı 
bu dönemde Sayın Üçok'un, kadın haklarına ilişkin 
girişimlerini saygıyla karşılarken, Türk Ceza Kanu
nunun 441 inci maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesine ilişkin teklif ve gerekçesine katılmak müm
kün değildir. Şöyle ki : Türk Ceza Kanununun 440 
inci maddesinde aynen; «Zina eden kan hakkında 6 
aydan 3 seneye kadar hapis cezası tertip olunur» de
nildikten sonra, üçüncü fıkrasında; «Karının evli ol
duğunu bilerek bu fiile ortak olan kimse hakkında 
da aynı ceza hükmolunur» denilmektedir. Görülüyor 
ki, zina eden evli karıya verilen ceza ile zina edilen 
karının evli olduğunu bilerek fiile iştirak eden erkek 
hakkında da aynı ceza verilmektedir. 

Demek ki, Türk Ceza Kanununun 440 inci mad
desine göre, kanun önünde zina eden kadın ile erke
ğin durumu, birbirinden farksızdır; farklılıktan bah
setmek mümkün değildir. 

Sayın Üçok'un değişiklik önerdiği, Türk Ceza Ka
nununun 441 inci maddesinin birinci fıkrasında «Zina 
eden kocaya», ikinci fıkrasında da «Erkeğin evli oldu
ğunu bilerek bu fiile ortak olan kadına» verilecek ce
zaları belirlemektedir. 441 inci maddenin birinci fık
rasındaki ceza miktarı ile, ikinci fıkrasındaki ceza 
miktarı arasında, yani 441 inci maddeye göre koca 
ve kadına verilecek ceza yönünden ikisi arasında bir 
farklılık, eşitsizlik söz konusu değildir. Türk Ceza 
Kanununun 440 mcı maddesinin birinci fıkrası ile 
ikinci fıkrası ve 441 inci maddenin keza birinci fık
rasıyla ikinci fıkrası arasında herhangi bir mübaye-
net ve farklılık söz konusu.değildir. 

Sayın Üçok, teklifinin gerekçesinin son bölümün
de; «Türk Ceza Kanununun 441 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında yapılacak değişiklikle bu farklılık gi
derilmiş ve 440 mcı maddede olduğu gibi, kocanın 
da tek fiilî zina suçu olarak kabul edilmiş ve kadın 
• erkek eşitliği sağlanmış olacaktır» demektedirler. 
Görülüyor ki, Sayın Üçok, Türk Ceza Kanununun 
441 inci maddesinin birinci fıkrası ile 440 inci mad
desinin birinci fıkrasını birlikte ele alarak 440 inci 
maddenin birinci fıkrasına aynen Türk Ceza Kanu
nunun 441 inci maddesinin birinci fıkrası olarak ge
tirmektedirler; yanılgı buradadır. Kadın ve erkek 
yönünden 440 mcı maddenin birinci ve ikinci fıkra

sıyla cezalarda bir eşitsizlik bulunmadığı gibi, 441 
inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında da keza 
bir eşitsizlik söz konusu değildir. 

Sayın Üçok'un teklifinin gerekçesinin aksine, Türk 
Ceza Kanununun 440 mcı maddesinin birinci fıkrası 
dikkatlice incelendiğinde; karının evli olduğunu bile
rek evli kadınla münasebette bulunan koca, evli ka
dının kocasının şikâyeti üzerine münasebet bir kere 
de vaki olsa bile, 440 mcı maddenin birinci fıkrası 
gibi, yani kadın gibi cezalandırılmaktadır. Görülüyor 
ki, burada erkeği cezalandırmak için gerekçenin ak
sine tek fiil yeterli bulunmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 441 inci maddesinin birin
ci fıkrası nesebin sıhhati, nesebin selameti ve nesebin 
himayesini düşünerek getirilmiş bir başka hükümdür. 
Evli olmayan kadın ile erkeğin zinasını düzenleyen 
bir hükümdür. Evli olmayan kadından doğacak ço
cuğun nesebini sağlıklı biçimde tespit edebilmek 
amacıyla, 441 inci maddenin birinci fıkrası bazı un
surları zorunlu olarak getirmektedir. Karısıyla bir
likte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bi
linebilecek surette, başka bir yerde karı-koca gibi 
yaşamanın sonunda doğacak bir çocuğun nesebini 
tespit etmek mümkün olur. Bu tarifin dışında kalan 
ve evli olmayan kadının doğuracağı çocuğun nesebi
ni tayin etmek ise mümkün değildir. 

Değiştirilmesi teklif edilen 441 inci maddenin bi
rinci fıkrasında olduğu gibi, aynen 441 inci madde
nin ikinci fıkrasında da, zina eden kan hakkında ve
rilecek cezanın, erkeğin evli olduğunu bilerek bu fii
le ortak olan kadına da verileceği hükmü koyulmuş 
bulunmakla, bu madde kapsamı içinde de kanun va-
zıı erkek ile kadın arasında bir farklılık gözetmemiş
tir, 

Türk Ceza Kanununun 440 mcı maddesi ile 441 
inci maddesi arasında farklılık, sadece zina eden ka
dının evli olup olmamasına ilişkin bulunmaktadır. 

Sayın Abdullah Gözübüyük'ün, «Türk Ceza Ka
nununun Açıklanması» isimli eserinde; cilt; 4, sayfa; 
285'te aynen; «Koca, cinsî arzusuna kapılmış olsa da, 
hayat arkadaşı olan karısına saygı ve sevgisini devam 
ettirebileceği halde; kadın, bir kere zina edince ken
disini meşru olmayan münasebete kaptırabileceği ve 
'böylece yuvasına ve kocasına olan bağlarını kolayca 
koparabileceği» ileri sürülmüştür. 

Sayın. Profesör Sulhi Dönmezer «Umumî Adap 
ve Aile Nizamı Aleyhinde Cürümler» kitabının 263 
üncü sayfasında aynen; «<Biz kadın ve erkeğin zinası
nın ayrı şartlara tabi tutulmasının muvafık olacağı fik-
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rind'eyiz. Bir kere, memleketimizin sosyal şartları ka
dın ve erkeğin tabi olduğu cinsiyet kotlarını ayrı 
surette tanzim eylemiştir. Kocasından başkasıyla mü
nasebette bulunan kadın hem muhitçe bütün şerefini 
kaybetmiş olur ve hem de koca ve çocuklarını küçük 
düşürür. Ayrıca, bir tek münasebette kadının gebe 
kalması ve nesep rabıtalarını bozması tehlikesi vardır. 
Halbuiki, erkeğin eşinden başkasıyla münferit bir cinsî 
münasebeti aynı derecede vahim telakki edilmemekte 
ve aynı tehlikeyi ortaya koymamaktadır» demektedir. 

Görülüyor ki, 440 inci madde evli kadının zinası
nı, 441 inci madde de evli olmayan kadının zinasını 
düzenlemektedir, İki madde arasındaki farklılık evli 
kadınla, evli olmayan kadının zinasının farklı unsur-' 
iara tabi tutulmasından ileri gelmektedir. Buna paralel 
olarak, 440 inci maddenin ikinci fıkrasında evli ka
dınla zinada bulunan erkeğin, 441 inci maddenin bi
rinci fıkrasında da evli olmayan kadınla zina yapan 
erkeğin zinasını düzenlemektedir. Kadın ve erkek ara
sındaki biyolojik yapı farkı ve 'özellikle nesebin iltiba
sa meydan vermeyecek şekilde açıkça tespiti ve sahip 
çıkılması toplumu, ıkamu düzenini, gelecek nesM ya
kından ilgilendirdiği içindir ki, kanun 'koyucu Türk 
Ceza Kanununun 440 inci maddesinde evli karıyla suç 
ortağı erkeğin, 441 inci maddesinde de evli olmayan 
kadın ile zinada bulunan kocayla suç ortağı kadının 
zina suçlarını özel unsur ve şartlarını göstererek karı 
ve kocanın zina fiillerini hükümlere bağlamış bulun
maktadır. 

Kanun teklifi gerekçesinde kadın ve erkeğin ka
nun önünde eşitlik ilkesine aykırılığından bahsedil-
mekte ise de, Anayasamızın 10 uncu maddesinde yer 
alan eşitlik ilkesine bir aykırılıktan bahsetmek de müm-, 
kün değildir. 

Nitekim, Pötürge Asliye Ceza Mahkemesinde gö
rülmekte olan bir zina davasında, cumhuriyet savcısı 
tarafından Türk Ceza Kanununun 441 inci maddesi
nin Anayasaya aykırılığının iddia edilmesi üzerine, 
mahkeme, iddianın ciddî olduğuna karar vererek sözü 
geçen maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine baş
vurulmasına karar vermesi üzerine, Anayasa Mahke
mesince, itiraz konusu hükmün incelenmesi sonucun
da, 28.11.1968 gün ve 1968/13 - 56 sayılı kararla va
rılan sonuçta, Türk Ceza Kanununun 441 inci mad
desinin Anayasaya aykırı bulunmadığını tespit etmiş 
bulunmaktadır. Böylece, kanun önünde kadın ve er
kek eşitsizliğini de gerekçe olarak ileri sürmek müm
kün değildir, 

Anayasa Mahkemesi kararına göre, Türk Ceza1 

Kanununun 441 inci maddesi, zina eden koca hakkın-
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da verilecek cezanın erkeğin evli olduğunu bilerek 
bu fiilde ortak olan kadına da verileceği hükmünü 
koymuş ve suçlu ile kadın arasında bir fark gözetme
miştir, 

Zina eden kocayı ve suç ortağı kadını aynı ceza
larla cezalandıran 441 inci maddede bir çelişme ve 
çatışma bulunmadığı gibi, herhangi bir açıklamayı ge
rektirmeyecek derecede de açıktır. Kaldıki, kanunu
muzun mehaz kanunundaki aynen tercüme edilmiş 
şekli de bu şekildedir, mehazdan alınırken herhangi 
bir değişikliğe uğramış değildir. Teklifin komisyonu
muzda görüşülmesi sırasında, hükümet tarafından, 
adı geçen kanunun bütünü üzerinde kısa zamanda 
çalışmalara başlanacağı, ki şu anda komisyon kurul
muş ve çalışmaya da başlanılmış bulunmaktadır. Ada
let Bakanlığı temsilcilerince ifade edildiğinden ve 
teklifin yapılacak bu çalışmalar sırasında ayrıca değer
lendirilmesinin uygunluğu mütalaa edilerek, kanun 
teklifi komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve 
toplantıya katılan 16 üyenin oybirliğiyle reddine ka
rar verilmiş olduğundan, komisyonumuz raporunun 
kabulünü arz ve talep eder, Genel Kurulu saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. 
İM • TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, başka söz is

teyen yoksa size soru sorma hakkı vereceğim. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, bu 

hususta konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz konuştunuz. 
Başka şahsı adına olmak üzere, herhangi bir kimse

ye ancak söz verebilirim. 
Kanun 'teklifinin reddine dair olan bu rapor üze

rindeki müzakerelere devam ediyoruz. Halkçı Parti 
görüşünü belli etmek üzere Sayın Üçok konuştular. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Şimdi sorular kısmına geçiyorum. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim. sorumu, özeEikle yanlış bir uygulamanın mutat 
hale gelmemesi maksadıyla soruyorum; lütfen yanlış 
tefsir edilmesin, yetkililer ve muhatapları tarafından. 

Komisyon raporunu incelediğimizde, teklifin redv 
dinin -Türk Ceza Kanununda hükümetçe değişiklik 
çalışmalarının yapıldığı ve bunun müzakere, münakaşa 
veya kabul edilmesinin bu bütünlüğe bir etkisi ola
cağı yer almaktadır. Teklif bu mülahaza ile reddedi
liyor. Ancak, sayın komisyon başkanı gerek mahkeme 
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kararlarından, gerekse içtihattan emsal vererek işini 
esasına girmiştir. 

1. Komisyon başkanı, komisyonun mütalaa beyan 
etmediği bir konuda mütalaa serdetmeye yetkili mi
dir ve bu davranış İçtüzüğe uygun mudur? 

2. Madem esastan konu kabul edilmemesi ge
reken bir teklifi içermekteydi, .niçin komisyon başkam 
olarak komisyonda esasa girilmemiştir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-

DAROGLU Antalya) — Sayın Genel Kurul huzu
runda yapmış bulunduğum konuşma komisyon baş
kanı sıfatıyla ve komisyonu temsüen olmayıp şahsım 
adına yapılan bir konuşmadır. Komisyon adına söz 
istemiş değilim, 

İkinci sorunuza gelince. İşin esasına geçilmeden 
Adalet 'Bakanlığı temsilcilerinin verdiği bilgilerin ışığı 
altında kanun teklifinin reddedilmesi sayın komisyon 
üyeleri tarafından oybirliği ile karar altına alınmıştır, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu, 

şahsınız adına konuşuyorsunuz. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?. Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
Şimdi komisyonun, teklifin reddine dair raporunu 

oylarınıza sunacağım. Komisyonun raporu teklifin 
reddine dairdir. Komisyon raporu kabul edildiği tak
dirde teklif reddedilmiş olacaktır, komisyon raporu 
reddedildiği takdirde teklif İçtüzüğüm 81 inci mad
desine göre komisyona geri verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair olan bu rapo
runu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyo
nun raporu kabul edilmiştir. 

Böylece kanun tekifi reddedilmiştir efendim. 
3. — 21 2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka

nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) 

IBAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarısı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» kısmının 
3 üncü sırasındaki 242 sıra sayılı, Anayasama 89 uncu 
maddesine göre Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderilen, 21,2.1967 Tarih ve 832 
sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
6.11.1984 Tarih ve 3072 sayılı Kanun ve Komisyon 
Metni üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve sayın idare amirlerinden birisi lütfen 
yerlerini alsınlar. Sayın idare amiri yerini almadığı 
için bu Kanunla ilgili komisyon raporunun görüşül
mesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir, 

4. — 18 Ağustos mi Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (1) 

IBAŞKAN — 4 üncü sıradaki 18 Ağustos 1981 Ta
rihli ve 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanu
nunun 3 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporunu gö
rüşmeye başlıyoruz, 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kab/ul etmeyenler.. Okunmaması kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Cahit Tutum; buyurun efendim. 

HiP GRUIBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli üyeler, önümüzdeki 
tasarı, Denizcilik Yüksekokulunun kuruluş esâslarını 
saptayan kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
olan kanun tasarısıdır. 

Saygıdeğer üyeler, Denizcilik Yüksekokulu cum
huriyet döneminin son derece saygın eğitim kurum
larımızdan bir tanesidir, Amacına baktığımızda, ülke
mizin ihtiyaç duyduğu hem genel hem de denizcilik 
kültürüne sahip güverte zabiti, gemi makineleri işlet
me mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştirmek üzere 
kurulmuş olan bir eğitim kurumudur. 

Aslında bugünkü konumuz teşkilat kanunu üze
rinde genel bir eleştiri yapmak değil. Çünkü, eğer 
2507 sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun üze
rinde bir değerlendirme yapma imkânı bulsaydık, 
büyük bir ihtimalle ilk anda söyleyeceğimiz şeylerin 
başında, bu Denizcilik Yüksekokulunun Demiz Kuv
vetleri Komutanlığı kuruluşu içinde değil, belki yine 
eskiden olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığının bünyesi 
içinde olması gereken bir eğitim kuruluşu olması ge
rekli olurdu. Ancak, şu anda üzerinde durduğumuz 
konu bir bütün olarak teşkilat kanunu değil, sadece 

(1) 243 S. Sayılı Basmayan Tutmağa eklidir. 
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belli birkaç maddesinde son derece sınırlı ölçüde bir 
ihtiyaca dayanarak yapılmak istenen küçük değişiklik
lerle ilgilidir. 

öyle anlaşılmaktadır ki> hükümet, bu kuruluşun 
kanununda ortaya çıkan hazı somut ihtiyaçlara cevap 
vermek için acil bir değişikliğe gerek görmüştür. 
Eğer dikkat buyurmuşsanız tasarının genel gerekçesi bir 
cümleden ibarettir. Denmektedir iki, «Tasan Denizcilik 
Yüksekokulunda, ikili anlaşmalar yapılamaması halinde 
de yabancı uyruklu öğrencilerin parasız yatılı öğrenim 
yapmalarını ve halen bu okulda öğrenim yapan yabancı 
uyruklu öğrencilerini talepleri halinde öğrenime de
vam etmelerini sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır.» 
Tabiî dikkatli bir gözlemci böyle bir ifadenin hemen 
ardından şu soruyu soracaktır: «Acaba getirilmek 
istenen değişiklik nedir?» 

Sayın üyeler, Denizcilik Yüksekokulu Kanununun 
3 üncü maddesi aynen, .şöyledir: «Denizcilik Yük
sekokuluna yönetmelikle belirlenecek lise ve dengi 
okulları bitirenlerden sınavla erkek öğrenci alınır. 
Yabancı uyruklu öğrenciler, okula, Bakanlar (Kurulu
nun kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla kabul 
edilirler.» Paragraf bundan ibarettir, Yani, kanunun 
orijinal metninde Denizcilik Yüksekokuluna yabancı 
öğrencilerin de alınabileceğini, ancak bunun şartının 
Bakanlar Kurulunun vereceği karar üzerime, ikili an
laşmalar çerçevesinde kabul edilebileceğine dairdir. 

Şimdi hükümet bu maddede bir değişiklik yapmı
yor, sadece bir küçük fıkra ekliyor ve «Bakanlar Ku
rulunca öngörülen özel haller için ikili anlaşma şar
tı aranmayabilir» diyor, getirilen metin bundan iba
rettir. 

Saygıdeğer üyeler, kuşkusuz bu bir ihtiyacı kar
şılamak maksadıyla kaleme alınmıştır. Biz bu ihti
yacın zaruretini kabul ederiz. Ancak, hukuk tekniği 
açısından değerli arkadaşlarımın dikkatini çekmek 
istiyorum. 

Demin birinci okuduğum esas metinde, «yabancı 
uyruklu öğrencilerin okula kabul şartı ikili anlaşma
lar çerçevesinde olacak» diyor. Şimdi getirilen deği
şiklikle, yahut ilave edilen fjkrayla; ancak, Bakanlar 
Kurulu, kendi takdir edeceği durumlar için ikili an
laşma şartı aramayabilir, deniliyor. Yani, 1 inci fık
rada esas olan şart istisna durumuna getiriliyor; 
2 nci fıkradaki şimdi getirilen istisna hükmü de âde
ta genel kural haline gel iriliyor Bu hukuk tekniği 
bakımından son derece hatalı. Ama, ifade etmekte de 
oldukça güçlük çekilebilir. Çünkü, eğer amaç ikili 
anlaşmalara dayalı olarak yabancı uyrukluların oku-
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la kabul edilmesi ise ve hükümet buna bir istisna 
getirmek istiyorsa, ancak şartları belirtilmek kaydıyla 
bahsettiğimiz birinci kurala istisna getirebilir. Bakan
lar Kurulunun öngördüğü haller, tamamen Bakan
lar Kurulunun takdirine kalacağına göre, yasa ko
yucunun birinci fıkrada söylediğini söylemesine ge
rek yok. Eğer Bakanlar Kuruluna bir takdir yetkisi 
verilecek ise, bana göre metin aslında şöyle olma
lıydı... 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Bu 
maddeyi kaldırsın, biter. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Hayır, kaldırma
ya gerek yok. Paranteze alıyorum, okuyorum mad
deyi : «Yabancı uyruklu öğrenciler okula Bakanlar 
Kurulu kararı üzerine kabul edilirler» denilmiş ol
saydı orijinal metinde, Hiç gerek yoktu. Çünkü, Ba
kanlar Kurulunun öngördüğü hallerde bu ikili şartı 
aramayacaksanız ve Bakanlar Kurulunun öngörece
ği şartların ne olduğunu da söylemiyorsanız, o zaman 
bu fıkrayı koymanıza gerek yok. 

Sıkıntı olarak bir de şu var : Hükümet 3 üncü 
maddenin tadili diye karşımıza gelmedi; orijinal met
ni aynen bırakıyor, ona sadece bir fıkra ekliyor. Bu 
fıkrayı eklerken kastı, 3 üncü maddenin büyük Öl
çüde özüne dokunmamak; çünkü ona ilave bir şey 
getiriyor. Acaba, Bakanlar Kurulunun hangi halleı 
için öngöreceği şartların ne olacağını söyleyebilir mi
yiz? Doğrusu ben bunda da kuşkuluyum, örneğin, 
«Türk asıllı yabancı uyruklu öğrenciler için ikili an
laşma şartı aranmayabilir» diyebiliriz. O zaman bir 
belirleme var, kanun koyucu bunda açıkça söylüyor 
maksadını; ama Bakanlar Kurulunun öngörebilece
ği başka şeyler de olaibliı, başka haller de olabilir. 
O zaman, biz fıkrayı bu derece açık hale getirirken, 
belki Bakanlar Kurulunun öngörebileceği bazı şey
leri de kapsam dışında bırakma tehlikesini de yarat
mış oluruz. Sanıyorum ki, kanun tekniği bakımın
dan fevkalade çelişkili olmakla beraber çare, 3 üncü 
maddenin «İkili anlaşma» ibaresini taşıyan o kısmını 
metinden çıkartmaktır. 

Tabiî Anayasanın 90 inci maddesine göre elbette 
ki hükümet devletlerle teknik, ekonomik, ticarî ve 
idarî nitelikte uluslararası anlaşmalar imzalayabilir 
veya uluslararası bir anlaşmaya dayanarak birtakım 
uygulama anlaşmaları imzalaybilir veyahut kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanarak birçok ikili anlaş
malar imzalayabilir. Binaenaleyh, eğer kişi ve mül
kiyet hakkına taalluk etmemek kaydıyla birtakım an
laşmalar imzalar ve bunun onanmasının da Anayasa ge-
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reği Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi söz konu
su olur ise, o zaman burada kanunla açıkça hükümete, 
şu konularda idarî nitelikte veya başka nitelikte ikili 
anlaşma yapabilir diye bir hüküm de sevk edilmesi 
gerekir. Eğer hükümetin ikili anlaşma yapma konu
sunda bir muhtariyeti varsa burada zaten zikretme
ye gerek yok. Bazı anlaşmalar belli koşullarda Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onamasına tabi değil. 
Eğer o tür bir anlaşma yapılması ve kanunla açıkça 
böyle bir yetki istenmesi söz konusu ise o yetki de 
verilebilir. 

Kanımca hukuk bakımından oldukça çapraşık, 
yorumlaması sıkıntı yaratabilecek ve okunduğunda 
insanın garipseyebileceği bir çelişki yatmaktadır. Dü-
ezltilmesinin tek yolu var; tabiî komisyon eğer lütfe
der geri alır ve 3 üncü maddedeki o ibarede bir de
ğişiklik yaparsa düzelmiş olur; ama böyle kaldığı 
takdirde ne olabilir, nasıl bir sıkıntı yaratabilir? Hu
kuk tekniğinin gereklerini ihlal veya zorlama dışın
da acaba bir başka sıkıntı yaratır mı? Olsa olsa şu 
soruyu sorabilir; ikili anlaşma şartı aramayacağınız 
haller nelerdir diye size sorsak hükümet olarak cevap 
verebilir misiniz diyebilir; milletvekili o soruyu sora
bilir. Yani, acaba Bakanlar Kurulunca ikili şart 
aramamayı hangi haller için düşünüyorsunuz? Bu da, 
sanıyorum ki çok sarih olarak belki cevap verile
meyecek haldir. O zaman saym komisyon, Denizci
lik Yüksekokuluna alınacak yabancı uyruklu öğren
cilerin okula Bakanlar Kurulunun kararı üzerine ka
bul edilmesini istiyorsa, yani amaç onu sağlamak ise, 
o zaman «Yapılacak ikili anlaşmalarla» diyerek bunu 
sınırlayan o hükmü çıkartabilir. Bu takdirde metnin 
özünde herhangi bir aksaklık meydana gelmez. 

Saygıdeğer üyeler, aslında son derece saygın ve 
Türk eğitim sistemine büyük katkılar getiren ve ye
tiştirdiği güzide denizcilerle halen deniz ticaret fi
losunda söz sahibi olan ve hele son yıllarda Türkiye' 
nin deniz ticareti alanında yaptığı büyük atılıma ya
raşır eğitim vermeye çabalayan bu güzide kurumun 
belli bir ihtiyacını karşılamak maksadıyla getirilmiş 
olan bu kanun tasarısına öz itibariyle olumlu baktı
ğımızı ve olumlu oy kullanacağımızı belirtmek iste
rim. Ancak, belirttiğim endişelerle grubum, hukuk 
tekniği açısından bu derece sakat veya zorlama ni
teliğinde bir metnin çıkmasından yana değildir. Eğer 
saygıdeğer üyelerimiz iltifat ederlerse, sayın komis
yon anlayış gösterirlerse bu maddeyi yeniden yaza
biliriz. Bunun dışında kanun tasarısına karşı bakışı
mızın olumlu olduğunu belirtir, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz iste

yen var mı efendim? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı Denizcilik 
Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2507 Sayılı Kanunun 3 üncü mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bakanlar Kurulunca öngörülen özel haller için 

ikili anlaşma şartı aranmayabilir.» 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... - Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2507 Sayılı Kanunun 8 inci mad

desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar ve kon

tenjan dahilinde kamu kurumları dışındaki ihtiyacı 
ve yabancı ülke taleplerini karşılamak üzere, okula 
paralı yatılı öğrenci de kabul edilebilir. Bakanlar Ku
rulu kararı ile okula kabul edilen bazı yabancı uy
ruklu öğrenciler parasız yatılı olarak okutulabilirler.» 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2507 Sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 6. — Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte Denizcilik Yüksekokulunda öğrenimde 
bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenime de
vam etmek isteyenler, 3 üncü maddede belirtilen ikili 
anlaşmalarla bağlı kalmaksızın 8 inci maddenin 2 nci 
fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere öğrenimle
rini sürdürürler.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Sorular kısmına geçiyoruz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu
rada hep «Yabancı uyruklu» sözü geçiyor. Bunların 
içinde haymatloslar da var mı? 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani vatansız 

olanlar da, uyruksuz olanlar da var mı? Buna dahil 
midir, acaba Komisyon lütfeder mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, soru anlaşıldı mı 
efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Yabancı uyruk
lu» demek bir sıkıntı yaratır mı? Uyruğunu kaybet
miş olanlar olabilir. 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır, inceliyorlar efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Baş
kan, burada yabancı uyruklulardan bahsedilmekte
dir. Uyruksuzlar bu kapsam içerisine alınmamıştır. 

BAŞKAN — Sorunun ikinci kısmı da, «Bir sı
kıntı yaratır mı bu durum?» şeklindedir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Böyle bir 
sıkıntı yaratacağını sanmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun 20 Ağustos 1981 tari

hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

yürürlük tarihi 3,5 yıl geriye gidiyor; 20 Ağustos 
1981 'e gidiyor. Bundan kasıt, Denizcilik Yüksekokulu 
Kanununun Resmî Gazetede yayınlandığı tarihi esas 
almak mıdır, başka bir maksat var mıdır? Saygı
değer Komisyon lütfederler mi acaba? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ,BAŞKAN-
VEKİLÎ NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Evet, kanu
nun yayınladığı tarihi esas almaktır maksat. 

BAŞKAN — Tutanaklara geçmesi bakımından 
o kanunun adını zikredin lütfen. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — 2507 sayılı 
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Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihi esas almak* 
tadır. 

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

Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere tasarının tümü 

üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır 

Hayırlı olsun. 

5. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/547) (S. Sayısı : 254) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci sırasındaki Em
niyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu 
Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyenler efendim? 
Sayın Alpkaya, şahsınız adına mı efendim? 
EMİN ALPKAYA (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şahsı adına Emin Alpkaya; buyu

runuz efendim. 

EMİN ALPKAYA (Niğde) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Emniyet Genel Müdürlüğünün 
helikopter pilotları için uçuş tazminatı 'hakkındaki 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, böyle 'bir kanun tasarısının 
gelmesinden, dolayı, 35 yıla yakın 'hizmetim dola
yısıyla 'bu meslek içerisinde yoğurulmuş bir kimse 
olarak, evvela şükranlarımı arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarını, insanlar yerde yürümeye 
göre yaratılmışlardır, havada uçmaya veya denizal
tında gitmeye göre değildir, O nedenle her kurulu-

(1) 254 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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şun kendine göre büyük riskleri vardır, ve bu risk
lerin karşılığının da verilmesi gerekir. 'Bugüne kadar 
'bu konuları gücü yettiği kadar, bütçe imkânları da
hilinde yerine getirdiğinden dolayı Türk Devletine 
ve Hükümetine tekrar şükranlarımı arz etmek iste
rim. 

Kamuoyunda şöyle bir slogan var değerli arka
daşlarım; «'Pilotlar veya havacılar çok maaş alıyor
lar, çok para alıyorlar» denir. Ne kadar riskli, büyük 
bir vazife olduğunun şuuru içerisinde 'bulunduğunu
zun idraki içindeyim. Havacılar fazla para almaz 
arkadaşlarım. Getirilen bu kanunda da Emniyet Ge
nel Müdürü brüt maaşının yüzde 70*ini aylık uçuş 
tazminatı olarak alır; ama bu yüzde 70'in de, (gene 
ayrıca senelere 'bölersek) senelere göre bir nispeti 
vardır arkadaki cetvelde, bu cetvele göre tazminat 
olarak alırlar. Helikopterle uçan pilotlar ayda 46 648 
lira, 'burada vazife gören makinistler ise 35 581 lira 
alacaklardır. Bu kanun tasarısı, Silahlı Kuvvetlerin 
kanunuyla hem eşit ve hem de ahenkli olarak ya
pılmıştır, hiçbir ayrıcalık güdülmemiştir. Onun için 
•gerek Plan ve Bütçe Komisyonuna ve gerekse hazır
layan diğer arkadaşlarıma, teşekkürlerimi sunarım. 
Ancak tabiî ki, ufak tefek ayrıcalıklar mevcuttur. 
Burada vazife görecek olan arkadaşlar, daha ziyade 
Türk Hava Kuvvetlerinden veya Kara Kuvvetlerin
den ayrılmış pilotlardır veya uçuş ekibidir. Bunlar 
ya istifa suretiyle bu göreve taliptirler veyahut da 
emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak gelecekler
dir. O zaman ne olacak? 

O zaman şüphesiz ki hem emekli maaşı alacak, 
hem uçuş 'hizmeti tazminatı alacak ve hem de, söz
leşmeli iseler, sözleşme ücreti alacaklardır. Yani ha
va kuvvetlerindeki veya kara kuvvetlerindeki heli- . ' 
fcopter pilotları muharebe sahasında vazife göre
cekleri için görevleri daha riskli olmasına rağmen, 
emniyet teşkilatında vazife gören bu arkadaşlar daha 
az riskli durumda olmalarına rağmen, aralarında 
ufak bir ayrıcalık olacağı görülüyor. Bu göreve talip 
olanlar arasındaki bu farklılığın yönetmeliklerle den
geleneceği inancındayım. Aksi halde silahlı kuvvetler
den bu sektörlere fazla miktarda pilot ve makinist 
akımı olur. Nitekim, bunun misalleri Türk Hava 
Yollarında vardır. Şüphesiz ki Türk Hava Yolları
nın verdiği uçuş tazminatı burayla kabili kıyas de-, 
ğildir, arada büyük farklar vardır ve o nedenle bü
yük talepler mevcuttur; fakat ufak da olsa yaşı dol
muş veyahut da uçuş müddeti bitmiş arkadaşların is
tifa ederek buraya girmeleri mevzubahistir. Bunun 

için Türk Hava Kuvvetlerinin Ulaştırma Bakanlığı 
ile aralarında, buraya hangi evsaftaki pilotların alı
nacağı veya nasıl seçileceği konusunda bir protokol 
mevcut. İçişleri Bakanlığımız da bu şekilde bir 
protokol yaparsa daha verimli olur ve bazı sürtüş
me veya tatsız olaylara mahal kalmaz kanısındayım. 
Çünkü, Türk Hava ve Kara Kuvvetleri yetiştirmiş 
olduğu iyi elemanları tabiî ki elinden bırakmak iste
mez; ama onlar da ayrılmak, daha hafif vazifelere, 
daha rahat vazifelere geçmek isterler. 

Bu kanuna göre, (biraz önce de belirttiğim gibi) 
Türk Hava Kuvvetlerinde albay maaşının yüzde 70' 
inin yüzde 65'i ^pervaneli uçak pilotlarına verilir, bu
rada da Emniyet Genel Müdürünün brüt maaşının 
yüzde 70'i verilir. Hem Emniyet Genel Müdürünün, 
hem de 3 yıllık albayın brüt maaşı 119 bin liradır. 
Bunun yüzde 70'i uçuş tazminatı olarak tahsis edile
cektir. Makinistlere ise bunun daha azı verilir. 

Değerli arkadaşlarım, uçuş hizmet tazminatları 
uçuş hizmet sürelerine göre ayrı ayrı hesap edilir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 10 yıl pervaneli uçaklar
da pilotluk yapan bir şahsı dikkate alır isek, emni
yet teşkilatı helikopter pilotu da bu 10 yılda eşit taz
minat alacaktır. Biraz önce de belirttiğim gibi, hem 
hava kuvvetlerinde hem de emniyet teşkilatında, 
aşağı yukarı 46 684 lira ellerine tazminat geçecektir. 
Bunlardan vergi kesilmez, ancak binde 4 nispetinde 
damga resmi kesilir. Yalnız uçuş hizmet sürelerinin 
hesabında tahmin ederim, bu kanun Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanunudur ve emniyet teşkilatındaki 
helikopter pilotları içindir, uçuş tazminatında ol
sun ve hizmette olsun dikkate alınacak husus, bun
ların emniyet, teşkilatına girmiş olduğu yıldan iti
baren ucuz hizmet sürelerinin hesap edilmesi gere
kir ki, eski uçuş hizmet sürelerinin dikkate alınma
yacağı, ancak emnivet teşkilatındaki görevi esnasın
daki uçuş hizmet sürelerinin dikkate alınarak işleme 
tabi tutulacağına dair burada bir 'sarahat yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun 13 üncü madde
sinde ufak bir noktaya da değinmek isterini. Kanu
nun 13 üncü maddesine göre kaza yapan pilot veya 
uçuş ekibi personeli mahkemeve verilip tazminat 
davası açılmaz hükmü mevcuttur. Hemen belirtmek 
isterim ki, şüphesiz hiçbir pilot kaza yapmayı arzu
lamaz. Çünkü içerisinde kendi canı vardır. Ama ka
nuna bunu bu şekilde koymamamız bir nevi caydı
rıcılığı da ortadan kaldırmış oluyor. Her ne kadar 
buraya girecek pilotlar şimdilik genç, ateşli pilotlar 
değildirler, disiplinsizlik yapmak istemezler; fakat 

=-255 — 



T. B. M. M. B : €7 28 . 2 . 1985 0 : 1 

ileride genç pilotlar yetiştirecektir emniyet teşkilatı
mız. O nedenle disiplinsiz hareketler yapılıp kazaya 
sebep oldukları zaman, bu hüküm dolayısıyla mah
kemeye verilip tazmini cihetine gidilmeyecektir. 
Halbuki, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu madde mev
cut değildir. Dikkatinizi çekmek isterim; Türk Ha
va Yollan pilotları, burada, Ankara civarındaki bir 
kaza dolayısıyla mahkemeye çıktılar, ifade verdiler. 
Tabiî bunun tazmin edilip edilmemesi mahkemenin 
kararına bağlıdır. Her ne kadar mahkemeye verilip 
verilmemesi, yani kazanın disiplinsizlik veya başka 
hareketlerden dolayı mevcut olup olmadığı bir tet
kik heyeti tarafından tetkik edilip, buna göre mah
kemeye verilip verilmemesine karar verilecek ama, 
kanunda bu şekilde, «mahkemeye verilmez» hükmü
nün bulunması, meslek arkadaşlarım tarafından belki 
ufak bir ihtimalle de olsa, suiistimale gidilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Alpkaya, lütfen toparlayınız 
efendim. 

EMİN ALPKAYA (Niğde) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

0 nedenle, bu maddenin tadiline lüzum görüyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifi yerinde bir 
tekliftir. Riskli görevlerin bu şekilde taltifi veya kar
şılığının verilmesi gerekir. O nedenle, teklifin, em
niyet teşkilatındaki helikopter pilotlarına hayırlı ol
masını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpkaya. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu 
Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Emniyet Ge

nel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak gö
revli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin hiz
met müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile •• 
bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin 
düzenlenmesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ,. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Emniyet Genel Mü

dürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak görevli pi
lot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli hakkında uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen tabirler aşa

ğıda açıklanmıştır. 
a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silahlı Kuvvetleri 

uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı bir devlet 
uçuş okulu veya kurslarından pilotluk diploması alan 
ve diploması usulüne göre onaylanan emniyet per
soneline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fii
len uçuşa başlayan emniyet personeline de pilot ada
yı denir. 

b) Uçuş ekibi : Uçmakta olan bir hava vasıta
sının içinde pilot ile beraber bulunarak hava vasıta
sının uçurulmasında görev almasının gerekli olduğu, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan
lığınca onaylanan uçucu emniyet personelidir. 

e) Uçuş hizmet müddeti : Uçuşların, okul veya • 
uçuş kurslarında İlk uçuşa başlama tarihinden itiba
ren uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk 
müddetleridir. 

d) Kıstas aylık : Emniyet Genel Müdürünün (Ek 
gösterge dahil) brüt aylığının tutandır. 

e) Hizmet Yılı : Uçuş hizmet yılı veya yıl de
yimi, 1 Ocak tarihinde başlayıp 31 Aralık tarihinde 
biten 12 aylık dönemi kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) _ Sayın Başkan 
redaksiyon mahiyetinde arz ediyorum. 

<c) fıkrasında «uçuş hizmet müddeti»nden sonra 
«Uçucuların» olacak efendim «Uçuşuların» değil. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltildi efendim. «Uçu
cuların, okul veya uçuş kurslarında» 'Olarak devam 
ediyor. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uçuculara ödenecek tazminat 
MADDE 4. — Emniyet hizmetleri sınıfına dahil 

pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 70*i, uçuş 
ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i üzerinden bu • 
Kanuna ek cetvelde hizmet yılları '(adaylar için 'birin
ci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık 
uçuş tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 4 üncü mad
de ekli cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Diğer görevlilere ödenecek tazminat 
MADDE 5. — Bir görevin ifası veya hava vasıta

sının kontrol ve tecrübesi maksadıyla, hava vasıtası 
içinde fiilen uçan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi 
dışında ölüp aylık uçuş tazminatı almayan, Emniyet 
Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş personele her 
uçuş saati 'başına 'kıstas aylığının ;% l'i oranında taz
minat ödenir. Ancak hu şekilde görev yapanlara bir 
ay içinde ödenecek tazminat miktarı kıstas aylığının 
% 10'unu geçemez. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen • 
varjmr?Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tazminatın ödenme şartları ve kesilmesi 
MADDE 6. — a) 'Pilotların ve uçuş ekibi per

sonelinin uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda 
, en az; 

1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 
1 500 saatin altında olanların 60 saat; 

2. Uçuş hizmeti 10 - '20 yıl veya tüm uçuşu 
1 500 - 2 500 saat arasında olanların 30 saat; 

3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 
saatten fazla olanların 15 saat; 

Uçuş yapmaları şarttır/ 
b) Yıllık mecburî uçuş saatini tamamlamayan

ların uçuş tazminatının !% 50'®i müteakip hizmet yılı 
'başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, ön
ceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarın ta
mamlanmasını takibeden aybaşından itibaren öden
meye haşlanır. 

c) Pilot veya uçuş ekibi personelinin aylık taz
minat alabilmeleri için, görev ve hizmete dair istek
leri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda hir yıl 
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içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst derece sicil 
ımirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki ihtar veya ay-
'ık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. 
Bu şartı taşımayanların tazminatının % 50'si, tebliğ 
tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu ke
silme, ilgilinin durumunu düzelttiğine dair en yakın 
iki üst derece sicil amirlerinden müspet kanaat ra
poru alıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, 
müspet kanaat raporunun alındığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren ödenir. 

d) Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki 
kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahati 
gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan baş
ka hizmetlere nakledilen pilotlara, uçuş ekibi perso
neline bir yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat 
ödenir. Bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve 
bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz. Bir 
yıldan fazlası için aylık uçuş tazminatı kesilir. Bun
lar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşı
yorlarsa aylık tazminat, göreve 'başladıkları tarihi ta
krbeden aybaşından itibaren ödenir. 

e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak öde
nir ve damga resmi hariç vergiye tabi değildir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Yıpranma tazminatı 
MADDE 7. — Yıpranma tazminatının ödenme 

usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

- a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçiş
leri Bakanının onayı ile; 

1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra 
daimî olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, 

2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra 
daimî olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi per
soneline, 

•b) Uçuş hizmetiyle ilgili görevler sırasındaki ka
zalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili 
sağlık kurulları raporlarına dayanılarak daimî olarak 
yer hizmetlerine nakledilen uçuculara, 

Emniyet hizmetleri sınıfında görevli oldukları 
müddetçe, uçuş görevlerinden ayrıklıkları tarihteki 
derece ve kademelerinin, ödenme tarihindeki karşı
lığının (Ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık 
yıpranma tazminatı ödenir. Ancak bu tazminat on1 

yıldan sonra ödenmez. 
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Yer hizmetine sevk edilen bu personel bulundu
ğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandı
rılır. 

c) Disiplinsizlik sebebiyle, 'bu madde kapsamı
na girenlere ve kendi istekleriyle ayrilanlara yıpran
ma tazminatı ödenmez. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi 
MADDE 8. — Uçuş okulu ve kursu öğrencile

rini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle 
yetiştiren kadrolu ve sözleşmeli uçuş öğretmenleri ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık 'birimlerinde çift 
kumandalı hava vasıtalarında, atış, alet, inti'bak ve 
standardizasyon uçuş Öğretmenliği yapanlara, öğret
menlik uçuş saati başına, kıstas aylığının binde üçü 
yetiştirme ikramıvesi olarak ödenir. Bu ikramiye öğ
retmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler:.. Madde ka'bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hizmet müddetinin hesabı 
MADDE 9. — Uçuş hizmet müddetlerinin hesa

bında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa 
başlanılan tarihtir. 

Uçuştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre; 
•a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin İçiş

leri Bakanınca onay tarihi; 
b) Sağlık kurulu raporunun tastik tarihi; 
c) Uçuculardan istekleri üzerine ayrılmaları ka

bul edilenlerin dilekçe tarihidir. 

Uçuş hizmet müddetleri hizmet yılı başlangıcına 
göre tespit edilir. Yıl hesabında altı ay ve daha fazla 
müddetler tam yıl sayılır. Altı aydan az müddetler 
dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Şehitlik ve sakatlık tazminatı 
MADDE 10. — a) Pilot, pilot adayı ve uçuş 

ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, 

b) Hangi meslek ve sınıfta olursa olsun; vazifeli 
olarak hava vasıtasında bulunan emniyet personeli 
ile, bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda 
bulunanlar araçta 'bulundukları sırada; 

Şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanma
ları halinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına, 
bu Kanunun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Baş
kanlığına bağlı alarak görev alan sözleşmeli pilot ve 
uçuş ekibi personeli bu Kanunun sakatlık ve şehit
lik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder. 

Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 
sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanundan istifade edemez. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenleri... Madde ka'bul edilmiştir. 

İİ inci maddeyi okutuyorum : 

Tazminat miktarı 
MADDE 11. — a) Şehit olanların kanunî mi

rasçılarına kıstas aylığının 30 katı, 
b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü 
olanlar hakkında esas alınan 13.7.1953 gün ve 1053 
sayılı «Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri 
Hakkındaki Nizamname» de gösterilen 6 derece üze
rinde ve sakatlık derecelerine göre (a) bendinden 
belirtilen miktarın; 

1 inci dereceye 
2 nci dereceye 
3 üncü dereceye 
4 üncü dereceye 
5 inci dereceye 
6 ncı dereceye 

% 75'i, 
•% 65'i, 
% 55'i, 
'% 45'i, 
% 35'i, 
% 25'i, 

c) Yaralanma,ve sakatlık durumları (b) bendin
de gösterilen derecelerde olmamakla birlikte görev
lerinden ayrilmalarına sebep olmuş ise, (a) 'bendinde 
belirtilen miktarın % 20'si, 

Tutarında maddî ve manevî tazminat ödenir. 
Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas ay

lık, sakatlanma veya şehitliğe sebep olan olayın 
meydana geldiği tarihteki kıstas aylıktır. 

d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen taz
minatın kanunî mirasçılarına intikalinde; şedihin eş 
ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm 
tarihinde sağ olan ana ve 'babanın her birine ayrı 
ayrı olmak üzere % 10 tutarındaki kısmı verildik-
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ten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara öde
nir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. An
cak, ana ve babaya verilen tazminat çocukların her-
birine ödenen tazminattan fazla olamaz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 

ÖMER KLTŞHAN (Kars) — Bir soru sormak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Soru sorulabilir, 
Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

komisyondan şunu öğrenmek istiyorum : 
11 inci maddenin (a) bendinde, «Şehit olanların 

kanunî mirasçılarına kıstas aylığının 30 katı» diyor
lar. Buradaki kıstas aylık hangi anlamdadır? Ben 
bilemiyorum bunu; yani brüt aylık anlamında mıdır, 
net aylık manasında mıdır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, kıstas 
aylık 3 üncü maddenin (d) bendinde açıklanmıştır. 
«Kıstas aylık : Emniyet Genel Müdürünün (Ek gös
terge dahil) brüt aylığının tutarıdır» Bunun üzerin
den, ekli cetvele göre hesaplanan miktar üzerinden 
yine kendisine 11 inci maddenin hükümleri dahilinde 
şehit ve kanunî mirasçılarına tazminat ödenir. 

Kıstas aylık, 3 üncü maddenin (d) bendinde tarif 
edilmiş olan aylık oluyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 

şey sormak istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Başka 'bir soru daha mı sormak 

istiyorsunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır bununla ilgili 

efendim. 
Yalnız Emniyet Genel Müdürlüğünde kullanılan 

bir tabir midir? Çünkü ben bir başka yerde «Kıstas 
aylık» diye bir kavram bilmiyorum. O bakımdan 
sordum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Efendim, bu 
tabiî emniyet personelini ilgilendirdiği için, emniyet 
teşkilatının en yüksek aylık alan mensubuna; yani i 

Emniyet Genel Müdürüne atıf yapmıştır. Silahlı Kuv
vetlerde de albay maaşını alıyor «Kıstas aylık» ola
rak. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu 'brüt aylık ola
bilir, ek ödemeleriyle birlikte maaşının yekûnu ola
bilir ama, «Kıstas aylık» diye bir tabiri ilk defa du
yuyorum; ömrüm sosyal güvenlik kurumlarında geç
tiği halde. . . 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın 'Başkan, izin verirseniz bendeniz ce
vaplandırayım. 

BAŞKAN — Buyun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Silahlı Kuvvetlerimizde 'bu tabir kullanılmak
tadır efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Kıstas aylık» ola
rak mı? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evet efendim, «Kıstas aylık» 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka soru 

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

Btmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Statünün kaybı 
MADDE 12. — Uçuculardan görevlerinin gerek

tirdiği vasıflan kaybettikleri veya görev isteklerini 
verine getirmedikleri anlaşılanlann; Emniyet Genel 
Müdürlüğünce uçucu personelden teşkil olunacak 
Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararı ve içişleri Ba
kanının tasdiki ile bu statülerine son verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli milletvekilleri; bu «Statünün kaybı» 
başlıklı 12 nci madde ile «Uçuş Kıymetlendirme Ku
rulu» isminde yeni bir kurul kuruluyor. Bu kurulun 
tasarruftan var, tasarrufları maddede sıralanmış; fa
kat bunun ne şekilde işletileceğinin, ki Anayasanın 
115 ve 124 üncü maddelerinde bahsedilen ya yönet
melikle veya tüzükle belirlenmesi lazım. Bu şekilde 
muallakta bırakılıyor. Kanun tasarısım baştan sona 
tetkik ettim, ayrıca bu kanunun yürütülmesine iliş
kin bir yönetmelik veya tüzüğün de hazırlanıp geti
rileceği öngörülmemiş. 

Kanun tasarısına daha iyi sağlık getirmek için yük
sek komisyondan hassaten rica ediyorum; hiç değilse 
bu maddeye, bir yönetmelikle veyahut bir tüzükle 
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halledileceğine dair bir açıklama getirse iyi olur. Tü
zük çıkarmak çok zordur; fakat yönetmelikle hallet
mek daha disiplinli olur. 

Bunu komisyonun takdirlerine arz ediyorum. 
Maddeyi alıp da bu şekilde düzenlerse memnun olu
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
12 nci madde üzerinde başka söz isteyen?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaza - kırımdan sorumlu personele uygulanacak 

işlemler 
MADDE 13. — Meydana gelen kaza - kırım 

olaylarında hava aracı içinde bulunan pilotlar ve di
ğer uçucu personel, plotaj ve diğer idarî hatalar ne
deniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu ol
mazlar. Ancak bu personel hakkında Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Kaza - Kırım Yönergesi hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli personel 
MADDE 14. — Sözleşmeli olarak çalıştırılan pi

lot ve uçuş ekibi personelinden isteyenlerin sözleş
meli hizmet süresi terfilerine sayılır ve emeklilik hak
ları devam eder. 

Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kaza
lar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda hastalık izni 
alan sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline de bir 
yıl müddet ile sözleşmelerinde belirtilen aylık ücret 
ödenir, bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve 
bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
İtibarî hizmet müddeti 
MADDE 15. — Sözleşmeli personel dahil pilot 

olan ve olmayan Emniyet Genel Müdürlüğü uçucu 
personelinin uçucu olarak geçirdikleri fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi 
(b) fıkrası ile 36 nci maddesinin (a), (b) frkraların-
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j da gösterilen fiilî hizmet müddetleri zamları dışında 
ayrıca 6 ay itibarî hizmet müddeti eklenir. 

I BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

Ek madde l'i okutuyorum : 
Sözleşmeli ve emniyet hizmetli personele verile-

I cek haklar 
EK MADDE 1. — Sözleşmeli uçucu personele; 

bu Kanunda uygun görülenler ile Personel Kanunu 
hükümleri saklı kalmak üzere, sözleşme ile belirle
nen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü aynî 
menfaat, hizmetin özelliğine uygun, gerekli uçuş ve 

I balkım melbusatı ile uçuş teçhizatı verilir. 
Emniyet hizmetli uçucu personele de verilmekte 

olan hizmet giyeceği dışında ayrıca, hizmetin özelliği 
gereği, kurumun uygun göreceği gerekli uçuş ve ba
kım melbusatı ile uçuş teçhizatı verilir. 

BAŞKAN — Ek madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Ek madde kabul edilmiştir. 

I 16 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 

I MADDE 16. — Bu Kanunun 10 uncu maddesi 
j İ Ocak 1982 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tari-
I hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen .. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 17 nci maddeyi okutuyorum : 
I Yürütme 

MADDE 17, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
I Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I Oyunun rengini belli etmek üzere tümü üzerinde 
I konuşmak isteyen var mı? Yok. 
I Bu tasarı mahiyeti icabı açık oylamaya tabidir. 
I Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaş-
I tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil-
I letvekMeri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 

çevresini, oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle 
I oylarını kullanabilirler. 
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Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın, 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
6. — Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha

millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 
29.6.1P56 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236 ve 236'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama devam 
ederken gündemdeki sıraya göre görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Gündemin 6 ncı sırasında «Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Ağn Milletvekili İbrahim Taş
demir ve 7 arkadaşının, 29.6.1956 tarih ve 6762 sa
yılı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Teklif i»nin görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Tasarının tümü 17.1.1985 tarihli 55 inci Birleşim
de, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyona 
geri verilmişti. Komisyonun yeniden düzenlediği ra
por ve metin 236'ya 1 inci ek sıra sayısıyla basılıp 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir.-

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyenler?... 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Oktay; buyurun 

efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

teklif sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydettik efendim. 

HP GRUBU ADINA M. SEYF1 OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Çekle 
ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Milletve
kili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 
Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu Hakkında Halkçı Parti-Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. 

(1) 236 ve 236'ya 1 inci ek S. Sayılı Basmayazılar 
tutanağa eklidir. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle bu konu ile de 
yakından ilgili bulunan bir hususu huzurunuzda yi
nelemek istiyorum. 

Türk hukuku, cumhuriyetten, yüce Atatürk'ün 
hukuk devrimini başlatmasından bu yana, hukuk bi
liminin öngördüğü ilkelere uygun bir sistem içeri
sinde düzenlene gelmiştir. Bilindiği üzere, toplum 
daima değişmekte, gelişmekte ve ilerlemektedir. İşte 
bu gelişime paralel olarak, hukukun düzenleme zo
runda kaldığı konular ve alanlar da doğal olarak değiş
mekte ve genişlemektedir. Bu gerçekler nazara alındı
ğında, hukuk düzenlinin belli bir sistem ve belli bir tek
nik içerisinde düzenlenmesinin toplum düzeni açısından 
ne derece önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Ge
rek yasa koyucu ve gerekse Türk hukukçuları tüm cum
huriyet döneminde hukuk mevzuatımızın bilime uy
gun sistematiğini korumaya saygıdeğer bir özen 
göstermişlerdir. Sistem açısından durum böyle oldu
ğu gibi, yasa yapma tekniği açısından da aynı öze
nin gösterildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki, bu ikti
dar döneminde, gerek hukuk sistematiği ve gerekse 
yasa yapma tekniği açısından geçmiş dönemlerde 
gösterilen özeni görmekten yoksun bulunuyoruz. İş 
bitirici olma gibi, hukuksal ve siyasal içeriği belir
lenmemiş bir tabiri esas alarak, yasaların alelacele 
hazırlanması, hukuk sistemimizin karman - çorman 
edilmesine, âdeta arapsaçına çevrilmesine neden ol
maktadır. Bu gidişat, hak aramayı ve hakkın ger
çekleşmesi için gerekli sağlıklı uygulamayı güçleştirir, 
onarılması, giderilmesi olanaksız durumlar yaratır. 

Halkçı Parti Grubu olarak bîz, hükümetçe getiri
len yasa tasarılarını bu açıdan eleştirerek, iktidarı 
uyan görevimizi yaptık ve yapmaya da devam ede
ceğiz. 

Hükümetin çıkarılan ve sık sık değiştirilen ve ek 
yapılan kanun kuvvetinde kararnameler ve nevi şah
sın münhasır bir yasama tekniğiyle çıkardığı yasa
larla hukuk alanında âdeta kargaşa yarattığını bir
çok kez vurguladık. Hazırlanan yasa tasarıları, dü
zenlemeye alman konunun tümünü düzenlemekten 
çoğu zaman uzak ve son derece kısa olmaktadır. 
Getirilen tasarılarla sadece bir çerçeve çizilmekte 
ve yasa ile düzenlenmesi gereken büyük bir bölüm 
Bakanlar Kuruluna, bakanlara ve hatta genel müdür
lüklere bırakılmaktadır. 

Şimdi tasarıya bakalım: Adından da anlaşıla
cağı üzere, bu tasarı çekle ilgili bir düzenleme getir
mektedir. Bizim ticarî yaşamımızı düzenleyen bir Ti-
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caret Yasamız mevcut. Bu yasa çekle ilgili konuları 
düzenlemiş bulunmaktadır. Çek, mahiyeti itibariyle 
ibono gibi şekle tabi kıymetli senettir. Çek, bono ve 
diğer kıymetli senetler Ticaret Yasasında bir bütün
lük içerisinde düzenlenmiştir. Bu tasarının gerekçe
sine baktığımızda, Türk Ticaret Kanununda çek
le ilgili olarak yer alan prensiplerin güçlendirilme
sinden söz edilmektedir. O halde neden apayrı bîr 
yasa hazırlanıyor ve Ticaret Yasası dışında yeni tur 
yasanın meydana getirilmesine neden olunuyor? Bu 
hükümler pekâlâ Türk Ticaret Yasasının ilgili hü
kümlerine monte veya ek yapılabilirdi. En doğrusu 
bu idi. Çünkü, Ticaret Kanununda konu ile ilgili diğer 
hükümlerle ancak o şekilde bütünlük sağlanabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıda düzenlenen 
bir başka konu çekin şekline ilişkin olanıdır. Kam
biyo senetlerine, ticarî evraka önem kazandıran, on
lara ayrı hk statü veren özellik, onların belli bir 
şekle bağlı oluşlarıdır. Çek, belli bir şekle bağlı ola
rak düzenlenirse ancak çek mahiyetini kazanır. Yok
sa adi bir havale hükmünde kalır. Ticaret Yasamız 
çekin şekline ait unsurları belirlemiştir. Bu tasarı
nın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, çek karnele
rinin baskı şekline dair esasları saptama yetkisini 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bırakmıştır. 
Buradaki baskı şeklinden ne kastedilmektedir? Bu 
madde. Ticaret Yasasında bulunan ve çekin unsur
larını belirterek şeklini tayin eden hükmünü tadil mi 
etmektedir? Burada bir açıklık göremiyoruz. Bu 
maddeye açıklık getirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Bu tasarının, yine isminden anlaşılacağı üzere, 
gerçekleştirmek istediği amaçlardan birisi, çek ha
millerinin korunmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, halen yürürlükte olan 
mevzuatımızda karşılıksız çek dolandırıcılık suçunu 
oluşturmaktadır. Bu tasarı karşılıksız çeki dolandı
rıcılık suçu olmaktan çıkarmaktadır. Bu tasarıya 
göre karşılıksız çek tanzim etme suçu, kişisel yakın
maya; yani takibi şikâyete bağlı bir suç haline dö
nüştürülmüştür. Bu, önemli bir değişikliktir. Bizim 
anlayışımıza göre, getirilen bu değişiklik, çek hamili
nin korunmasına değil, çeki düzenleyen kişinin çı
karına bir düzenlemedir ve 'bize göre bu düzenleme, 
halen yürürlükte olan ve karşılıksız çek düzenleme 
konusunda caydırıcılığı daha etkin olan hükümleri 
değiştirerek, karşılıksız çek düzenlemeye âdeta yeşil 
ışık yakmaktadır. Bu konu üzerinde de ciddiyetle 
düşünüp daha sağlıklı bir çözüm yolu bulunması 
mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, çekin toplumsal yaşamı
mızda çeşitli işlevleri vardır, örneğin, çek bazen 
yalnızca para naklini sağlar, kullanılma amacına 
göre bazen borç doğurur. Bizce, çekin işlevlerine göre 
bir tasnif yapılmalı ve bu tasnif sonucunda değişik 
özellikli çeklere göre yaptırımlar getirilmeliydi. Ar
kadaşımız Sayın Taşdemir'in hazırladığı kanun tek
lifinde az da olsa bir tasnife yaklaşılmış iken, hükü
met ye komisyon bu tasnife dahi itibar etmemiştir. 

Çekte muhataplardan birisi de bankadır. Bu ta
sarıda bankalara bazı yükümlülükler getirilmiş bu
lunmaktadır. Ancak, bunlar konuyu . çözümleyecek 
güçte ve nitelikte bulunmamaktadır. Bankanın öde
me konusundaki sorumluluğu 20 bin TL ile sınırlamış

tır. Bugün 20 bin TL'nın ticarî yaşamımızda bir an
lam ifade etmeyeceği açık bir gerçektir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, çekler işlevleri açısın
dan bir tasnife tabi tutularak bir düzenleme getiril
seydi, tüm gereksinimleri karşılayacak yaptırımlar 
daha etkin olarak düzenlenebilirdi. 

Bugünkü koşullar karşısında çekle ilgili bir dü' 
zenlemenin gereğine inanıyoruz. Ancak, bu tasarı
yı konunun çözümü bakımından yukarıda arz etti
ğimiz nedenlerle yetersiz buluyoruz. Geçmişte, ger
çekten çekin karşılıksız çıkmaması; yani karşılığının 
olması kaide, karşılıksız olması ise istisna idi. Bu du
rum ANAP İktidarı zamanında ters döndü; çekin 
karşılıksız olması kaide, kural, karşılıklı olması ise 
istisna haline geldi. 

Değerli milletvekilleri, aslında bu konudaki ya
sal yetersizlik yasa düzenleme tarzından ileri gel
mektedir. Bu konudaki yetersizlik sayın iktidarın 
uyguladığı çarpık ekonomik politikanın doğal bir ürü
nüdür. Bugün yalnızca çekler karşılıksız çıkmıyor. Bu
gün senetler de ödenmiyor, protesto oluyor. Bugün aç
lık ve yoksulluk da arttı; hırsızlık, rüşvet, adam satın-
alma, fuhuş da arttı. Toplumsal değerlerimiz tahrip 
oluyor. Tüm bu konularda da mı yasalar yetersizdi 
diye değişiklik yapacağız? Aslında bizce böylesine 
yasa değişiklikleri de köklü çözüm değildir. Hükü
metin açlığa, yoksulluğa, hırsızlığın artmasına, orta 
sınıfın yok olmasına kaynaklık eden, sosyal içeriği 
olmayan, çağın gerisinde kalmış, köhnemiş ekono
mik ve sosyal politikasından kendisini de alıp gö
türmeden dönmesini dilemekteyiz. Köklü çözüm 
budur. 

Yüce Meclise grubum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
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Sayın İbrahim Taşdemir, «iz; bir dakika efen
dim... 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Teklif sahibi 
olarak söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Teklif sahibi olarak değil. Ben size 
10 uncu madde üzerinde söz vermeyi düşünüyor
dum. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, genel olarak teklif üzerinde benim konuşma
ya hakkım var. Teklîlf sahibiyim, kısaca arz edeyim 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Çünkü komisyonda üyesiniz, yalnız 
bir maddeye karşı olduğunuzu beyan etmişsiniz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Baş
kanım, ben komisyon metnine muhalefet eder şek
linde bir konuşma yapmayacağım. 

BAŞKAN —öylemi? 
Buyurun o zaman. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Grup 

adına beyefendi söz istemişti. 
BAŞKAN — Söz istemedi efendim. Elimdeki 

kayıta sizin parti grubu adına bir söz istemi yok 
efendim. 

ALİ BOZER (Ankara) — Elimi kaldırdım efen-
djm, 

BAŞKAN — Sayın Bozer, söz isteminin nasıl 
yapıldığını ıbiliyorsunuz. Kayıt ettirirseniz ben he
men söz veririm efendim^ 

ALİ BOZER (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz, Grup Başkanvekili olmam sıfatıyla yazı 
takdim etmeme gerek yok; el kaldırmam yeterlidir. 
Bu işlemi de yerine getirdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben görmedim şu halde. 
ALİ BOZER (Ankara) — Bir zühul oldu her

halde, arz ediyorum. 
BAŞKAN — Şimdi söz mü istiyorsunuz? 
ALİ BOZER (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Söz istediğinizi beyan edin kâfi; ya

ni kayıt şart değil. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağn) — Söz sıramı 

verebilirim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, grup 

adına söz talebi var; size sonra söz vereyim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Tabiî, tabiî 

efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Efendim, bu zühul için 

sizden özür dilerim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Estağfurullah 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, daha önce söz istedik
lerini beyan ediyorlar. Ben görmemişim. 

Buyursunlar efendim. 
MDP GRUBU ADINA ALİ BOZER (Ankara) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; tica
ret hukuku sistemimiz açısından fevkalade önemli 
bir kanun tasarısı ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bu tasarı, yalnız ticaret hukuku sistemi açısından 
önemli değildir. Bildiğiniz veçhile, Ticaret Kanunu, 
iktisadî hayatın anayasası hükmündedir. Bu itibarla 
bu tasarı, iktisadî hayat açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Bu itibarla grubumuz, bu tasarı üze
rinde hassasiyetle durmuştur. Takip ettiğimiz muha
lefet politikası, bu tasarıyı mümkün olduğu kadar 
olumlu, bir şekle çevirmek suretiyle Yüce Meclisten 
geçmesini sağlamaktır. Bu iyi niyetler içinde Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygılarla selamlıyorum. 
(Alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi çek, Türk 
Ticaret Kanununun 3 üncü kitabında ayrıntılarıyla 
düzenlenmiştir, öyle ise bu tasarı, Ticaret Kanununun 
3 üncü kitabına ek niteliğini taşıyan bir tasarıdır. Her 
şeyden evvel bu tasarının Ticaret Kanunu ile ahenk 
halinde bulunması asıldır. 

Çekle ilgili Ticaret Kanunundaki hükümler Ce
nevre Anlaşmasından alınmıştır. Bu konuda mevcut 
iki sistemden kıta Avrupa sistemini kanun koyucu
muz tercih etmiş ve Türk Ticaret Kanununu bu esas 
üzerine düzenlemiştir. Acaba Cenevre Anlaşmasını 
benimsemiş bulunan sistemimizde ayrı bir çek kanu
nuna lüzum var mıdır? Bu soruyu peşinen cevapla
mak gerekir görüşündeyim. 

Cenevre anlaşmasına dahil ülkelerin mevzuatım 
gözden geçirdiğimiz zaman, hemen hemen bu ülkele
rin hepsi, hiç olmazsa çok büyük bir kısmı çekle öde
meler konusunda Cenevre Anlaşmasının dışında ayrı 
bir kanun sevk etmişlerdir. Bunun anlamı şudur : 

Cenevre Anlaşması hükümleri, çekin emniyet ve 
süratle devretmesini yeteri derecede sağlayacak dü
zeyde değildir. Biz bugüne kadar Ticaret Kanunun
daki bu eksikliği gidermiş değiliz. Bu itibarla hükü
meti, bu eksikliği gidermiş olması itibariyle, böyle 
bir tasarıyı Yüce Meclise sunmuş olması itibariyle 
evvela kutlamak isterim. 

Hazırlanan tasarı büyük bir emek mahsulüdür. An
cak bu tasarı için sebkedilmiş bulunan emekler, bu 
devrin emekleri değildir. Bu tasarı çok uzun zaman
dan beri Adalet Bakanlığımızda, çeşitli bilimsel kuru
luşlarımızda oluşturulmuştur. Nitekim, Banka ve Ti-
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caret Hukuku Araştırma Enstitüsü bu konuda Fran
sız hukukunu esas afmak üzere bir tasarı hazırlamış 
ve Adalet Bakanlığına sunmuştur. Adalet Bakanlığı
nın mümtaz mensupları bu tasarıdan da yararlanmak 
suretiyle Fransız mevzuatını esas alarak bir tasarı ha
zırlamışlardır. Hükümet bu çalışmaları süratlendir
miş ve bugün tasarı yüce Meclisin huzuruna gelmiş
tir. Başka bir deyimle, tasarı aslında gelişigüzel ha
zırlanmamış, yabancı kaynaklara müracaat edilmiş, 
bilimsel mütalaalardan yararlanılmış ve bu suretle 
hazırlanmıştır. 

Bununla beraber tasarının mahiyeti hakkında siz
lere kısa bazı açıklamalarda bulunmak isterim. Hepi
nizin bildiği gibi bu tasarı, bundan 15-20 gün önce, 
belki daha önce yüce Meclisin gündemine alınmıştır. 
Sonra, sebebini bilemediğimiz için açıklamada bulu
namıyorum; her ne sebeple ise komisyon tarafından 
tasarı geri alınmıştır. Komisyonun tasarıyı geri alma
sını iyi niyetine ve daha mükemmel bir tasarı hazır
lama çabasına bağlamak istiyorum. Nitekim bu ta
sarı yeniden Adalet Komisyonunda bürokratların, öğ
retim üyelerinin, çeşitli bakanlık temsilcilerinin katıl
malarıyla yeniden gözden geçirilmiştir. Ancak, üzü
lerek söylemek isterim ki, bu tasarı daha mükemmel 
hale gelmesi gerekirken, ilk tasarıdan daha da geriye 
gitmiş, daha kötü bir manzara arz etmiştir. Bunu bü
rokratların ve öğretim üyelerinin müktesebatlarıyla 
ters orantılı bir çaba olarak nitelendiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maksatla, tasarıyı daha 
olumlu bir hale getirmek maksadıyla grubumuzda ça
lışma yapılmış ve 11 önerge hazırlanmıştır. Bendeniz 
burada kıymetli vakitlerinizi alarak bu önerileri ha
mur haline getirip, tasarıyı genel açıdan şu safhada 
eleştirmek istemiyorum. Ancak, önergelerimiz okun
duğu takdirde söz almak suretiyle, niçin böyle bir 
önerge hazırladığımızı sizlere açıklamayı da bir gö
rev sayıyorum. Bu itibarla bu konuşmamı lütfen, sa
dece genel çerçevede bir konuşma şeklinde telakki 
buyurunuz. 

Bu tasarı aslında çek ile tediyeleri kolaylaştırmak 
yerine, bir anlamda zorlaştırmaktadır. Bunu bilhassa 
vurgulamak isterim. 

Bu tasarının ikinci özelliği, gizli bir af teklif et
miş olmasındadır. Af prosedürü malumdur; bu pro
sedüre uymadan af çıkarılamaz. Getirilen geçici mad
de ile karşılıksız çek keşide edenler affedilmektedir. 
Bu itibarla muhterem heyetin bu konuya da dikkat
lerini çekmek istiyorum. 

Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu olarak 
katı, acımasız düşünen insanlar değiliz. Affın yararı

nı ve zararını dengeleyen kimseleriz. Özellikle böyle 
bir müesseseyi ekonomik kamu düzeni açısından çok 
iyi değerlendirmek gerektiği kanısındayız. Bu itibarla 
bu tasarının birden bire af şekline dönüşmesinin muh
terem heyet tarafından çok iyi değerlendirilmesini is
tiyoruz. 

Size örnek olarak bir - iki noktayı zikretmek isti
yorum. Af maddesinin dışında, bu tasarıyla çek tat
bikatı tam anlamıyla baltalanmıştır. Misal vermek is
tiyorum : 

(X) bankasının Çankaya şubesine çekilmiş olan 
bir çeki, çekin hamili aynı bankanın Yenişehir şube
sinden tahsil edememek durumuna getirilmiştir. Böy
lesine katı bir zihniyetle hazırlanmış olan tasarı çekle 
ödemeyi teşvik etmek yerine, baltalamaktadır, ister 
istemez kendi kendimize şu soruyu soruyoruz: «Öy
le ise niçin çekle ödemeyi emniyet altına almak isti
yorsunuz? Mademki bu tasarı çekle ödemeyi yaygın
laştırma hususunu hedef almamıştır, tersine bunu bal
talamaktadır; neyi bu takdirde emniyet altına alıyor
sunuz?» 

Tasarı, sevk edilmiş olan hükümlerle hedefi ara
sında çelişki halindedir. Kaldıki, gerekçeyi okuduğu
muz zaman, çekin yaygınlaştırılması arzulanan bir 
kayda tasarıda rastlanmamaktadır. «Tasarı çekin ha
miller açısından emniyetle tedavülünü sağlamak mak
sadıyla sevk edilmiştir» deniyor. Bu bir ölçüde çekin 
uygulamasını genişletir; fakat asıl hedef çekin yaygın 
bir hale gelmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, ilk zamanlara, paranın bu
lunmadığı devirlere göz attızımızda görüyoruz ki, 
mal ile mal mübadele ediliyordu. Sonra, para bir mü
badele vasıtası olarak ortaya çıktı. Üçüncü safhada 
da çek, kaydî ödemeler piyasaya hâkim oldu. Bugün 
Amerika Birleşik Devletlerindeki çekle ödemelerin 
oranına bakarsanız, bu yüzde 96'ların altına düşmez. 
Bu devir de idrak edilmiştir; geride kalmıştır. Artık 
çek de ödeme vasıtası olma niteliğini yitirmiştir. Şim
di, kredi kartları devridir. Biz henüz kredi kartları 
devrine ulaşamadık; ama müsaade ediniz de hiç ol
mazsa çekin bir ödeme vasıtası olduğu devrini bihak
kın yaşamak fırsatını bulalım. Tasarı bu açıdan dün
ya gidişine de ters düşmektedir. 

Bu genel açıklamalarım ile ilgili olarak kıymetli 
zamanlarınızı fazla almak istemiyorum. Ancak yüce 
heyetten naçizane bir istirhamım vardır. Mesele fev
kalade teknik bir meseledir, iktisadî hayatımızı ya
kından ilgilendirmektedir. Lütfen bunu bir parti ve
ya parti grubu meselesi şeklinde mütalaa etmeyelim. 
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Verdiğimiz Önergelere vicdanen ve fikren katılan ar
kadaşlarımız var ise, bu arkadaşlarımız bunu parti 
meselesi yapmadan değerlendirsinler. Çünkü, sözleri
min başında da açıkladığım gibi, biz Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu olarak böyle bir kanunun ge
reğine inanıyoruz; bu kanunun en iyi şekilde çıkması 
için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımızı boşuna har
camamak sizlerin takdirleriyle mümkün olacaktır. 

Bu itibarla önergelerimiz üzerinde hassasiyetle 
durulması hususundaki istirhamımı tekrarlarken, he
pinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Böylece grupları adına söz isteyen sayın milletve

killeri konuşmuşlardır. 
Şimdi şahısları adına söz isteyen sayın milletve

killerine söz vereceğim. 
Yalnız, bundan önceki tasarı için oyunu kullan

mayan var mı? Yok. 
Tasnif için kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı). 

BAŞKAN — Şahsı adına buyurun Sayın Taşde-
mir. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifimiz, ülkemizde özellikle banker olaylarının gün
deme gelmesinden sonra karşılıksız kullanılan çekler 
nedeniyle ortaya çıkan düzensizliği giderme ve mağ
duriyetleri asgarî noktaya indirme ve hatta yok etme 
amacına yöneliktir. Hocamız Sayın Ali Bozer'in de 
açıklamalarından anlaşıldığı üzere, bu teklifteki ama
cımız; teklif vermekle Türk Ticaret Kanununun bü
tünlüğünü bozmamak, ancak bu bütünlük içerisinde 
soruna bir çözüm bulmak şeklindedir. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, karşılıksızlığı is
tisna olması gereken çekin, karşılıksız çıkması bugün 
bir kural haline dönüşmüş ve mevzuatımızda bir iti
mat unsuru olarak kabul edilen çek, bir güvensizlik 
yaratmaya başlamıştır. Bu durum ticaret hayatımız
daki istikrarı bozmuş ve karşılıksız çıkan çekler yü- : 

zünden zincirleme mağduriyetler meydana gelmiştir. 
Sayın milletvekilleri, zamanla gittikçe artan kar

şılıksız çekler nedeniyle mahkeme ve savcılıklardaki 
dosyalar kabarmış ve zaten iş hacmi yoğun olan mah
keme ve savcılıkların da yükü böylece artmıştır. Baş
kalarını dolandırmak amacıyla karşılıksız çek veren 
kişilerin hapis cezasına çarptırılması, şüphesiz ki hu
kuk düzeninin korunması yönünden zorunludur. An
cak, şimdiye kadar olan gelişmeler göstermiştir ki, 
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cezaî tedbirlerle sorunu çözmek mümkün değildir. 
Karşılıksız çek verip başkalarını mağdur eden kişiye 
verilen hapis cezası ne olursa- olsun, olayın mağduru
nu ve kamu vicdanını tatmin edememektedir. Bu ne
denle soruna sağlıklı bir çözüm bulma zarureti orta
ya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Ticaret Kanununa bir 
ek madde eklenmesine dair ve muhatap bankaya kar
şılığı bulunmayan çekleri ödeme zorunluluğunu geti
ren teklifimizin kabulü halinde, karşılıksız çek olayı 
bitecek ve böylece mahkemeleri büyük bir yük altına 
sokan dolandırıcılık ve emniyeti suiistimal suçları ba
his konusu olmayacaktır. Zira, çeki karşılıksız çıkan 
mudi hakkında herhangi bir cezaî takibat yapma ge
reği olmayacak; ancak, karşılıksız çeki ödeyen mu
hatap banka ile bu çeki keşide eden kişi arasında bir 
alacak ihtilafı doğacaktır. Bu nedenle de başlangıçta 
çek karnesi veren banka, müşterisi ile olan ilişki
sinde kendisinin de mesuliyeti bahis konusu olacağı 
için, daha dikkatli davranmak zorunda kalacaktır. 

Karşı görüş olarak; bankaların herkese çek ver
meyeceği ve her vatandasın kendi ekonomik ölçüle
rine göre çek kullanma imkânından yoksun olacağı 
ileri sürülebilir. Bu sakıncayı gidermek yönünden ve 
çeki sıhhatli bir şekilde kullanılabilir hale getirmek 
için, teklifimizde çeklerin sınıflandırılmasını öngör
dük. Bize göre Bankalar Birliği çekleri (A), (B), (C), 
(D) ve daha fazla çeşitli şekillerde sınıflandırıp, renk
lendirebilir. Bu durumda her müşterinin bankayla 
olan ilişkisi, yarattığı itimat ve gerekir ise bankanın 
kendisinden isteyeceği teminata göre çek karneleri 
verilmeli ve böylece banka da karşılıksız çıkan çek
ten dolayı bir mesuliyet altına sokulmalıdır. 

Çeklerin sınıflandırılması ve renklendirilmesi ha
linde her çek defterinin ve sahifesinıin limiti belli ola
cağına göre, çek hamili vatandaşların mağduriyetleri 
artık bahis konusu olmayacaktır. Zira, çek, çeki ve
ren bankanın garantisi altında olacak, karşılıksız çık
ması böylece imkânsız hale gelecektir. 

Muhatap bankanın yüzde 100, sorumlu tutulması 
eleştirilebilir; bu nedenle bankalann büyük ölçüde çek 
karnesi vermekten kaçınacakları düşünülebilir. Eğer 
karşı çıkma sadece bu noktada ise, bu nispeti düşür
mek mümkündür. Bankaları belirli nispetler dahilin
de sorumluluk sahibi yapmakla daha özenli bir ça
lışma sistemini kurabiliriz. Aksi halde, keyfî uygula
malar da bitmiş olmayacaktır. Her ne kadar komis
yonca kabul edilen hükümet teklifinin 10 uncu mad
desinde, bankalann karşılıksız çıkan çeklerin 20 bin 
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liralık kısmından mesul olacakları belirtilmiş ve bu 
vesileyle bir çözüm düşünülmüş ise de, kanaatimizce 
bu çözüm yeterli değildir. Tatbikatta karşılıksız çı
kan ve kamuoyunun haklı olarak tepki gösterdiği çek
lerin genellikle büyük miktarlar içeren çekler olduk
ları bilinmektedir. Bugünkü ekonomik şartlar ve pa
ra değeri nazara alındığında, 20 bin liralık karşılık
sız çekin ya da karşılığı olmayan bir çekin 20 bin li
ralık kısmının karşılanması mağduriyetleri gidermek 
için yeterli değildir. Bu durumda, 20 bin liralık çeki 
elinde bulunduran bir alacaklının mağduriyeti yüzde 
100 karşılandığı halde; 100 bin liralık çek bulundu
ran bir kimsenin mağduriyeti yüzde 20 oranında, 2 
milyon liralık çek karşılığı alacağı olan bir yatanda
sın ise mağduriyeti yüzde 1 oranında karşılanmakta
dır. Bu çözüm haksızdır ve çıkmazı daha da büyüt
mektedir. 

Bu itibarla bankaların sorumluluklarının çekte be
lirtilen miktarların belirli bir oranına göre tespit edil
mesi hakkaniyete daha uygun olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 10 uncu maddenin görüşül
mesi sırasında değişiklik önergesi vereceğiz. Değişik
lik önergemizin kabul edilmesi dileğiyle yüce heyeti 
saygılarımla selamlıyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Ben de 

teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; görüşülmekte olan Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Ka
nun Tasarısı üzerinde kısa bilgiler arz etmek ve ge
rek grupları adına, gerekse şahısları adına konuşan 
sayın milletvekillerine de yine kısaca cevap vermek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Çağımızda iktisadî hayatın en uygun ödeme aracı 
çektir. Ortak bir değer ölçüsü ve değişim aracı ola
rak para, değişimi kolaylaştırır ve daha etkin bir ha
le getirir. Çek ise, paranın bu görevini yerine getir
mesine yardım etmekle ekonomik etkinliğin artma
sına yol açmakta, kullananlara bankalar ve ülke 
ekonomisi açısından önemli faydalar sağlamaktadır. 

öte yandan, çekin hukuka aykırı olarak kullanıl
ması sonuou ortaya çeşitli çek rizikoları çıkmaktadır. 
Bunlardan doğrudan doğruya çek hukukuna dair olan
ların en önemlileri karşılıksız çek, çekin çalınması ve 

sahte veya tahrif edilmiş çeklerdir. Bu rizikolarla 
ilgili hukuk hükümlerinin açık ve belirli olması ge
rekir. 

Türkiye'de son yıllarda çek dolaşımının gittikçe 
artmakta olması, çek rizikoları hakkındaki hüküm
lerin de önem kazanmasına yol açmıştır. Ancak, bu 
konuda yürürlükte olan mevzuatın yeterli olduğu 
söylenemez. Bugün için mevzuatımızda, çek rizikoların
dan doğan zarardan failin sorumlu olması sonucunu 
doğuran yalnızca tek hüküm vardır. Türk Ticaret Ka
nununun 695 inci maddesinin 3 üncü bendindeki bu 
hüküm, karşılıksız çek failinin malî yönden sorum
luluğunu düzenlemektedir. 

Bunun yanında, çok yaygın bir hale gelen karşılık
sız çek keşide etmeyi cezalandıran özel bir ceza hük
mü mevzuatımızda bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Ocak 1929 ta
rihli yorum kararında, karşılıksız çek keşide etme 
fiilinin, Ceza Kanunumuzdaki dolandırıcılık suçuna 
tekabül etmesi gerekçesiyle Ticaret Kanununa bu hu
susta bir hüküm ilavesinin gerekli olmadığı sonucu
na varılmış ve Yargıtay ve mahkemelerce de karşılık
sız çek suçunun Türk Ceza Kanununun 503 üncü mad
desiyle cezalandırılması yoluna gidilmiştir. 

Çek kullanımının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
ve çek hamillerinin korunması yönünden, özellikle 
son yıllarda kendisini gösteren kanunî yetersizlik, bu 
konuda özel bir yasa düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 
Sözkonusu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanmış bu
lunan tasarıda; Türk Ticaret Kanununda çekle ilgili 
olarak yer alan prensiplerin güçlendirilmesi, çek ha
millerinin korunması, çek keşide edenlerle bankalara 
ve bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
na mükellefiyet ve mesuliyetler getirilmesi, karşılıksız 
çek keşide etmek fiilinin etkili ve caydırıcı nitelik 
taşıyan cezaî müeyyidelere bağlanması gibi temel il
keler göz önünde tutulmuştur. 

Bu cümleden olarak bankalara getirilen mükelle
fiyetler arasında, çek karnelerini müşterilerine tevdi 
ederlerken gerekli basiret ve özeni gösterme, çek kar
şılıksız çıksa dahi çekin 20 bin liralık kısmını ödeme 
gibi hususlar yer almakta ve sözkonusu 20 bin lira
lık sorumluluk sınırının Başbakanlık Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan «Toptan 
Eşya Fiyatları Yıllık Endeksi»ndeki artışlar göz önün
de bulundurularak artırılabilinınesi öngörülmektedir. 

Bundan ayrı olarak kanun tasarısında, karşılıksız 
çek keşide etme fiiline bugün uygulanmakta olan 
Türk Ceza Kanununun dolandırıcılığa ilişkin 503 ün
cü maddesi yerine müstakil bir müeyyide getirilmesi 
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ve bu suçun şikâyete tabi kılınması suretiyle asıl amaç ı 
olan çekin karşılığının ödenmesi hususu sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kanun tasarısı hak
kındaki genel ve kısa maruzatımdan sonra, sayın grup 
sözcülerinin tenkitlerine ve temennilerine kısaca ce
vap vermek istiyorum. 

Halkçı Parti Grubu adına konuşan Sayın Oktay, 
kanun tasarısının neden müstakil hazırlandığını sordu
lar ve bunu eleştirdiler. Benden önce konuşan Sayın 
Hocam Bozer bu soruya gerekli cevabı vermiş bulu
nuyorlar. Bu tarz düzenleme ve uygulama yalnız biz
de değil; kıta Avrupasmda, Cenevre Anlaşmasını ka
bul etmiş olan ülkelerde yaygın bir şekilde uygulan
maktadır. 

Çekin basım şekliyle ilgili olarak tenkitte bulu
nuldu; «Türk Ticaret Kanununda hüküm varken bu- | 
raya niye alındı?» diye bir görüş ileri sürüldü. Merkez 
Bankası çekle ilgili bu maddeyi uygularken, Türk Ti
caret Kanununun ilgili maddesini göz önünde bu
lunduracaktır. 

«Çek hamili değil, keşideoi korunuyor» tarzında 
bir ifadede bulundular. Amaç, konuşmamın başında 
da belirttiğim gibi, çek hamiline çekin muhtevasının 
ödenmesini sağlamaktır. Binaenaleyh, bizim mevcut ! 
sistemin dışında; yani Türk Ceza Kanununun 503 ı 
üncü maddesi uygulanırken» ki dolandırıcılık suçunu 
teşkil ediyor doğrudan doğruya takibi gerektiren bir I 
suç niteliğindedir. Bunun dışında, çek muhtevasının i 
miktarınım ödenmesini sağlamak bakımından şikâ- | 
yete bağlı tuttuk. Eğer keşideci çekin karşılığını öder 1 
Sse, bu takdirde maksat hâsıl olmuş olur ve böylece 
asıl çekin hamilini koruma imkânını sağlamış oluruz 
diye düşündük. 

Bu arada, bankalara getirdiğimiz 20 bin liralık 
ödeme mükellefiyeti de çek hamillerinin korunması
na matuftur. 

Bozer'in de belirttiği gibi, çalışmalar yapılmıştır; ama 
tasarıyı yüce Meclisin huzuruna getirmek şimdi nasip 
olmuştur. Bu konuda şükranlarımı sunuyorum ben, 
bizden önce bu konuda çalışmış olan arkadaşlara, 
yüce Meclisin huzurunda. 

Böylece de, Sayın Bozer'in «Bu tasarı, bu devrin 
mahsulü değildir» tarzındaki tenkitlerine de cevap 
vermiş olduğumu sanıyorum. 

ilk tasarıdan geriye dönüş olduğunu Sayın Bozer 
ifade ettiler. Ben kıymetli zamanınızı almak istemi
yorum. Nitekim söylediler; kendileri de açıklamadı
lar, önergelerle bu hususu dile getireceklerini ifade 
ettiler. Bizim bu konuda bir taassubumuz yoktur, bu
nu kesinlikle ifade etmek isterim. Bir peşin hükmü
müz de yoktur; aklın yolu birdir, bizim hatamızı or
taya koyan ve kabul edilebilir bir öneri geldiği tak
dirde, hiç endişeniz olmasın, bunu rahatlıkla kabul 
ederiz. (MDP sıralarından alkışlar) 

«Gizli bir af teklifi» diye nitelendirildi. Gizli de
ğildir, açıktır. Amaç, çek hamillerinin korunmasıdır. 
Geçici bir maddeyle, belli bir süre konmak suretiyle, 
belli bir süre zarfında karşılıksız çekin karşılığını 
cezalı olarak ödeyenlerin affedilmesi imkânı sağlan
mıştır. Kaldıki şahsî şikâyete de bağlı bir müessese 
getirmekteyiz; biz bunu getirirken çek hamillerini ko
rumayı ve çekin amacına uygun olarak hamillerimin 
korunmasını düşündük. 

Sayın Bozer, «tik tasarıya nazaran, şubelerden her
hangi biri tarafından çekin ödenmesi önlenmiştir» de
diler. Bu husus da doğrudur, ilk tasarımızda, bazı kı
sıtlamalarla, bankanın hangi şubesi olursa olsun çekin 
ödenmesi mükellefiyetini getirmiştik. Ancak, sonra
dan bunun bazı sakıncalar doğuracağını düşündük. 
En canlı misal, hatırlayacaksınız; Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının 120 milyon liralık bir dolandırıcılık 
hadisesi henüz hatırlardadır. Bu dolandırıcılık hadi
sesi, işte bundan kaynaklanmıştır. İlgili madde gö
rüşülürken, gerekirse bu konuda da maruzatta bulu
nacağım. tt 

Şükranlarımı arz ederim efendim. Sağolun. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

5. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/547) (S. Sayısı : 254) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bundan evvelki 
sıra sayısı 254 olan Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu 

ı arz ediyorum : 

Sayın Oktay, bu arada mutat üzere tasarıyı tenkit 
ederken Anavatan Partisinin ekonomi ve maliye po
litikasına da değinmek ve her zaman duyduğumuz, 
işittiğimiz sözleri tekrarlamaktan da geri kalmadı. Bun
lara alıştık; ama gönül arzu ederdi ki, daha çok ta
sarı üzerinde görüş açıklasınlar. Yalnız şu hususa dik
katlerini çekmek isterim sayın konuşmacının; karşı
lıksız çek hadisesi 1 yıllık, 1,5 yıllık hadise değildir; 
öteden beri toplumumuzu, ticaret ahlakını kemiren 
bir hadise olarak karşmııza çıkmıştır ve bunun üzeri
ne öteden beri gidilmek istenmiştir. Nitekim, Sayın 
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Oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Geçersiz 

281 
279 

.1 
1 

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. 

Hayırlı olsun. 
6. — Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha

millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Tasdemir ve 7 Arkadaşının 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236 ve 236'ya 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Tasarının maddelerine geçmeden evvel nazarı iti-
bare almamız lazım gelen bir önerge vardır, onu oku
tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

236'ya 1 inci ek sıra sayılı tasarının verilen öner
gelerin ışığı altında yeniden gözden geçirilmek üzere 
komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Milliyetçi Demokrasi 
Partisi 

Grup Başkanvekili 
Ali Bozer Mehmet Arif Atalay 
Ankara Adıyaman 

Rıfat Bayazıt Vecihi Ataklı 
Kahramanmaraş Urfa, 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Daha önce tasarı geri çe
kilmiş ve uzun süre üzerinde titizlikle gerekli çalış
malar yapılmış bulunduğundan geriye çekmiyoruz. 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 

katılmıyorlar. 
önerge sahipleri bir açıklama yapmak isterler mi? 
Buyurun Sayın Bozer. 
ALİ BOZER (Ankara) — Saym Başkan, değerli 

arkadaşlarım; maksadımız şu : 16 maddelik bir ta
sarı, 11 tane önerge var ve mesele de bu heyet hu

zurunda arizamik değerlendirilecek düzeyde değil. 
Çünkü, fevkalade teknik bir meseledir. Burada öner
gelere tam manası ile vâkıf olmadan oy kullanmak 
yerine, önergelerin ışığı altında tasarının komisyonda 
bir kere daha gözden geçirilip, muhterem heyetini
zin daha bilinçli karar vermesini sağlamak maksadıy
la bu önergeyi verdik. Arkadaşlarımızın bir kısmı di
yorlar ki, «önerge okunacak, biz o önergeyi gözü
müzle görmeden nasıl değerlendirelim layıkı veçhile?» 
Doğrudur. Kulaktan duymak başkadır, okuyarak öner
geyi değerlendirmek başkadır. Bendeniz, emrinizde bu 
önergeleri açıklamaya çalışacağım; ancak bu açıkla
malarım ne derece yeterli olacak, ne derece sizlere 
bunu arz etme imkânını bulacağım; burada da te
reddüdüm var. 

O itibarla, salim bir karara varabilmek için, 1 haf
ta içinde muhterem komisyon bunu inceler, önergeler 
doğru ise «Doğru» der, kabul eder, tashihini yapar, 
yanlışsa kaale almaz ve daha iyi \>ir tasarı getirerek 
muhterem heyetinizin de zamanını işgal etmez. Mak
sadımız budur. 

Değerli arkadaşlarım, fevkalade umumî bir ko
nuşma yaptım, mesnetsiz konuşmak isteyen bir ar
kadaşınız değilim; fakat her söylediğim sözün müs-
tenidatı vardır. Bu öylesine acele hazırlanmış bir 
tasarıdır ki, satırlar atlanmıştır. Bu tasarı bu Yüce 
Meclisten çıkarsa, bizim için bir ayıp teşkil eder, bu
na dikkatlerinizi çekiyorum. O itibarla, istirham edi
yorum; daha temkinli davranalım. Maksadımız bu
dur. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim. Siz beyan ettiniz; 

bu safhada söz yok. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Cevap olarak. 
BAŞKAN — Bu cevaplaşma değil efendim. Öner

ge sahibine, önergeyi açıklamak için bir daha söz 
verdik, daha önce de size söz verdik. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Yanlış bir takdim var; ö bakımdan. 

BAŞKAN — O konuşmacıya ait bir husus. 
Sayın milletvekilleri, durum anlaşıldı. Bir önerge 

var, bu önerge, «Verilmiş olan pek çok değişiklik 
önergesinin ışığı altında tasarı komisyona iade edil
sin, daha iyi incelensin» demektedir, önerge sahip
leri de bir daha önergelerini açıkladılar. 
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Komisyon ve Hükümet bu önergeye katılmamak
tadır. Bu önergeyi, onun için Yüce Heyetinizin tak
dirlerine sunacağım. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tasarı, bütün diğer önerge
lerle birlikte, 88 inci maddeye göre Komisyona iade 
edilmiştir. 

7. — Urfa Milletvekili Vecihi Ataklının Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Ankara Milletvekili Kâmil T. Coşkunoğlu'nun, İç
tüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/671) (S. Sayısı : 250 ve 250yye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
son maddesine geçmiş bulunuyoruz. 

Gündemin 7 nci sırasındaki Urfa Milletvekili Sa
yın Vecihi Ataklı'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu ve Ankara Milletvekili 
Sayın Kâmil T. Coşkunoğlu'nun, içtüzüğümüzün 
110 uncu Maddesine Göre Rapora itiraz-, üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.. 
Sayın milletvekilleri, bu konuya ait olmak üzere 

komisyon özel bir sözcü seçmiştir. Komisyonun bu 
konudaki özel sözcüsü Sayın ihsan Tombuş'tur. 

Rapor, İçtüzüğün 110 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince, 13.2.1985 tarihli 60 mcı Birleşimde 
Genel Kurulun bilgilerine sunulmuştu. Yine aynı fık
ra gereğince, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Tuğ
rul Coşkunoğlu tarafından bu rapora süresi içerisin
de itiraz edilmiştir. Rapor ve rapora yapılan itiraz 
250'ye 1 inci ek sıra sayısı ile bastırılıp sayın üyelere 
de dağıtılmıştır. Bu görüşmelerde sırasıyla, rapora 
itirazda bulunan milletvekiline, şahsı adına 2 üyeye, 
istediği takdirde Komisyona ve son olarak da yasa
ma dokunulmazlığı söz konusu olan milletvekiline 
söz verilecektir. 

Şimdi ilk olarak rapora itirazda bulunan millet
vekili Sayın Coşkunoğlu, buyurun efendim. 

(1) 250 S. Sayılı Basmayazı 13.2.1985 tarihli 
60 inci Birleşim Tutanağına, 250'ye 1 inci Ek S. Sa
yılı Basmayazı ise bu birleşim tutanağına eklidir. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; tetkik edeceğimiz ko
nu, dokunulmazlığın kaldırılması mevzuunda Ko
misyonumuza gelen bir dosyanın, Komisyonca nok
san incelenmiş olması sebebiyle Komisyona geri ve
rilmesi isteğinden ibarettir. 

Komisyonda tetkik edilen bu dosyanın mündere-
catı şu : Bir sayın milletvekilinin Sinop'ta parti kong
resi sırasında yaptığı konuşmada Hükümete, emni
yet kuvvetlerine ve adalet camiasına yaptığı hakaret 
sebebiyle tutulan tutanak nedeniyle dokunulmazlığı
na kaldırıhp kaldırılmaması hususundaki dosya Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir. Adalet Bakanlığı, dos
yayı Başbakanlık kanalıyla Komisyonumuza gönder
miştir. Hadisenin şekline göre takip edilen bu usul 
yanlış olmakla beraber, Komisyon da noksan tetki-
kat yapmıştır. Sebep : isnat edilen suç, Cumhuriyet 
Savcısının fezlekesinde de açık olarak yazılı olduğu 
gibi, Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinin 
birinci fıkrasına temas etmektedir; bu sebeple birin-. 
ci fıkrayı okuyorum : 

«Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, 
Hükümetin manevî şahsiyetini - buraya giriyor - ba
kanlıkları, Devletin askerî veya emniyet muhafaza 
kuvvetlerini - bu da hadiseye uyuyor - veya Adliye
nin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif eden
ler bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırılırlar.» 

Burada şunu peşinen arz edeyim; bu suç işlen
miştir, işlenmemiştir; bu sayın milletvekilinin bu su
çu işleyip işlemediği hususunda kesin bir şey söyle
miyorum, onu sarahaten ifade edeyim; takip edilen 
usulün yanlışlığı hakkında maruzatta bulunuyorum, 
yanlıştır. Sebebi : Hadiseyi arz ettim, Cumhuriyet 
Savcısının fezlekesinin bu kısma temas eden fıkra
sını okuyorum : 

«Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini, adliye
nin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu aleyhinde konuştuğu, 
bu suretle müsnet suçları işlediği iddia edildiğinden 
ve yukarıda sunulan delillerden bu suçu işlediğine 
dair yeterli kanaat bulunduğundan, adı geçenin ha
len Halkçı Parti Urfa Milletvekili olarak Parlamen
toda görevli olduğu anlaşıldığından, hakkında soruş
turma açılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası (Fıkrayı 
tekrar ediyorum, çünkü önemi var) gereğince doku
nulmazlığının kaldırılması hususunda gereğinin tak
dirini saygıyla arz ederim. 

Cumhuriyet Savcısı.» 

— 269 — 



T. B. M. M. B : 67 28 . 2 . 1985 0 : 1 

Şimdi, niçin delilleri söylüyorum, onu da arz ede
ceğim. Deliller, mahallinde polis komiserinin, hükü-" 
met komiserinin tuttuğu tutanaklar ve bant. 3 esas 
burada görülüyor. Arkadaşlar, suçun sübut ve ademî 
sübutu hakkında bir şey konuşmuyorum. Siz bu hu
susta biraz telaş ediyorsunuz; ismini zikretmeyeyim 
bundan evvel bir sayın milletvekilinin aynı mahiyet
te yapmış olduğu konuşmadan dolayı Komisyonu
muz dokunulmazlığın kaldırılmasını kabul etmedi, 
devre sonuna bıraktı; milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar erteledi. Onda neden bıraktı? Onda 
suçüstü hali yoktu; burada suçüstü hali var ve onu da 
şimdi Anayasadan ifade ediyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ayıp, ayıp... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tah

kik edeceğiz; mutlaka bu suçu işlemiştir veya işle
memiştir; tutanakta vardır, varsa hiçbir suç yoktur 
ortada. Kaldı ki, Meclise gelmesi doğru değil, bu 
gibi hallerde yalnız bilgi verilir Yüce Meclise. Ana
yasanın 83 üncü maddesini okuyacağım. Suçu anlat
tım, delillerini arz ettim, Cumhuriyet Savcısının fez
lekesini okudum. Anayasanın 83 üncü maddesinin 
birinci fıkrası, takibat yapılamayacağı hakkındadır. 
Demin arz ettim, esas 2 nci fıkrayı okuyorum : «Se
çimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürü-
lan bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutu
lamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargıla-
namaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali - ki, ha
disedir bu - ve seçimden önce soruşturmasına baş
lanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü madde
sindeki durumlar bu hükmün dışındadır.» 

Ağır cezayı müstelzim bir suç işlendi. Sayın mil
letvekilleri, dokunulmazlık bir imtiyaz değil. Doku
nulmazlık, milletvekilinin vazifesini ifa etmesi için 
hukuk prensibine uygun olarak tanınmış bir haktır. 
Anayasa diyor ki, ağır cezayı müstelzim bir suç iş
lendiği ve suçüstü hali bulunduğu takdirde, Cumhu
riyet Savcısı doğrudan doğruya takibat yapar ve 
Meclise yalnızca haber verir. Fıkranın alt tarafını o 
şekilde okuyorum : «Ancak, bu halde yetkili ma
kam, durumu hemen doğrudan doğruya Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bildirmek zorundadır» Eğer 
kanaat getirmişse savcı ne yapacaktı? Takibata ge
çecek ve bağlı olduğu Adalet Bakanlığı vasıtasıyla 
Yüce Meclise durumu arz edecekti. 

Benim maksadım şu veya bu arkadaşı itham et
mek değil, yanlış olan bir uygulamayı Yüksek Mec
lise arz etmekten ibaret; ne karar verirseniz verirsi
niz. 

Şimdi bir nokta daha var; bu gibi suçlar hakkın
da, 159 uncu maddede zikredilen bu suç hakkında 
takibat yapılması, ancak Adalet Bakanının iznine 
bağlı. O da 160 inci maddede yazılı : «Madde 160.— 
158 inci maddede yazılı hal ile...» 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu 2 dakikanız var 
efendim sürenizin bitmesine. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, izah edemezsem?.. 

BAŞKAN — 10 dakika süreniz var efendim. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim : «159 uncu maddenin 1 inci fıkrasında be
yan olunan hususlar hakkında takibat yapılması 
Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.» Savcıya diye
cek ki, «Suçüstü hali var, ağır cezayı müstelzim suç 
işlenmiş, sayın Adalet Bakanlığına sunuyorum, takiba
ta izin veriyor musun, vermiyor musun?» Adalet Ba
kanlığı da «Takibata izin verdim veya vermedim» di
yecek, vermediği takdirde yine yüce Meclise arz ede
cek. «Takibata izin veriyorum» derse, yine yüce Mec
lise arz edecek, işte, işin usule müteallik olan kısmı 
bundan ibaret. Bunu komisyonda arz ettim, 6 arka
daş fikrime katıldı, 8 arkadaş katılmadı; bu şekilde 
tutanak yüce huzurunuza geldi. 

Şimdi yüce Meclisten benim istirhamım; rapor 
komisyona iade edilir; eğer bu sayın milletvekili Mec
liste konuştuğu - ki kendileri bana özel olarak söyle
diler, «Mecliste konuştuğum sözlerdi bunlar» dediler, 
o zaman zaten Anayasanın 83 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasına göre takibat yapılamaz. O zaman ko
misyon olarak milletvekili sıfatının sona ermesine ka
dar dosyayı takibattan kaldıracağız... (HP sıraların
dan «Meclisin kararı» sesleri) Meclisin kararına arz 
edeceğiz. 

Ama böyle bir hal yoksa, o zaman dosyayı' Adalet 
Bakanlığına iade edeceğiz ve «Suç varlığını iddia 
ediyor savcı; meşhut suç hali var, siz takibata izin 
veriyorsanız takibat yapılacak, onun neticesi de yüce 
Meclise arz edersiniz; yoksa takibat yapın» diyemeye
ceğiz» yine. Maddenin esası, ruhu bu. Biz, şimdiye 
kadar milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar dos
yayı bırakıyoruz. Yanlış muamele yapıyoruz; bu yan
lışlığı düzeltmek için yüce huzurunuza getirmiş bulu
nuyorum. Takdir yüce Meclisindir. 

Daha evvel arz ettim, suçüstü hali yok. Bu hal
den, şu arz ettiğim halden daha sabit bir hükümetin 
manevî şahsiyetini tahkir dosyası var idi komisyon
da; fakat suçüstü hali olmadığı için ve Anayasanın 
83 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına değil, 1 inci fık-
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rasına uyduğu için bunun dokunulmazlığının kaldırıl
masını kabul etmedi komisyon. Yani, işin mahiyeti 
suçüstü halinin mevcudiyetinden ileri geliyor ve tutu
lan tutanaktan ileri geliyor, Adalet Bakanlığının yap
ması lazım gelen vazifeyi yapmasından ileri geliyor. 

Takdir yüce Meclisin; ben arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu 
konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz vereceğim 
efendim. 

Demin usulü arz etmiştim, tekrar ediyorum, ön
ce itiraz sahibine söz verdim, sonra şahısları adına 
2 üyeye söz vereceğim, istediği takdirde komisyona 
söz vereceğim - ki istemişlerdir, şimdi ona söz vere
ceğim-son olarak da Sayın Ataklı'ya söz vereceğim. 
Usulümüz budur efendim. 

Sayın Bayezit ve Sayın Ergüder'i önce gördüm; on
ları tespit edelim şahıslan adına konuşmak üzere. 

Sayın Tombuş, komisyonun bu konudaki sözcüsü
dür. 

Buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
SÖZCÜSÜ İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; karma komisyonumuza ge
len bu dokunulmazlığın kaldırılması dosyasını önce 
5 kişilik bir altkomisyona havale etmiştik. Altko-
misyon, raporunda ittifakla dokunulmazlığın kalkma
sına mahal olmadığına ve bunun dönem sonuna bıra
kılmasına karar vermiş. Karma komisyona rapor gel
diği zaman bir iddia geldi, «Esasen bu sarf edilen ve 
suç isnadı olarak kabul edilen bu sözleri sayın mil
letvekili kürsüde de beyan etmiş olduğundan 83 üncü 
maddeye göre suç teşkil etmez» dendi. Bazı arkadaş
lar «O halde biz, bunun Meclis kürsüsünden de ber 
yan edilip edilmediğini soralım, ondan sonra kararı
mızı verelim» dediler. Gerek altkomisyonun raporu 
ve gerekse kendi incelememiz sırasında, komisyonun 
ekseriyeti bu tevsii tahkikat talebine iltifat etmedi
ler. İltifat etmemelerinin sebebi de şu : Arkadaşımız 
burada bu hususta, konuşma yapmamış olsa bile, biz, 
dokunulmazlığının kaldırılmasını devre sonuna bıra
kacağız, dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal gör
müyoruz esbabı mucibesiyle bu tevsii tahkikatın aley
hinde rey kullandılar. Ekseriyetle dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına karar verildi. 
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Şimdi, Sayın Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımız, esa
sında rapora itiraz etmiyor, usul bakımından itiraz 
ediyor. Komisyonda yapmadığı 2 itirazı da burada 
dercetti, «Savcı bunu esasen buradan izin almaksızın 
takibata geçmesi lazım gelirdi. Adliye Bakamnın izin 
vermesi veya vermemesi gerekir» dedi. Bunlar bizi hiç 
ilgilendirmiyor, savcı yapmış, yapmamış; biz komis
yon olarak savcıya gidip de «Vazifeni yap» diyeme
yiz; bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece, bize gelen 
dosya nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasına ma
hal var mı, yok mu, bu hususu inceliyoruz. 

Şimdi, 2 nci itirazı da, «Komisyona iade edilsin, 
bu tevsii tahkikat yapılsın, yani Sayın Vecihi Ataklı 
burada, orada söylediği sözleri Meclis kürsüsünden 
daha önce söylemiş mi, söylememiş mi; bu tespit edil
sin, ondan sonra karar verilsin» diyor. Eğer yüksek 
heyetiniz bunu komisyona tekrar havale ederse, bu 
husus sorulacak. Sorulunca ne sağlanacak? 2 şık var; 
birincisi, burada konuşmuş olduğu meydana çıkacak; 
o zaman burada muhalefet şerhi veren arkadaşlarımız 
da komisyon raporuna iştirak edecekler ve rapor it
tifakla çıkacak ve «Devre sonuna kalsın» denecek. Ak
si çıkarsa, yani bu sözleri daha önce Sayın Vecihi 
Ataklı'nm burada sarfetmemiş olduğu meydana çıkar
sa, esasında bu hususta; yani dokunulmazlığın dönem 
sonuna bırakılmasına karar veren arkadaşlar, burada 
konuşulmamış olsa bile, devre sonuna kalmasını arzu 
ettikleri için, karar verdiklerinden, yine bu defa aynı 
arkadaşlar aynı şekilde karar verecekler; bu defa yi
ne ekseriyetle buraya bu rapor böyle gelecek. O hal
de, bu raporun komisyona iadesinin hiçbir pratik 
faydası olmayacaktır. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Sadece zaman kaybedeceğiz. Burada ko
nuşmadığı sabit olsa bile, aynı arkadaşlar aynı şekil
de «Bunun dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal 
yok» diyecekler, yine ekseriyetle buraya gelecek. 

O halde, sadece bir fayda temin eder; eğer bura-, 
da konuşmuşsa arkadaşlar, o zaman diğer arkadaş
larımız da gelecekler, dokunulmazlığın kaldırılmasının 
dönem sonuna kalmasına imza atacaklar, karar itti
fakla çıkacak. Yani, ya verdiğimiz zaman yine itti
fakla çıkacak veya aynı şekilde gelecek; neticeye mü
essir hiçbir şey olmayacak. 

O bakımdan, bir zaman kaybından ileri bir şey 
olmayacak. Ben bu itirazın yüce heyetinizce reddini 
istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Usulümüze göre, şimdi şahıslan adına söz isteyen 

arkadaşlara söz vereceğim. 
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Sayın Bayezit, buyurun efendim. Sayın Bayezit, 
bu görüşmeler için süremiz 10 dakikadır. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Tombuş ar
kadaşımız benim maruzatımı çok haklı bir üslupla ve 
büyük bir vukufla sizlere benden önce açıklamış ol
du; ancak ben, bir açıdan kısaca yaklaşmak istiyo
rum. 

Saym Coşkunoğlu arkadaşımızın, takdir ettiğim 
usulî bir hassasiyetle yapmış olduğu itiraz, kanımca 
İçtüzük karşısında geçersizdir. Çünkü, İçtüzüğümüze 
göre komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması veya kaldırılmaması mevzuunda rapor hazırla
yacaktır. İtiraz, bu raporların içeriğine olabilir. İçtü
zükteki özel prosedür, bu komisyonun raporunun iti
raz üzerine geri çevrilmesi imkânını, kanıma göre ge
tirmemektedir. Bir komisyon raporunun komisyona 

e-
geri çevrilmesinin şartları içtüzükte mevcuttur. Bu iti
barla, işin içeriğine taalluk etmeyen bir itiraz olduğu 
için, komisyona geri verilmesini önerdiği için ve bu 
öneri İçtüzük hükümleri karşısında kabule şayan ol
maması gerektiği için itirazın yapılmış olduğunu ka
bul etmek; hukukî bir itirazın mevcudiyetini kabul 
etmek mümkün değildir. 

Ben sadece bu usulî noktaya temas etmek istiyo
rum ve Sayın Tombuş'un çok anlamlı bir şekilde arz 
ettiği gerekçelere de yine katıldığımı vurguluyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; salı günü yüksek huzu
runuza çıkmak niyetindeydıim; milletvekilliğinin doku
nulmazlığı üzerindeki spekülasyonlar üzerine ufak bir 
hazırlığım vardı. Tanrı bana bugün nasip etti. Vecihi 
Beyefendi de çok şanslı ve bu suretle salı günkü ko
nuşmam yerine bugün konuşmuş oluyorum. 

Efendim, bu dokunulmazlık nedir diye merak et
tim ve geriye doğru yürüdüm. Biz, 6 Kasımda buraya 
geldikten sonra bazı arkadaşların sarardığını gördüm. 
Tabiî, hukukçu olduğumuzdan biliyoruz, «Üzülme» 
dedim. «Gazetelere çıktım» dedi. Arkasından başka 
arkadaşlar; muhalefet ve iktidara mensup arkadaşlara 
rasladım ve geçenlerde kütüphaneye kapandım ve bu
nun bir hazırlığını yaptım. Halen değerli parlamento
muza 26 arkadaş aleyhine dokunulmazlığın kaldırılma
sı için müracaat vaki olmuş. Ceza davalarında çalı
şan bir avukatım; senelerce süren ceza davaları var
dır, savcı fazla gayret etmez; bir milletvekilinin do

kunulmazlığı olunca adliyeden buraya evrak 1 saatte 
geliyor. (Alkışlar) Arkasından Başbakanlığa gidiyor; 
gelen kâğıtlar, giden kâğıtlar sayın basın tabiî akset
tirecek ve çıkıyor, «Orhan Ergüder'in dokunulmazlığı 
kaldırıldı.» Bendeniz Kadıköy'e gidiyorum, herkes 
«Acaba sahtekâr mı, döviz mi kaçırdı?» demek sure
tiyle bir aşağılık hissine giriyor insan. 26 tane arkadaş 
var, Vecihi Bey dahil; işlediği suçları okuyorum şim
di. isim teşhir etmeyeceğim. Tehlikeli vasıta kullan
mak, Sosyal Sigortalar bildirgesini vermemek... Seçim
lerden evvel bir milletvekili pek tabiî savaşa girmiştir; 
seçmen kütükleri ve seçimlerle ilgili kanundan dolayı, 
gurup batarken son cümlelerini söylemiş, muhalefet 
zaptı tutmuş vermiş, savcı da merakla açmış davayı. 
Milletvekili de gelmiş buraya; önere bir meslek çün
kü, milletvekiline sataşmak lazım, zaten milletvekilliği 
kolay kazanılan bir meslek, bir sanat değil ki, bin bir 
badireden, bin bir savaştan çıkıp gelinmiştir, pek tabiî 
bunun düşmanları vardır, ne aklına gelirse uydurur. 
Dikkat ediniz, tehlikeli vasıta kullanmaktan, Türk Ce
za Kanununa göre, bendenizin herhangi bir değerli 
arkadaşımın aleyhine dava açmak için 2 daktilo say
fası hakaret, 300 lira yatırır Sulh Ceza Mahkemesine 
veririm, hemen savcıya tebligat yaparlar ve derler ki 
milletvekili; hemen buraya gelir, arkasından Başbaka
na; geldi kâğıtlar, gitti kâğıtlar ve burada Adalet 
Komisyonuyla Anayasa Komisyonunun mesai saat
lerinde oturur; hiçbir şey yok. 

Arkadaşlar, buraya Sayın Ataklı için gelen dosya 
yanlış bir yere geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına niyabeten milletvekillerinin dokunulmazlığı mev
zubahis olduğu zaman yasalar gayet sarih. Büyük ko
misyonu topluyor, Anayasa ve Adalet Komisyonunu 
topluyor, orada tetkikat yapıyorlar. Anayasanın 14 ve 
83 üncü maddelerinde yazılı olduğu gibi, devleti de
virmek, sosyal bir sınıf üzerine sosyal hareketlerde 
bulunmak müstesna, ki onlarda izne hiç. lüzum yok; 
milletvekili cürm-i meşhut halinde yakalanmışsa ve 
seçimlerden evvelse, zaten savcı bu takibatı yapıyor. 
Olsa olsa Adalet Bakanlığından izin alıyor. Olayımız
da ise dosya gelmiş, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
müştereken kararını vermiş ve verdiği kararda «Do
kunulmazlığın kaldırılmasına lüzum yok» demiş. Bu 
bizim sadece bilgilerimize sunulacaktı. Nitekim arz edi
yorum şimdi. 

Raporun sonunda «Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmek üzere yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur» 
denilmektedir. Nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hesaplarım biz yapıp, yüksek heyetinize senede bir de
fa sunuyoruz ve münakaşa da edilmiyor; çünkü mura-
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kıplar var. Sayın Başkanım bunu yüksek heyetinize 
sunacak ve bu bitecekti. 

Şimdi arkadaşımızın bu kadar ıstırap çekmesinin 
sebebi ne? Günah değil mi? Buraya bir vazife yapmak 
üzere gelmiş arkadaşımız. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, iddia ediyorum; sizi, yani hepimizi, 
Türkiye'de bütün seçilenleri kıskanan bir zümre var
dır. inanın bana. Burada en ufak bir medenî vasıta 
bize verildiği zaman veya mütevazi maaşımıza üç beş 
kuruş zam yapıldığı zaman, sürmanşet... Öbür ta
rafta dünyanın işlerini yapan kimselere bir laf yok. 
Milletvekillerinin bu şekilde dile gelmemesi için artık 
birlikte savaş vermemiz lazım ve çok yakında da bu 
dokunulmazlık meselesini halletmemiz lazım. Arkadaş
lar, biraz sonra kürsüden ineyim, teşrif edin; tehli
keli vasıta kullanmaktan dokunulmazlığın kaldırılma
sı, bildirge vermekten dokunulmazlığın kaldırılması, 
efendim güneş batarken konuşmaya devam etmiş do
kunulmazlığın kaldmtması... Günahtır bu insanlara, bu 
mesleğe günahtır. Bundan 9 ay evvel milletvekilleri
nin protokol meselesini yüksek huzurunuza getirdiğim 
zaman bazı arkadaşlarım kuliste «Şov yaptın Ergü-
der» dediler. Allah'a çok şükür maçta itildi kakıldı
lar, sonra geldiler bana «Haklıymışsın» dediler. Ham-
dolsun şimdi, bu protokol bakımından hiç olmazsa 
Anadolu'nun birçok yerlerinde ve İstanbul'da millet
vekilinin vakar ve haysiyeti; bir vali çıktığı zaman ev
vela milletvekilinin orada olduğunu görerek söylüyor 
artık. E, bu dokunulmazlığa el atmamız lazım. Bu bi
zim için değil, parlamentonun yüceliği için lazım. Biz 
bugün varız, yarın yokuz. Nasıl mahkeme kadıya 
mülk olmazsa, bize de burası mülk değil; ama bu 
onurlu, şerefli meslek yaşayacaktır. («Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

Onun için Sayın Ataklı'nın gözlerinden öperim; 
burada bir yanlışlık olmuştur, Allah'ın izniyle dosya
sını da tetkik ettim, şahanedir. Komisyona iadesini ve 
orada lazım gelenin yapılmasını arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
SÖZCÜSÜ İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Komis
yona iadesi yok. 

BAŞKAN — Efendim usulümüze göre, şimdi de 
sözkonusu olan çok sayın üyemiz Vecihi Ataklı'ya 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ataklı. (Alkışlar) 
VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; önce, bana bu kürsüden açıklama 

fırsatı verildiği için, Sayın Anayasa Komisyonu Baş
kanına ve Sayın Başkana teşekkürlerimi arz ediyo
rum. 

Sinop Cumhuriyet Savcılığı 27.10.1984 tarihinde 
Halkçı Parti Sinop ti Kongresinde yaptığım bir ko
nuşmada, devletin askerî kuvvetlerini, devletin emni
yet ve muhafaza kuvvetlerini ve adliyenin manevî şah
siyetini alenen tahkir ve tezyif ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Yasasının aleyhinde konuşma suçlarını işle
diğim iddiası ile ilgili makamlara başvurmuş ve bu 
iddiaları içeren bir bant çözümündeki konuşmaları 
delil olarak göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, iddia son derece korkunç ve 
suçlama da o ölçüde ağırdır. Bu Orduda generallik 
rütbesine ulaşmış ve bundan ölünceye kadar gurur 
duyacak bir emekli askerin silahlı kuvvetleri her tür
lü istismar ve haksız isnatlardan koruması ve onun 
yüceliğine toz kondurmaması endişesi dışında bir dü
şünceye sahip olması mümkün mü? özellikle sıkıyö
netim dönemlerinde görev almış ve komutanlık yap
mış bir arkadasınız olarak durumun hassasiyetini çok 
tiyi takdir eden bir kimse olduğumu da sizlere arz 
etmek istiyorum; 

Böyle bir kimsenin, iddia edilen suçları işlemesi ve 
özellikle askerî kuvvetlerin, adliyenin ve devletin aley
hinde konuşması için aklî dengesinin bozuk olması 
gerekir. Şahsî itibar ve onurumu kırıcı bulduğum bu 
isnatları asla kabul etmiyorum. (Alkışlar) 

Banttan çözülen konuşmaların böylesine ağır it
ham ve isnatlarla da yakından ve uzaktan bir ilgisi 
olmadığını huzurlarınızda belirtmek istiyorum, içinizde 
çok değerli hukukçular var; bandın metni burada, 
isteyen gidip oradan tetkik edebilir ve böyle bir iddia
nın gerçek olup olmadığını da kendileri değerlendire
bilir. 

Sayın milletvekilleri, bir milletvekilinin en tabiî 
hakkı ve görevi, bu kürsüden gerçekleri dile getirmek, 
inandığı bir davayı, halkı ve hakkı savunmaktır. 

Ben, sıkıyönetim uygulamaları, askerî cezaevleri ve 
1402 sayılı Yasanın uygulamasından doğan bazı so
runları, çeşitli şikâyet ve dilekleri ve duyduğum endi
şeleri çeşitli tarihlerde bu kürsüden, sizlerin huzurun
da ifade ettim. Sinop'ta söylediklerim, bu kürsüden 
ifade etmeye çalıştığım konuların son derece kısıtlı 
özeti bile değildir ve Anayasamızın 83 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasının özüne tamamen uygundur. 

Fazla vaktinizi almadan Mecliste yaptığım konuş
malardan bazı bölümleri arz etmek istiyorum, aynı 
zamanda tarihlerini de söylemek istiyorum. («Gerek 
yok» sesleri) 
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Peki efendim. Şunu arz etmek istiyorum; ben bu, l 
konularda 3 defa Mecliste sizlere endişelerimi ve gö
rüşlerimi arz ettim. Ordunun üzerine titreyen bir ar
kadaşınız olarak, bütün bu konuşmalarımda daima bu 
endişemi dile getirdim ve bu suretle konuştum. Ben, 
hiçbir zaman, hiçbir yerde ordunun, devletfn, hü
kümetin aleyhinde konuşacak yaradılışta bir adam de
ğilim. Bunu her zaman ispat ederim; mahkemeye de 
gitsem, orada, da ispat ederim. 

Takdir sizlerindir, saygıyla, arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
Sayın milletvekilleri, oylama usulümüzü bir kere 

daha kısaca özetliyorum. 
Oylanması sözkonusu olan 2 husus var : Birincisi, 

bir milletvekilinin yaptığı bir itirazı; yani raporun ko
misyona iadesi teklifini oylarınıza sunacağım. İkin
cisi ise, bu teklif reddedildiği takdirde, komisyon ra
porunu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu, bil
diğiniz gibi, Sayın Ataklı'nm yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek olmadığına dairdir. Şu halde, 
birinci oylamada itirazı, yani komisyona iade hak
kındaki teklifi oylarınıza sunacağım ve ondan sonra 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdbantoğlu'nun, 
1984 yılında il belediyelerine alınan personele ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/325) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

1. 1984 yılı içinde her il belediyesine yılın ay
ları itibariyle kaçar adet personelin hangi görevler 
için alındıklarının bildirilmesini? 

2. Bu personel için personel alımları nedeniyle 
Personel Kanununa göre gerekli imtihanlar yapılmış 
mıdır? 

3. Alınan bu personelin güvenlik soruşturmaları 
yapılmış mıdır? 

I da, komisyon raporunu, diğer bir deyimle, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına dair 
raporu oylarınıza sunacağım. Sanıyorum durum açık
lığa kavuştu. 

Şimdi, bu sıraya göre, rapora itirazda, bulunan sa
yın milletvekilinin sıra sayısına ekli itirazında belirti
len nedenlerle raporun komisyona geri verilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Bu itiraz veya teklif reddedilmiştir. (HP sı
ralarından alkışlar) 

İkinci husus, usul gereği, komisyonun Şanlıurfa 
Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına dair ra
porunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin bütün madde
leri bitmiştir ve çalışma süremiz de dolmuştur. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 5 
Mart 1985 Salı günü saat 15.OO'te 'toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.55 

4. Güvenlik soruşturmalarının gereği şekilde ya
pılmadığı konusundaki bilgi ve endişelerimi bir ihbar 
olarak kabul edip, bu soruşturmayı yapan ilgili gü
venlik kuruluşlarına bir bakanlık ikazı yapar mısı
nız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 1 . 1985 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK - ARGE - 571 

(85) / 90072 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.1.1985 gün ve 7/325-2559/10387 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan TBMM Başkanlığına verilen ve ilgi yazı ekinde 
Bakanlığıma intikal ettirilen yazılı soru önergesine 
cevap teşkil etmek üzere valiliklerden telsizle bilgi is
tenilmiştir. 

m. —SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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İstenilen bilgiler değerlendirildikten sonra yazılı 
önerge sahibi milletvekiline gerekli cevap tarafımdan 
verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 28 . 2 . 1985 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK - ARGE - 571 

(85)/90137. 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.1.1985 tarih ve TBMM Genel Sekreterli
ği 7/3.25 - 2559/10387 sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir sure
ti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
1984 yılında il belediyelerine alınan personele iliş

kin yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakan
lığımca incelettirilmiştir. 

67 Valilikten alman bilgilere göre : 
1. 1984 yılı içinde toplam 1 601 kişi açıktan, 93 

kişi naklen işçi kadrolarına, 
2. 1984 yılı içinde toplam 1 069 kişi açıktan, 

392 kişi naklen memur kadrolarına atanmıştır. 
3. Açıktan atamalarda 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununa göre yeterlik ve yarışma sınavları 
yapılmıştır. 

4. Atanan 3 155 personelden; 2 983 kişinin gü
venlik soruşturması yapılmış, 49 kişinin soruşturması 
devam etmekte ve 123 kişinin soruşturması ise yapıl
mamıştır. Soruşturmayı yapmayan görevliler hakkım 
da gereken işlem yapılacaktır. 

5. Güvenlik soruşturmalarının kısa zamanda ve 
sağlıklı bir şekilde yapılıp sonuçlandırılması için Ba
kanlığımca gerekli çaba gösterilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bulgaristan'da yasayan Türklere baskı yapıldığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef -
oğlu'nun yazılı cevabı (7/387) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Va

hit Halefoğlu tarafından yazüı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
D. Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 

1. Günlerdir kamuoyunu yakından ilgilendiren 
Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskı ve sindirme 
harekâtından haberiniz var mı? 

2. Olayın ciddi boyutlarda olduğu tüm dünya 
basını ve diplomatik çevrelerce bildirilmesine karşın 
zatı âlinizin konu ile ilgilenmediği gözlenmektedir. 
Bulgaristan'daki soydaşlarımız Türk Hükümetinden 
destek ve ümit beklerken, buradaki yakınları da me
rak ve tedirginlik içindedirler. Susmak ya da olayları 
görmemezlikten gelmek acaba bir dış politika örne
ği midir yoksa bir zaaf mıdırı 

3. Bulgaristan'ın Dobruca kentinde 500 Türk'ün 
öldürülmesi doğru mudur? Bu olayla ilgili ne gibi gö
rüşmelerde bulundunuz? Olayın, varsa araştırılması 
ne aşamadadır? 

4. Evrensel insan hakları, Devletlerarası hukuk 
ve Uluslararası ilişkilerimizle ülke yönetiminde zo
runlu olduğunuz esaslar çerçevesinde Bulgaristan'da 
olan olaylar hakkında kamuoyunu rahatlatıcı bir şe
kilde, etraflıca yaptıklarınız ve yapacaklarınız neler
dir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 27 . 2 . 1985 
Sayı : SİDE-43 

Konu : Bulgaristan'daki soydaşlarımız hakkında 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Şubat 1985 tarih ve 7/387/2785/11253 

sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Bulgaris

tan'da yaşayan Türklere baskı yapıldığı iddiasına iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 
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'Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan bas
kılar hakkında 20 Şubat 1985 tarihinde TBMM'nde ya
pılan gizli oturum sırasında İçel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorduğu hususları da kapsa
yacak şekilde en ıgeniş biçimde bilgi sunulmuştur. 
Bununla birlikte Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı 
soru önergesinde temas ettiği meseleler hakkında 
aşağıdaki hususları belirtmekte yarar »görüyorum: 

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza baskılar ya
pıldığı yolunda gerek Türk basınında ıgprek yabancı 
yayın organlarında yer alan haberler ve bu konuda 
çeşitli kaynaklardan Bakanlığımıza intikal eden bilgi
ler başından beri büyük bir dikkat ve titizlikle de
ğerlendirilmektedir. Basın haberlerinde bu baskıların 
sonucunda bazı soydaşlarımızın hayatlarını kaybet
tikleri hususunda ileri sürülen ifadeler hassasiyetimizi 
daha da artırmaktadır. Bununla birlikte Bakanlığımıza 
ulaşan ilk haberlerden itibaren mesele tarafımızdan 
en yüksek düzeyde ele alınmış, gerekli bütün teşeb
büsler yapılmış ve Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu ile Bitlis Milletvekili Sayın Faik Tarım-
cıoğlu'nun sözlü sorularına cevaben (Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 13 Şubat'ta yaptığım konuşmada da 
ifade ettiğim gibi bu konuda duyduğumuz ciddî endişe 
Bulgar makamlarına intikal ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Şubat günü 
yaptığı toplantıda Bulgaristan'da yaşayan Türk asıllı
ların yıllardan beri büyük güçlüklere maruz bırakıl
dıkları, dinî icapları, örf ve âdetleri yerine getirmekte 
sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etmiştim. 

Bulgaristan'ım Ankara Büyükelçisi 19 Şubat günü 
beni ziyarete gelerek Hükümetinin bu konudaki görüş
lerini ifade etmiştir. 

Büyükelçi, sözü edilen haberlerin maksatlı oldu
ğunu ve bunların Türk - Bulgar ilişkilerini bozmak 
isteyen çevrelerce çıkarıldığını ileri sürmüştür. 

Bulgaristan Büyükelçisi isim değiştirme hususunda 
herhangi bir zorlama yapılmadığını, bu sürecin gönül
lü olarak cereyan ettiğini öne sürmüştür. Büyükelçi
nin bu ifadeleri soydaşlarımızın isimlerinin değiştiril
diğinin bir gerçek olduğunu teyit etmektedir. Bu iş
lemin gönüllü olarak yapıldığı iddiasının bize gelen 
haberlerle çeliştiğini Büyükelçiye ifade ettim. 

— ı ı mm. 

28 . 2 . 1985 O : 1 

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın 1919 
Neuilly Antlaşması, 1923 Lozan Antlaşması, 1925 
Türk - Bulgar Dostluk Antlaşması, 1947 Paris Barış 
Antlaşması ve 1975 Helsinki Nihaî Senedi ile İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve ayrıca Bulgar Ana
yasasına göre temel hak ve özgürlüklere sahip olduk
larını Büyükelçiye açık bir şekilde belirttim ve dünya 
basınında ısrarla yer alan haberler karşısında Türk 
basınının ve kamuoyunun hareketsiz kalamayacağının 
herkesçe anlaşılması gerektiğini bildirdim. 

Büyükelçiye ayrıca, Bulgar tarafının çeşitli iddiala
rı çürütmesini n en etkili yolunun bölgeye Türk ve 
yabancı basın mensuplarının ve diplomatlarının ser
bestçe girebilmelerine izin vermesi olduğunu ifade et
tim. 

Bulgaristan Büyükelçisi 22 Şubat günü Dışişleri 
Bakanlığına davet edilmiş ve kendisi aracılığı ile Bul-
garistan Hükümetine Hükümetimizce bir nota ve
rilmiştir. Bu notada iki ülke arasında mevcut so
runların geniş kapsamlı bir göç anlaşması yapılması 
hususu da dahil olmak üzere 'Dışişleri bakanları dü
zeyinde ele alınıp görüşülmesi teklif edilmiş ve Bul
garistan Hükümetinin cevabının en kısa zamanda bek
lendiği ifade olunmuştur. 

Türkiye, bu konuya başından beri soğukkanlı ve 
ölçülü bir tutumla eğilmiş, iki ülke arasındaki iyi kom
şuluk ilişkilerini dikkate almış ve kamuoyunu heyeca
na sevk edici bir tutum izlemekten dikkatle kaçın
mıştır. Bununla birlikte yüce Meclisin huzurunda da 
ifade ettiğim gibi Türkiye'nin bu şekilde davranışını 
yanlış anlayarak Hükümetimizin konuya gereken öne-' 
mi vermediği gibi bir düşünceye kapılanlar veya böy
le değerlendirmeler yapanlar varsa bunlar büyük bir 
yanılgı içinde bulunmaktadırlar. 

Türkiye, daha öncede ifade edildiği gibi göç an
laşması da dahil olmak üzere bütün meseleleri mü
zakere yoluyla çözümlemeye hazırdır. 

Şu hususu da özellikle belirtmek isterim ki, Bul
garistan'da yaşayan soydaşlarımızın yasalar ve mil
letlerarası anlaşmalarla tanınan haklarının korunması 
için Hükümetimiz hiç bir gayreti esirgemeyecektir. 

Türk Hükümeti şimdiye kadar basiretli bir şekilde 
ve sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Bulgaris
tan Hükümetinin de aynı sorumluluk duygusu ile ha
reket etmesini beklemektedir. 

- • > * -
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Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasansma Verilen Oylarm Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu ' 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahliıt Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 

Üye sayısı : < 

Oy verenler : . 

Kabul edenler : . 
Reddedenler : 
Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : ] 
Açık üyelikler : 

400 
281 

279 
l 
l 

H5 
4 

(Kabul Edenler) 

Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin BarlaS Doğu 
Neüiman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekusla 
Mehmet Sağdıç 
TsfYinîl .kanılı a ti 
xaıııctıı o a ı uuaı ı 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
17" J _ * i 1 i . . . 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Al'i Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 

Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrefc 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DFlSJt7T f 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

(DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Kadir Nailin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı'kan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilırii Nalbantoğlu 
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ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nurtl Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Ünal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamiıt Mefek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Musltaifa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Ali İhisan Elfcin 

İSTANBUL 
B. Doğanoan Akîyürdk 
İmren Aykut 
Sabit Bafcumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Mehmet Kafkaslıg'ü 
Doğan Kasaroğlu 
Akan Kavak 
R. Ercüment Konuıkman 
Leyla Yeiniiay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 

İbrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Hayrulla'h Olca 
Turgut Surialp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

Abduillhalim Araş 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdıilek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Eırüiroğlu 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yilmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa-Kemal Palaoglu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğİu 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçüli 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
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TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

ANKARA 
Necdet Calp 
H. ılbrahim Karal (Bşiky.) 
Halil Şıvgın 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
I Hüseyin Aydın Arvasi 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

/DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Cevdet Karakurt 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 

I Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
i Hüseyin Mükerrem Hiç 

Selahattin Taflıoğlu 
ZONGULDAK 

l Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
M. Murat Söfcmenoğlu 

Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

Yılmaz Önen 
Özdemir Pehlivanoğlu (İz.) 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KARS 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Sabri Irmak 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzıım Yüceleri 

İSTANBUL 
Beh'iç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Aikarcalı 
Yaşar Albayrak 
HaıyıreHtin Elmas 
Yılmaz ihsan Hastürfc 
Ömer Ferruh llter 
Turgut özal (Başbakan) 
Kemali özer 
Bilâl Şişman 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

ÎZMİR 
Vural Arı'kan 
Burhan Cahit Gündüz 
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ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

(Reddeden) 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

(Geçersiz oy) 

İZMİR 
Ahmet Süter 

(Oya katılmayanlar) 
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MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet îlhami Kösem 

MANİSA 
Abduilash Çakırefe 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Sakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
İdris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TOKAT 
Selim Koçaıker 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

; Mehmet Kara 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

: 1 

: 1 

: 1 

: 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NCt BİRLEŞİM 

28 . 2 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
'BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK' İŞLER 
3 

SEÇlM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) (x) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgii'in, Şe-
kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibarik'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü sqru 
önergesi (6/270) 

(x) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlü'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) 

8. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet ©akanından sözlü soru önergesi (6/273) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere nak
ledilirine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rıfat Baya-
zıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) 

11. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/278) 

12. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) ---. 

14. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) 

15. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Adana karayolunun, 
Kömürler - Bahçe arasındaki bölümüne ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/286) 

17.— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tif
tik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan persone
lin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/287) 

(Devamı arkada) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175,176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu ((2/102) (S. Sayısı: 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — Ordu Milletvekili -Bahriye Üçok ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/182) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

3. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka
nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 6,11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1985) 

4. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra

sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Dağıt
ma tarihi : 8.2.1985) 

5. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/547) (S. Sayısı ; 254) (Da
ğıtma tarihi: 19.2.1985) 

6. — Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun (Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu 'Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236 ve 236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1985; 20.2.1985) 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nin Yasa
ma Dokunulmazlığının (Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Ankara Milletvekili Kâmil T. Coşkunoğlu'nun, İç
tüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/671) (S. Sayısı : 250 ve 250'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 11.2.1985; 26.2.1985) 

...> >>•-<< ....... 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 241 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 Arkadaşının, 1 . 3 . 1926 
Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 441 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu (2/182) 

f TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.3.1926 Tarih ve 7(5 Sayılı Türk Ceza Kanununun 441 İnci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
teklifimi/ gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğim* rica ederiz. 
Saygılarımızla* 

itamm 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Adana Milletvekili 
Mehmet Kara 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

A. Kemal Aydat 
Ankara Milletvekili 
Hilmi Nalbant oğlu 

Erzurum Milletvekili 
Fahrettin Uluç 

Samsun Milletvekili 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır Milletvekili 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Afyon Milletvekili 
Au Rıza Akaydın 

Çorum Milletvekili 
Ömer Kuşhan 

Kars Milletvekili 
A. Mazhar Haznedar 

Ordu 'Milletvekili 
M. Kemal Gökçora 
Bursa Milletvekili 

M. Sait Erol 
Hakkâri Milletvekili 

Muhittin Ytldmm 
Edirne Milletvekili 
E. Fahrettin özdilek 
Konya (Milletvekili 

Günseli özkaya 
İstanbul Milletvekili 

Neriman Elgin 
Ankara Milletvekili 
İbrahim Taşdemir 
Ağrı Milletvekili 

Halis Soylu 
Kars Milletvekili 

Yusuf Kazancıoğht 
Trabzon Milletvekili 

H. Barış Can 
Sinop Milletvekilli 
H. Avni Sağesen 
Ordu Milletvekili 

M. Hayri Osmanltoğhi 
Gaziantep Milletvekili 

Cevdet Karslı 
Giresun Milletvekili 

Abdullah Çaktrefe 
Manisa Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum Milletvekili 
Turgut Sözer 

Sakarya Milletvekili 
İlhan Dmçel 

Malatya Milletvekili 
Nuri Üzel 

Eskişehir Milletvekili 

Kenan Nehrozoğlu 
Mardin Milletvekilli 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya Milletvekili 

Enver Özcan 
Tokat Milletvekili 

İhsan Gürbüz 
Hatay Milletvekili 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Seyfi Oktay 
Ankara Milletvekili 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Salih Alcan 
Tekirdağ Milletvekili 

Erol Ağagil 
Kırklareli Milletvekili 

Cüneyt Canver 
Adana 'Milletvekili 

Kâzım İpek 
Amasya Milletvekili 

Hüseyin Aydemir 
İzmir Milletvekili 

Faik Tarımcıoğhı 
Bitlis Milletvekili 
Turgut Sera T ir ali 

Giresun Milletvekili 
özer Gürbüz 

Sinop Milletvekili 
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GEREKÇE 

Medenî Kanunun boşanma sebebi olarak kadın ve erkeğin zinası arasında fark görmemesine karşılık, ce
za Kanununda erkeğin zinasına ceza verilebilmesi için aranan koşulları, aile kavramından hareketle açıklamak
ta güçlük vardır. Zinayı aile kavramı ile açıklama ve buna rağmen zina bakımından kadın-erkek farkını ka
bul, bilimsel olmaktan uzaktır. 

Kanun önünde eşitlik; kadın-erkek farkını reddeder. Nitekim, diğer suçlarda böyle bir fark düşünülmemiş? 
tir. 

«Aile nizamı» medenî Kanunun koyduğu «Sadakat borcu» bakımından tek veya sürekli fiil arasında fark 
görmeye elverişli değildir. İsviçre Ceza Kanunu, karının zinası ile erkeğin zinasını aynı koşullarla cezalan
dırmaktadır. 

Kaldı ki, zinanın değil de süregelen bir durumun (İKarı-koca gibi yaşama halinin) suç sayılması ve koca
ya mubah bir sahanın kabul edilmesi demektir ki, bu, hukuk düşüncesine uygun sayılamaz, 

Kocada ancak «alışılagelmiş sadakatsizliğin» cezalandırılabileceğini iddia pek gariptir. 

Bu nedenlerle, bütün suçlarda olduğu gibi, zina suçunda da, kadın ve erkek eşitliğini sağlamak gerekir. 

Türk ceza Kanununun 441 inci maddesinin birinci fıkrasında «yapılacak değişiklikle bu farklılık giderilmiş 
ve 440 inci maddede olduğu gibi, kocanın da tek fiili zina suçu olarak kabul edilmiş ve kadm erkek eşitliği 
sağlanmış olacaktır. 

Türk kadın haklarının 50 nci yılının kutlandığı bu dönemde, Türk kadınını bu - konuda da eşit haklara 
sahip kılmak, yüce meclisimizin Atatürk ilkeleri yönünde atacağı bir yeni adımı oluşturacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 241) 
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ORDU MtLUEfTVEKtLt BAHRltYiE ÜÇOK VE 45 ARKADAŞININ TEKUtFt 

1.3.1926 Tarih ye 765 Saydı Türk Ceza Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 441 inci Maddesinin Birinci Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 441. — Zina eden koca hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE. 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. y-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 241) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No* : 2/182 
Karar No. :. 57 

24.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 arkadaşının; 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
441 inci Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi Komisyonumuzun 16.1.1985 tarihli 12 nci birleşi
minde Adalet Bakanlığı Temsilcileri ile teklif sahibinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Söz konusu teklif ile, Türk Ceza Kanununun 441 inci maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilmekte ve kadın 
ile erkeğin zinası arasındaki farklılık ortadan kaldırılarak, zina suçunda kadın ve erkeğin aynı şartlarla ce
zalandırılması öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, Türk Ceza Kanunu yürürlüğünden bu yana günün ihtiyaçlarım karşılamak maksadı ile 
36 defa değiştirilmiştir. Bu değişiklikler Kanunun bazı maddeleri arasındaki insicamı bozduğundan, günün 
şartlarına göre bütünü ile ele alınmasında mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla, Hükümetimizce adı geçen kanunun bütünü üzerinde kısa zamanda çalışmalara başlanacağı 
Adalet Bakanlığı temsilcilerince de ifade edildiğinden, mezkûr teklifin yapılacak bu çalışmalarda değerlendi
rilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

Kanun Teklifi, yukarıda arz edilen nedenlerle Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Uy* 
Sabahattin Eryurt 

(Erzurum 

üy«. 
ihsan Nuri Topkaya 

Ordu 

üy*. 
Salih Akan 

Tekirdağ 

Başkanveküi 
Ahmet tlhaml Kösem 

Malatya 

ütye 
Coşkun Bayram 

Adana: 

Ûy«t 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye. 
Hasan Attay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak: 

Üye 
Selahatttn Taflıoğtu 

YozgaK 

SÖzcÜ 
Mustafa Uğur Ener, 

Kütahya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara, 

Üye 
İlhan Dlnçel 

Malatya 

Üye 
Nejdet, Naci Mimaroğhi 

Siirt 

Üye: 
Mehmet Bağçecl 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 241) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 243 

18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu 
Kanununun 3 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Mad
desinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1 /494) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 . 6 . 1984 
Dairesi Başkanlığı ^ 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1304103047 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

MiDî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.6.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Saydı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz edeıim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı, Denizcilik Yüksekokulunda, ikili anlaşmalar yapılamaması halinde de yabancı uyruklu öğrenci
lerin parasız yatılı öğrenim yapmalarını ve halen bu okulda öğrenim yapan yabancı uyruklu öğrencilerin 
talepleri halinde öğrenime devam etmelerini sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde i. — Tasarının bu maddesi ile yabancı uyruklu öğrencilerin ikili anlaşma yapılamaması halinde 
Denizcilik Yüksekokulunda, öğrenim yapmalarına imkân tanımaktadır, 

Madde 2. — Söz konusu madde ile yabancı uyruklu öğrencilerin ikili anlaşma yapılamaması halinde Deniz
cilik Yüksekokulunda parasız yatılı öğrenim yapmaları imkânını sağlamaktadır. 

Madde 3* — Bu madde ile, halen Denizcilik Yüksekokulunda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencile
rin talepleri halinde öğrenime devam etmelerine ve bunlardan bir kısmının parasız okumalarına imkân 
tanınmaktadır. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesinde, Kanunun 20 Ağustos 1981 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe 
gireceği açıklanmıştır. 

Madde 5, — Söz konusu maddede, Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belir
tilmiştir, 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyült, Millet Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/494 
Karar No. : 12 

24 . 1 .1985 

YÜKSEK ^BAŞKANLIĞA 
18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine Bir Fık

ra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 23.1.1985 tarihli 11 inci birleşiminde ilgili Bakanlık temsil
cilerinin d© iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Bilindiği üzere Denizcilik Yüksekokulu Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, Atatürk il
kelerine bağlı, denizcilik disiplin, bilim ve beden yeteneklerine, genel ve denizcilik kültürüne sahip, ülkemi
zin ihtiyaç duyduğu miktarda güverte zabiti, gemi makineleri işletme mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştir
mektedir. 

Bu okula lise ve dengi okul mezunlarından sınavla erkek öğrenci alınmaktadır. Ayrıca Balkanlar Kurulu 
kararıyla ikili anlaşmalar çerçevesinde yabancı öğrenciler de alınmaktadır. 

Denizcilik Yüksekokulunun Deniz Kuvvetlerine devredildiği 1981 Ağustos ayiöda yabancı öğrenci, sa
yısı 54 idi. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 2507 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra eklel&rek «Bakanlar Ku
rulunca öngörülen özel haller için ikili anlaşma şartı aranmayabilir» hükmü getirilmiştir. Böylece Türk 
asıllı olup da ikili anlaşmalar yapamadığımız ülke öğrencilerine Denizcilik Yüksekokulunda eğitim görme 
hakkı tanınmıştır. 

Tasarının tümü Komisyonca da prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ö. Ferruh tlter 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Kemal Aydar 

Ankara 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Burhan Cahit Güradüz 

JfeâmV 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Başkanıvekıili 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye 
Ali Kemal Erdem 

Burdur 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Dtiyarbakır 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

KadırarM.nmai'aş 
çımzaıaa uraunajıiiaJui,; 

Üye" 
Emin Alpkaya 

Niğde 

Üye 
MeHMet Muhlis AHkan 

Samsun 

Üye 
Musa Âies 

Tunceli 

Sözcü 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Kesit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Vecihi Akın 

^ n y a 

Üye 
T. Halit Kunter 

Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 



18 Ağustos 1981 TarihH ye 2507 ft$ft %*&&k 
Yüksekokulu Kanununun 3 tindi Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanun» Bfa* Geçici Madde Ekfenmedne 

Doür Konun Tasana 

MADDE 1. — 250/7 Sayılı Kanunun 3 üncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca öngörülen haller için ikili 
anlaşma şartı ̂ rinrttSy^bilir.» 

MADDE 2. — 2507 Sayılı Kanunun 8 inci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar ve kon-. 
tenjan dahilinde kamu kurumları dışındaki ihtiyacı ve 
yabancı ülke taleplerini karşılamak üzere, okula pa- I 
ralı yatılı öğrenci de kabul edilebilir. Bakanlar Kuru
lu kararı ile okula kabul edilen bazı yabancı uyruklu 
öğrenciler parasız yatılı olarak okutulabilirler.» 

MADDE 3. — '2507 Sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. | 

«GEÇİCİ MADDE 6. -^ Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Denizcilik Yüksekokulunda öğrenimde bu- I 
lurMı'^l^attcı 'ffyftHtftf 'o^trtciteMen öğrfchime dê firh | 
etmek isteyenler, 3 üncü maddede belirtilen ikili alı- I 
taşmalarla bağlı kalmaksızın 8 inci maddenin 2 nci 
fıkrasındaki hökümler saklı kalmak üz*re ögrehimte'-
rini sürdürÖrlâr.» 

MÎLLÎ S â 3 ^ İ ^ * ^ I S Y Ö N U r W N KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18 Ağpstffe » B TW*H ve 2867 Srt̂ m PcifttfMk 
Yüksekokulu Kanummım 3 ünctt Maddestee Bk Fıkra 
Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkraamn Degfc-
tMnnesi ve Bu Kanuna Bfa- Geçici Madde Eklenmesine 

Daür Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 M f̂taddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye. Bü^ük :Mület Meclisi ' (S/Sayısı : 243) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun 20 Ağustos 1981 tari
hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
L K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K„ Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A, Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
/. S. Giray 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

— Tasarının 4 üncü maddesi aynen MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi aynen 

4 . 6 . 1984 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
_ A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. 5. Giray 

Tarım Orman ve K öy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztilrk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V* Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M.-, Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Af. Taşçıoğlu 

**m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 254 
Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasarısı ve 

İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları ( î / 5 4 7 ) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 . 7 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1432104630 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.7.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminatı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli . olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Ekonomik, sosyal ve teknik yönden hızlı bir gelişme dönemine giren ülkemizde, bu gelişmeye paralel 
olaralk; suç ve suçlu sayısı da artış göstermekte, bu arada, yeni suç ve suç işleme teknik ve usullerinin ço
ğalarak geliştiği tespit edilmektedir. 

Bu cümleden olaralk özellikle Devlet güvenliği aleyhine işlenen suçlarda; suçlular yeni usuller kullanmak 
suretiyle güvenlik kuvvetlerinin takibinden kurtulabilmektedir. 

Bu çeşit ve benzer suçların işlenmesine mani olmak, suçluların yerlerini tespit etmek ve yakalamak, 
tekniğin güvenlük (kuvvetlerine sağladığı imkânları suçluların yakalanmasında kullanmak, polisin halen sa
hip olduğu klasik araç, gereç ve usulleri yanında; modern araç, gereç, teknik bilgi ve imkânlarla donatıl
ması gerekmektedir. 

İşte bu gaye ile gelişmiş ülkelerin uygulamaları da gözönüne alınarak ülkemizde de polisin modern araç 
ve gereçlerle takviyesi plahlarak, Emniyet Teşkilatının hava uçuş vasıtaları ile teçhizi yoluna gidilmiştir. 

Hava uçuş vasıtalarında görev yapacak pilot, uçuş ekibi ve diğer personelin, görevin güçlüğü ve riski göz 
önünde tutularak teşvik edilmesi için malî yönden desteklenmesi gerekmektedir. 

Yeni kurulan havacılık teşkilatının emniyet mensubu uçucu personeli yetiş/inceye kadar Silahlı Kuvvet
lerimizden kendi isteği ile erken emekliye ayrılan tecrübeli uçucu personelden sözleşmeli olarak gerektiği 
kadar istifade edilmesi uygun görülmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pervaneli uçak püotu ve uçuş ekibi personeline verilmekte olan uçuş taz
minatı paralelinde; Emniyet Teşkilatındaki uçuş görevinin güçlüğü ve riski olması sebebiyle bu görevi yapa
cak personele de aynı miktarda tazminat verilmesi maksadıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 ve 2. — 'Bu maddeler, kanunun hazırlanma gayesi ve istifade edecek personeli belirlemek mak
sadıyla düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bu maddeyle, kanunun daha iyi anlaşılması ve kolay tatbikini sağlamak üzere, kanunda 
geçen bazı tabirlerin manaları açıklanmıştır. 

Bu tariflerdeki kıstas aylık; 28 Şubat 1982 tarih ve mükerrer 17619 sayılı Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe giren 2629 sayılı Kanunda Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş personeli için belirlenen albay aylığı 
yerine, bu aylığın karşılığı olan Emniyet Genel Müdürünün aylığı (ek gösterge dahil) esas alınmak sure
tiyle hesaplanmıştır^ 

Kıstas aylılkla ilgili bent düzenlenirken, değişik kamu hizmetlerüradie görev yapan uçucu personel ara
sında farklılık yaratmamak yoluna gidilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile, kanun kapsamına giren personele verilecek uçuş tazminatı oranı, 2629 sa
yılı Kanunda pervaneli uçak uçuş personeli için gösterilen miktarlar seviyesinde tutularak belirlenmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile pilot ve pilot adayları ile uçuş ekibi personeli dışında kalan, ancak uçuş 
çasıtasında fiilen uçan veya hu vasıtaların uçmasında görev alanlar ile bu vasıtaları kontrol ve tecrübe mak
satları için görevlendirilen ve aylık uçuş tazminatı almayan personele her uçuş saati için tazminat verilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile kanun gereği tazrriinat alacak personelin, hangi şartlarda tazminat alabileceği, 
hangi şartlarda ne nispette eksik alabileceği veya bu tazminatın kesilebileceği, asgarî uçuculuk standartla
rının kaybedilmemesi İçin mecburî olan uçuş saatleri dikkate alınarak belirlenmiş, ayrıca tazminatın öden
me ve tahakkuk usulü gösterilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile uçuculuk görevlerinden dolayı uçuş personelinin maruz kaldığı gerek bedeni 
ve gerekse ruhî yıpranmaya karşıhk olarak maddede belirtilen şartlarla uçuculuktan ayrılan personele yine 
maddede gösterilen müddet ve miktarlarda tazminat ödenmesi esasları düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Bu maddeyle, yetişecek personelin görevinde daha 'başarılı olmasını sağlayan, meslekî bil
giyi veren yetiştirici öğretmenlere teşvik için ayrıca bir ikramiye verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 9. — Bu maddeyle, kanun kapsamına giren uçuş personeline ödenecek tazminatın* hesaplanmasın
da göz önünde tutulan hizmet müddetinin bulunması usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu maddeyle, hava vasıtasında; görevli olan kadrolu veya sözleşmeli pilot, pilot adayı ve 
uçuş ekibi personeli; görevli emniyet mensubu; hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; Emniyet Teşkilatına 
ait bir görevin ifası için görevli bulunan diğer personelin şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanma
ları halinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına ödenecek tazminat ve diğer haklar düzenlenmiştir, Bu Ka
nundan yararlanan personelin ayrıca 2330 sayılı Nakdî Tazminat Kanunundan istifade edemeyeceği öngörül
müştür. 

Madde 11. — Bu madde şehit olanların kanunî mirasçılarına, sakatlananlara ödenecek maddî ve ma
nevî tazminat miktarını ve kimlere ne miktarda tazminat ödeneceğini belirlemiştir. 

Madde 12. — Uçuculardan görevlerinin gerektirdiği vasıfları kaybettikleri veya görev isteklerini yerine 
getirmedikleri anlaşılanların statülerine son verilmesi hakkında; Emniyet Genel Müdürlüğünce uçucu perso
nelden oluşturulacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulunun kararı ve bu kararın Emniyet Genel Müdürünce tas
diki öngörülmüştür, 

Madde 13. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi (II) işaretli fıkrasının (o) ben
dine göre Devlet Planlama Teşkilatında, Sermaye Piyasası Kurulunda, Devlet Yatırım Bankasında sözleşmeli 
çalıştırılanlar ile; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Türkiye Büyük Millet'Meclisi (S. Sayısı ; 254) 
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Yüksek Öğretim Personel Kanunu, MİT Kanunu, TRT Kanunu, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Kanunu uyarınca çalıştırılan sözleşmeli emekli personelin özel kanunlarında belirtildiği gibi 
T.C. Emekli Sandığına üyelikleri devam etmekte, sözleşmeli hizmet süreleri ise fiilî hizmetlerinden sayılmak
tadır. 

K.K. Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan pro.tokola göre; özel teknik bilgi, ihtisas, 
yetenek ve tecrübe sahibi uçucu personelden kendi isteği ile erken emekliye ayrılacak pilot ve uçuş ekibi 
personeline yalnız Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık teşkilatında görev alacak ve bu teşkilata bilgi ve 
tecrübesi ile faydalı olacak uçucu personelin erken emekliliğine mensup oldukları Kuvvet Komutanlığınca 
müsade edilmektedir. . 

Bu şekilde erken emekliye ayrılıp emniyet havacılık teşkilatında görev alarak, esasen Devlete hizmet eden 
sözleşmeli uçucu personelin hizmet müddetlerinin heba olmaması için 5434 sayılı Kanuna göre sosyal gü
vencelerinin devam ettirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 14. — Emniyet ve asayiş, hizmetlerinde görevlendirilen sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personelinin 
de diğer emniyet hizmetli personel gibi aynı şartlarda görev yapmaları ve aynı kuruluş içinde çalışmaları 
sebebi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi (b) fıkrasına göre sözleşmeli olarak geçen fiilî hizmet müd
detlerinin her yılı için 3 ay fiilî hizmet müddeti zammı verilmesi uygun olacağından bu madde düzenlen
miştir, 

Madde 15. — 5434 saydı Kanunun 37 nci maddesinde sayılan pilot olan ve olmayan Ordu uçucuları 
ile Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü uçucu personeli gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu ve söz
leşmeli uçucu personeline de uçucu olarak geçirdikleri fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesi (b) fıkrası ile 36 nci maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiilî hizmet müddet-

. leri zamları dışında ayrıca 6 ay itibarî hizmet müddeti eklenmesi ile kamu hizmetlerinde çalışan ve aynı gö
revi yapan personel arasındaki eşitsizliğin kaldırılması öngörülmüştür. 

Madde 16. — a) 1 Ocak 1982 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Teşkilatında gö
rev alan, sözleşmeli pilot, teknisyen ve Emniyet hizmetli pilot adayları, pilotlar ve uçuş teknisyenleri, Kanun, 
Tüzük ve talimat olmadığı halde Devletin kendilerine tevdi ettiği görevleri yerine getirmişler, birçok konu
larda özlük haklarını alamamışlardır. 

b) Bununla birlikte maalesef bir pilotumuz şehit olmuş, Kanun olmadığı için geride kalan aile efradının 
maddî ve manevî mağduriyetinin önlenmesi mümkün olamamıştır. Bu da havacılık teşkilatına yeni katıla
cak personeli olumsuz yönde etkilemektedir. 

c) Gerek sözleşmeli gerekse emniyet hizmetli olsun, Devletin büyük yatırım yaparak yetiştirdiği bu 
personelin geçmişte kalan ve cüzi bir miktara dayanan maddî manevî haklarının verilmesi mesleğe bağlılığı 
devam ettirecek, Devlete şahsın itimadı büyüyecektir, bir kaç kişiye verilecek cüzi bir miktarı gerektiren 
maddî faydanın yanında Devletin bir kaybının olmayacağı, ancak şahısların Devletine ve işine daha bağlı ka
lacağı, bugüne kadar Kanunsuz ve sosyal güvencesiz uçmak suretiyle her türlü riski göze alan bu personeli 
bir nevi mükafatlandırma olacağı düşüncesinden, bu Kanunun 1 Ocak 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesi yoluna gidilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 10 . 10 . 1984 
Esas No. : 1(547 
Karar No. : 32 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılma
sıyla Komisyonumuzun 10.10.1984 günlü 2 nci birleşiminde'incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek 
maddeleri ayrı ayrı tartışılmış, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümetten gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan 1 Eylül - 31 Ağustos tarihleri malî yıl
başı esas alındığı için 1 Ocak ve 31 Aralık şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki «kıstas aylığın» tabiri «kıstas aylığının» şeklinde değiştirilmiş 
4 üncü maddedeki «% 65» rakamının yanında bulunan «virgül» tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının 6 nci, 7 nci ve 9 uncu maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesinde geçen «kıstas aylığın» ibaresi, «kıstas aylığının» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinin son fıkrasında adı eksik yazılan 2330 sayılı Kanunun ismi yazılmıştır. 

Tasarının 11 inci maddesinde numarası belirtilen 5434 sayılı Kanunun adı ilave edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen benimsenmiştir. 

Komisyonumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan pilot ve uçuş ekibi personeli ile aynı riski ve 
görev sorumluluğunu taşıyan Emniyet Teşkilatı pilot ve uçuş ekibi personelinin de pilotaj ve idarî hatalar ne
deniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmamalarını uygun görmüş ve bu sebeple tasarıya «kaza -
kırımdan sorumlu personele uygulanacak işlemler» kenar başlıklı 13 üncü madde olaralk yeni bir madde ilave 
edilmiştir. 

Tasarının 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerinin madde numaraları, ilave edilen yeni madde nedeniyle 
birer numara kayarak, 14, 15 ve 16 olmuş ve madde metinlerinde yer alan 5434 sayılı Kanunun adı yazıl
mıştır. 

Polis Teşkilatını, sıkıyönetim sonrasına hazırlarken daha güçlü ve teknolojik imkânlarla donatılmış olmasını 
sağlamak açısından bu teknolojiyi uygulayacak yetişkin özel bilgi ve ihtisas sahibi personeli maddî ve manevî 
bakımdan tatmin etmek, polisteki havacılık hizmetini cazip hale getirmek, branşlaşmış teknik personeli ken
di ihtisası içinde istihdam etmek, maddî imkânlar nedeniyle, başka sektörlerde, başka branşlarda görev alma
sını önlemek, Devlet hizmetinde daha uzun yıllar çalışmalarını sağlamak, bağlayıcı hükümlerden mümkün ol
duğu kadar kaçınmak ve Başbakanlığın bazı kuruluşları ile MİT teşkilatına uygulanan sözleşme hükümleri pa
raleline gelmek amacıyla tasarıya bir geçici madde eklenmiştir. 

Komisyonumuzda, 1 Ocak 1982 tarihinden sonra şehit olan personelin varislerinin mağduriyetlerinin gide
rilmesi amacıyla tasarıya bir «ek madde» ilavesi uygun görülmüştür, 

Tasarının yürürlük maddesi olan 16 nci maddesi, «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklin
de değiştirilmiş ve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının yürütmeye ilişkin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak hükümetten gelen şekli ile aynen be
nimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Miüet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Başkanvekilı 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Sözcü 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/547 
Karar No. : 97 

13 . 2 . 1985 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Bakanlar Kurulunca 12.7.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, önhavalesi 
uyarınca içişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza intikal ettirilen «Emniyet Teşkilatı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasarısı» içişleri Komisyonu metni esas alınarak, Komisyonumuzun 24.1.1985 
günlü 44 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile; Devlet güvenliği aleyhine işlenen suçlarla, bu çeşit ve benzer suçların işlenmesine mani olmak, 
suçluların yerlerini tespit etmek ve yakalamak, tekniğin güvenlik kuvvetlerine sağladığı imkânları suçlula
rın yakalanmasında kullanmak, polisin halen sahip olduğu klasik araç, gereç ve usulleri yanında; modern 
araç, gereç, teknik bilgi ve imkânlarla da donatılması amaçlanmaktadır. Bu gaye ile gelişmiş ülkelerin uygu
lamaları da göz önüne alınarak ülkemizde de polisin modern araç ve gereçlerle takviyesi planlanarak, Em
niyet Teşkilatının hava uçuş vasıtaları ile teçhizi ve bu vasıtalarda görevlendirilecek personele de, Türk Silah
lı Kuvvetlerinde görev alan pervaneli uçak ve helikopter pilotu ve uçuş ekibi personeline verilmekte olan 
uçuş tazminatı paralelinde; aynı miktarda tazminat verilmesi öngörülmektedir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; Emniyet Teşkilatının hava uçuş vasıtalarında görev yapa
cak pilot, uçuş ekibi ve diğer personelin, görevin güçlüğü ve riski göz önünde tutularak teşvik edilmesi için 
malî yönden desteklenmesinin gerekliliği üzerinde durulmuş ve tasarı benimsenerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu metninin 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Uçucu personele ödenecek tazminatlara ilişkin 4 üncü maddede 'belirtilen «Ek Cetvel» aynen kabul 
edilmiş, ancak maddenin başına «Emniyet hizmetleri sınıfına daihil..» ibaresi eklenmiş; diğer görevlilere 
ödenecek tazminatları belirleyen 5 inci madde, maddeye açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiş, 
«Tazminatların ödenme şartları ve kesilmesi» başlıklı 6 .no maddenin «d» fıkrasında uçuş hizmetleri sıra
sında meydana gelen kazalar ve diğer sağlık sebepleriyle istirahati gerektiren rapor alanlara ödenecek taz
minatın süresi, personel kanununda belirtilen süre ile nispeten paralellik sağlanması amacıyla, 2 yıldan 1 yı
la indirilmiş aynı maddenin «e» fıkrası ilgisi nedeniyle 14 üncü maddeye eklenmiş çıkartılan «e» fıkrasını 
takiibeden «f» fıkrası da «e» fıkrası olarak değiştirilmiş. 
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Statünün kayıp sarflarını 'belirleyen 12 nci maddede yer alan «Emniyet Genel Müdürünün» ibaresi «İçiş
leri Bakanının» olarak değiştirilmiş, 

Kaza-Kırımdan sorumlu personele uygulanacak işlemlere ilişkin 13 üncü maddede yer alan «Pilotların 
ve diğer uçucu personelin...» ifadesi «... pilotlar ve diğer uçucu personel...» olarak düzeltilmiş ayrıca «... Bu 
personel hakkında...» ibaresiyle başlayan cümlenin başına «Ancak» kelimesi eklenmiş, 

Sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin emekliliklerine ve terfilerin© sayılması hükmünü getiren 14 ün
cü maddede yer alan «... emeklilik hakları devam eder.» den sonra gelen iki cümle madde metninden 
çıkartılmış, ancak ilgisi nedeniyle 6 ncı maddede yer alan «e» fıkrası değiştirilerek yeni bir fıkra şeklinde 
madde metnine eklenmiş, 

İçişleri Komisyonu Metninin, emniyetin uçucu personeline üç aylık fiilî hizmet zammı verilmesine ilişkin 
15 inci maddesi, 'halen yürürlükte olan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci maddesinin «b» fıkrası hükmü gereğince emniyet mensuplarına üç ay fiilî hizmet tazminatı verilmesini 
öngördüğü bu yüzden anılan maddenin bu dublikasyona yol açacağı gerekçesi ile tasarı metninden çıkartıl
mış ve 16 ncı madde 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiş, 

Geçici maddede yer alan hüküm mevcut kanunlarda bu ihtiyacı. karşılayacak şekilde düzenlemeler ol
duğu, bu nedenle gerek bulunmadığı görüşünden hareketle tasarı metninden çıkarılmış, 

Sözleşmeli personel ile emniyet mensubu uçucu personele, görevleri gereği olan melbusat ve uçuş teçhiza
tının verilmesini sağlamak amacıyla yeni «Ek Madde 1» İlave edilmiş, 

Ayrıca, İçişleri Komisyonunca tasarıya eklenen ek maddenin Kanun tekniği açısından yürürlük maddesi 
ile birleştirilmesinde yarar görüldüğünden metinden çıkarılmış ve İçişleri Komisyonunun 17 nci maddesi 16 
ncı madde olarak «Bu kanunun 10 uncu maddesi 1 Ocak 1982 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.» şeklinde değiştirilerek, 

18 inci madde ise 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekilî Sözcü 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Ankara 

(6 ve 7. maddelere karşıyım.) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Ayçan Çahroğulları 
Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Alaattin Fırat 
Muş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

(6 ve 7. maddeye muhalifim.', 

Af., Fermi îslimyelt 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir 

İlhan Aşktn 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

(İmzada Bulunamadı) 

Metin Yaman 
Erzincan 
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İlhan Araş 
Erzurum 

M, Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(İmzada Bulunamadı) 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver özcan 
Tokat 

(İmzada Bulunamadı) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

(6 ve 7. maddelere karşıyım.) 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(İmzada Bulunamadı) 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Ferit Melen 
Van 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu tasarı ile, 
Emniyet Teşkilatında ihdas edilen daire personeline verilecek tazminat hükümleri düzenlenmektedir. An

cak bu tasarının, Türk Hava Kuvvetleri personelinden kaymalara sebep olup olmayacağı hususunda, Millî 
Savunma Bakanlığı yetkililerinin görüşünü almak mümkün olmamıştır. 

Diğer taraftan, tasarının onikinci maddesinde işaret edilen Uçuş Kıymetlendirme Kurulunun Bakanlık 
talimatı ile ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, 1982 Anayasasının 115 ve 124 üncü maddeleri, ka
nunların emrettiği işlerin tüzükler ve yönetmeliklerle yürürlüğe gireceğini açıkça belirtmiştir. 

Prensip olarak katıldığım tasarının bu şekli ile yürürlüğe girmesinin, hukuken sakıncalı olacağı görü
şündeyim. 

Fenni tslimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

KARŞI OY YAZIM 

Tasarının 6 ncı maddesi, emniyet hizmetleri sınıfına dahil uçucu personel ile, sözleşmeli olarak çalışan 
uçucu personele ödenecek tazminatların aym olup olmayacağı konusunda bir açıklık taşımamaktadır. Ko
misyon müzakerelerinde, bunun aym olacağı sözlü olarak ifade edilmiştir. Böyle olduğu takdirde de, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun «sözleşmeli personel çalıştırmaya» dair hükümleri gereğince çıkarılan çer
çeve kararnameye uygun düşmeyen bir tazminat sistemi ortaya çıkabilecektir. Ayrıca 6 ncı maddenin (d) 
fıkrasında yer alan «geçici olarak uçuştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara, uçuş ekibi personeline 1 
yıl müddetle son aldıkları aylık tazminat ödenir» ifadesinin de sakıncalı uygulamalara yol açacağı kanısın
dayım. 

Tasarının 7 nci maddesi ise «uçuş hizmet yılı» na göre yıpranma tazminatı ödenmesini öngörmekte; an
cak «uçuş hizmet yılının» ne olduğunun tanımı yapılmamaktadır. 

Tülay öney 
İstanbul Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak gö
revli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar 
ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak görevli pilot, pi
lot adayı ve uçuş ekibi personeli hakkında uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kar unda geçen tabirler aşağıda açıklanmıştır;. 
a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı bir devlet 

uçuş okulu veya kurslarından pilotluk diploması alan ve diploması usulüne göre onaylanan emniyet perso
neline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlayan emniyet personeline de pilot adayı de
nir. 

b) Uçuş ekibi : Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber bulunarak hava vasıtasının 
uçurulmasında görev almasının gerekli olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca 
onaylanan uçucu emniyet personelidir. 

c) Uçuş hizmet müddeti : Uçuşların, okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihinden itibaren 
uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk müddetleridir. 

d) Kıstas aylık : Emniyet Genel Müdürünün (Ek gösterge dahil) brüt aylığının tutarıdır. 
e) Hizmet yılı : Uçuş hizmet yılı veya yıl deyimi, 1 eylül tarihinde başlayıp, 31 ağustos tarihinde biten 

12 aylık dönemi kapsar. 

Uçuculara ödenecek tazminat 

MADDE 4. — Pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığın % 70*i, uçuş ekibi personelin© kıstas aylığın 
% 65'i, üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gös
terilen nispette aylık uçuş tazminatı ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 254) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu 
Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarımım 1 imci maddesi Kamlis-
yooıimuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen tabirler aşa
ğıda açıklanmıştır. 

a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silahlı Kuvvetleri 
uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı bir devlet 
uçuş okulu veya kurslarından pilotluk diploması alan 
ve diploması usulüne göre onaylanan emniyet per
soneline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fii
len uçuşa başlayan emniyet personeline de pilot adayı 
denir. 

b) Uçuş ekibi : Uçmakta olan bir hava vasıta
sının içinde pilot ile beraber bulunarak hava vasıta
sının uçurulmağında görev almasının gerekli olduğu, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan
lığınca onaylanan uçucu emniyet personelidir. 

c) Uçuş hizmet müddeti : Uçuşların, okul veya 
uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihinden itibaren 
uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk müd
detleridir, 

d) Kıstas aylık : Emniyet Genel Müdürünün (Ek 
gösterge dahil) brüt aylığının tutarıdır. 

e) Hizmet yılı : Uçuş hizmet yılı veya yıl de
yimi, 1 Ocak tarihinde başlayıp 31 Aralık tarihinde 
biten 12 aylık dönemi kapsar. 

Uçuculara ödenecek tazminat 

iMADDE 4. — Pilot ve pilot adaylarına kıstas 
aylığının % 70 i, uçuş ekibi personeline kıstas aylı
ğının % 65 i üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hiz
met yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılı
ğında gösterilen nispette aylık uçuş tazminatı ödenir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uçuculara ödenecek tazminat 

MADDE 4. — Emniyet hizmetleri sınıfına dahil 
pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 701'i, uçuş 
ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i üzerinden bu 
Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birin
ci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık 
uçuş tazminatı ödenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Diğer görevlilere ödenecek tazminat 

MADDE 5. — Hava vasıtasında fiilen uçan veya bu vasıtaların uçmasında görev alanlar ile. bu vasıta
ları kontrol ve tecrübe maksatları için görevlendirilen ve aylık uçuş tazminatı almayan personele her uçuş 
saati başına kıstas aylığın % l'i oranında tazminat ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde 
ödenecek tazminat miktarı kıstas aylığın % 10'unu geçemez. 

Tazminatın ödenme şarüarı ve kesilmesi . 

MADDE 6. — a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 
l!. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1 500 saatin altında olanların 60 saat; 
2. Uçuş hizmeti 10 - 20 yd veya tüm uçuşu 1 500 - 2 500 saat aı asında olanların 30 saat; 
3< Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 saatten fazla olanların 15 saat; 
Uçuş yapmaları şarttır. 
b) Yıllık mecburî uçuş saatini tamamlamayanların tazminatının % 5Ö*si müteakip hizmet yılı başlangı

cından itibaren kesilir. Normal tazminat, önceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarın tamamlanmasını 
takibeden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır^ 

c) Pilot veya uçuş ekibi personelinin aylık tazminat alabilmeleri için, görev ve hizmete dair istekleri 
gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir yıl içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst derece sicil amirle
rinin imzasını taşıyan yazılı iki ihtar veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. Bu şartı 
taşımayanların tazminatının % SO'si, tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme, ilgilinin 
durumunu düzelttiğine dair en yakın iki üst derece sicil amirlerinden müspet kanaat raporu alıncaya kadar 
devam eder. Normal tazminat, müspet kanaat raporunun alındığı tarihi takibeden aybaşından itibaren öde
nir, 

d) Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahati ge
rektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara, uçuş ekibi personeline 
iki yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve bu müd
det zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz. 2 yıldan fazlası için aylık uçuş tazminatı kesilir. Bunlar tekrar gö
reve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve, başladıkları tarihi takibeden aybaşın
dan itibaren ödenir, 

e) Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahati ge
rektiren, rapor alan sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline de iki yıl müddet ile sözleşmelerinde belirtilen 
aylık ücret ödenir. Bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aran
maz, 

f) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga resmi hariç vergiye tabi değildir. 
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Diğer görevlilere ödenecek tazminat 

MADDE 5. — Hava vasıtasında fiilen uçan ve
ya bu vasıtaların uçmasında görev alanlar ile bu va
sıtaları kontrol ve tecrübe maksatları için görevlen
dirilen ve aylık uçuş tazminatı almayan personele her 
uçuş saati başına kıstas aylığının % l'i oranında taz
minat ödenir, Ancak bu şekilde görev yapanlara bir 
ay içinde ödenecek tazminat miktarı kıstas aylığının 
% 10'unu geçemez. 

Tazminatın Ödenme şartları ve kesilmesi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

I I -

I (Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

I Diğer görevlilere ödenecek tazminat 

MADDE 5. — Bir görevin ifası veya hava vasıta
sının kontrol ve tecrübesi maksadıyla, hava vasıtası 

I içinde fiilen uçan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi 
dışında olup aylık uçuş tazminatı almayan, Emniyet 
Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş personele her 
uçuş saati başına kıstas aylığının % l'i oranında taz-

I minat ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir 
I ay içinde ödenecek tazminat miktarı kıstas aylığının 
I % 10'unu geçemez. 

I Tazminatın ödenme şartları ve kesilmesi 

•MADDE 6. — a) Piiotların ve uçuş ekibi per
sonelinin uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda 
en az; 

1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 
1 500 saatin altında olanların 60 saat; 

2. Uçuş hizmeti 10 - 20 yıl veya tüm uçuşu 
1 500 - 2 500 saat arasında olanların 30 saat; 

3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 
I saatten fazla olanların 15 sat,* 

Uçuş yapmaları şarttır. 
b) Yıllık mecburî uçuş saatini tamamlamayan

ların uçuş tazminatının % 50'si müteakip hizmet yılı 
başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, ön
ceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarın ta
mamlanmasını takibeden aybaşından itibaren öden
meye başlanır. 

I c) Pilot veya uçuş ekibi personelinin aylık taz
minat alabilmeleri için, görev ve hizmete dair istek
leri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir yıl 
içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst derece sicil 
amirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki ihtar veya ay
lık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. 
Bu şartı taşımayanların tazminatının % 50'si, tebliğ 

I tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu ke
silme, ilgilinin durumunu düzelttiğine dair en yakın 
iki üst derece sicil amirlerinden müspet kanaat ra
poru alıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, 
müspet kanaat raporunun alındığı tarihi takibeden 

I aybaşından itibaren ödenirz 

I d) Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki ka
zalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı 
gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan baş-

I ka hizmetlere nakledilen pilotlara, uçuş ekibi persö-
I neline bir yıl müddet ile son aldıkları aylıık tazminat 
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Yıpranma tazminatı 

MADDE 7. — Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

a) 'Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile; 
1̂  Sekiz uçuj hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, 
2. Oniki uçuş hizmet yılım tamamladıktan sonra daimî olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi per

soneline, 

b) Uçuş hizmetiyle ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili 
sağlık kurulları raporlarına dayanılarak daimî olarak yer hizmetlerine nakledilen uçuculara, 

Emniyet hizmetleri sınıfında görevli oldukları müddetçe, uçuş görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece 
ve kademelerinin ödenme tarihindeki karşılığının (Ek gösterge dahil) % İ0*u tutarında ayük yıpranma tazmi
natı ödenir. Ancak bu tazminat on yıldan sonra ödenmez. 

Yer hizmetine sevk edilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır. 
c) Disiplinsizlik sebebiyle, bu madde kapsamına girenlere ve kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma taz

minatı ödenmez. 

Öğretmenlere verilecek yetiştirme İkramiyesi 

MADDE 8. — Uçuş okulu ve kursu öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle yetişti
ren kadrolu ve sözleşmeli uçuş öğretmenleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık birimlerinde çift ku
mandalı hava vasıtalarında, atış, alet, intibak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik 
uçuş saati başına, kıstas aylığın binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin 
yapıldığı ayın sonunda verilir. 

Hizmet müddetinin hesabı , 

MADDE 9. — Uçuş hizmet müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa baş
lanılan tarihtir. 

Uçuştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre; 
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin içişleri Bakanınca onay tarihi; 
b) Sağlık kurulu raporunun tastik tarihi; 
c) Uçuşlardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir. 
Uçuş hizmet müddetleri hizmet yılı başlangıcına gö re tespit edilir. Yıl hesabında altı ay ve daha fazla 

müddetler tam yıl sayılır. Altı aydan az müddetler dikkate alınmaz. 
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Yıpranma tazminatı 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi 

'MADDE 8. — Uçuş okulu ve kursu öğrencile
rini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle 
yetiştiren kadrolu ve sözleşmeli uçuş öğretmenleri ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık birimlerinde çift 
•kumandalı hava vasıtalarında, atış, alet, intibak ve 
standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğret
menlik uçuş saati başına, kıstas aylığının binde üçü 
yetiştirme ikramiyesi olarak ödenir. Bu ikramiye öğ
retmenliğin yapıldığı aym sonunda verilir. 

Hizmet müddetinin hesabı 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

ödenir. Bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve 
bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz. Bir 
yıldan fazlası için aylık uçuş tazminatı kesilir. Bun
lar tekrar göreve başladıklarında diğer, şartları taşı
yorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi ta-
kibeden aybaşından itibaren ödenir. 

e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak öde
nir ve damga resmi hariç vergiye tabi değildir. 

Yıpranma tazminatı 

MADDE 7. — içişleri Komisyonu metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi 

MADDE 8. — içişleri Komisyonu metninin 8 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hizmet müddetinin hesabı 

MADDE 9. — içişleri Komisyonu metninin 9 un
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Şehitlik ve sakatlık tazminatı 

MADDE 10. — a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, 
b) Hangi meslek ve sınıfta olursa olsun; vazifeli olarak hava vasıtasında bulunan emniyet personeli ile, 

bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar araçta bulundukları sırada; 
Şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına, bu Ka

nunun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli pilot ve uçuş 

ekibi personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder.-
Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdî Tazminat Kanunundan istifade edemez. 

Tazminat miktarı 

MADDE 11. — a) Şehit olanların kanunî mirasçılarına kıstas aylığın 30 katı, 

b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13.7.1953 gün 
ve 1053 sayılı «Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname» de gösterilen 6 derece 
üzerinde ve sakatlık derecelerine göre (a) bendinde belirtilen miktarın; 

1 inci dereceye % 75'i, 
2 inci dereceye % 65'i, 
3 üncü dereceye % 55'i, 
4 üncü dereceye % 45'i, 
5 inci dereceye '% 35'i, 
6 ncı dereceye % 25'i, 

c) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterileri derecelerde olmamakla birlikte görevlerin
den ayrılmalarına sebep olmuş ise, (a) bendinde belirtilen miktarın % 20'si, 

Tutarında maddî ve manevî tazminat ödenir. 
IBU tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylık, sakatlanma veya şehitliğe sebep olan olayın meydana 

geldiği tarihteki kıstas aylıktır. . . . 
d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılarına intikalinde; Şehidin eş ve füruu 

veya yanlızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak 
üzere % 10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde 
miras hükümleri uygulanır. Ancak, ana ve babaya verilen tazminat çocukların herbirine ödenen tazminattan 
fazla olamaz. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Şehitlik ve sakatlık tazminatı Şehitlik ve rahatlık tazminatı 

MADDE 1.0. — İçişleri Komisyonu metninin 
10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — a) Pilot, pilot adayı ve uçuş 
ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, 

b) Hangi meslek ve sınıfta olursa olsun; vazifeli 
olarak hava vasıtasında bulunan emniyet personeli 

' ile, bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda 
bulunanlar araçta bulundukları sırada; 

Şehit olmaları, salkat kalmaları veya yaralanma
ları halinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına, 
bu Kamunun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Baş
kanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli pilot ve 
uçuş ekibi personelli bu Kanunun sakatlık ve şehit
lik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen 'istifade eder. 

Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca. 2330 
sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanundan istifade edemez. 

Tazminat miktarı 

MADDE 11. — a) Şehit olanların kanunî mi
rasçılarına kıstas aylığının 30 katı, 

b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-
yetü Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü 
olanlar hakkında esas alınan 13.7.1953 gün ve 1053 
sayılı «Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri 
Hakkındaki Nizamname» de gösterilen 6 derece üze
rinde ve sakatlık derecelerine göre (a) (bendinde 
belirtilen miktarın; 

1 inci dereceye 
2 nci dereceye 
3 üncü dereceye 
4 üncü dereceye 
5 inci dereceye 
6 ncı dereceye 

{% 75'i, 
% 65'i, 
% 55'i, 
% 45'i, 
i% 35'i, 
;% 25'i, 

c) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendin
de gösterilen derecelerde olmamakla birlikte görev
lerinden ayrılmalarına sebep olmuş ise, (a) bendinde 
'belirtilen miktarın % 20'si, 

Tutarında maddî ve manevî tazminat ödenir. 

Bu tazminatını tespitine esas tutulacak kıstas 
aylık, sakatlanma veya şehitliğe sebep olan olayın 
meydana geldiği tarihteki kıstas aylıktır. 

Tazminat miktarı 

MADDE 11. — İçişleri Komisyonu metninin 
11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Statünün kaybı 

MADDE 12. — Uçuculardan görevlerinin gerektirdiği vasıfları kaybettikleri veya görev isteklerini yerine 
getirmedikleri anlaşılanların; Emniyet Genel Müdürlüğünce uçucu personelden teşkil olunacak Uçuş Kıy
metlendirme Kurulu kararı ve Emniyet Genel Müdürünün tasdiki ile bu statülerine son verilir. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 13. — Sözleşmeli olarak çalıştırılan pilot ve uçuş ekibi personelinden isteyenlerin sözleşmeli 
hizmet süresi terfilerine sayılır ve emeklilik haklan devam eder. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
göreve başlayanlar borçlandırılır. Kesenekleri kendilerince ve karşılıkları içişleri Bakanlığınca 5434 sayılı 
-Kanuna göre T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

Fiilî hizmet müddeti 

MADDE 14. — Emniyet hizmetlerinde görevlendirilen sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline 5434 
sayılı Kanunuh 32 nci maddesi (b) fıkrasına göre fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için 3 ay fiilî hizmet müd
deti zammı verilir. 
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d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen taz
minatın kanunî mirasçılarına intikalinde; şehidin eş. 
ve füruu veya yalnızca füruu ile 'İçtima eden ve ölüm 
tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı 
ayrı olmak üzere % 10 tutarındaki kısmı verildik
ten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara öde
nir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. An
cak, ana ve babaya verilen tazminat çocukların her-
birine ödenen tazminattan fazla olamaz. 

Statünün kaybı 

MADDE 12. — Tasarının 12 ndi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaza - kırımdan sorumlu personele uygulanacak 
işlemler 

MADDE 13. — Meyldana gelen kaza - kırım olay
larında hava aracı içinde bulunan pilotların ve di
ğer uçucu personelin pilotaj ve idarî hatalar nedeniy
le meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmaz
lar. Bu personel hakkında Emniyet Genel Müdür
lüğü Kaza - Kırım Yönergesi hükümleri uygulanır. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 14. — Sözleşmeli olarak çalıştırılan pilot 
ve uçuş ekibi personelinden isteyenlerin sözleşmeli hiz
met süresi terfilerine sayılır ve emeklilik hakları de
vam eder. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce göreve başlayanlar borçlandırılır. Kesenekleri ken
dilerince ve karşılıkları İçişleri Bakanlığınca 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
göre T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

Fiilî hizmet müddeti 

MADDE 15. — Emniyet hizmetlerinde görevlendi
rilen sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesi (b) fıkrasına göre fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılı için 3 ay fiilî hizmet müddeti 
zammı verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Statünün kaybı 

MADDE 12. T - Uçuculardan görevlerinin gerek
tirdiği vasıfları, kaybettikleri veya görev isteklerini 
yerine getirmedikleri anlaşılanlarım Emniyet Genel 
Müdürlüğünce uçucu personelden teşkil olunacak 
Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararı ve İçişleri Ba
kanının tasdiki ile bu statülerine son verilir. 

Kaza - kırımdan sorumlu personele uygulanacak 
işlemler 

MADDE 13. —: Meydana gelen kaza - kırım 
olaylarında hava aracı içinde bulunan pilotlar ve di
ğer uçucu personel, plotaj ve diğer idarî hatalar ne
deniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu ol
mazlar. Ancak bu personel hakkında Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Kaza - Kırım Yönergesi hükümleri 
uygulanır. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 14. — Sözleşmeli olarak çalıştırılan pi
lot ve uçuş ekibi personelinden isteyenlerin sözleş
meli hizmet süresi terfilerine sayılır ve emeklilik hak
ları devam eder. 

Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kaza
lar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda hastalık izni 
alan sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline de bir 
yıl müddet ile sözleşmelerinde belirtilen aylık ücret 
ödenir, bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve 
bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz. 

(S.-Sayfcı : 254) 
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İtibarî hizmet müddeti 

MADDE 15. —.Sözleşmeli personel dahil pilot olan ve olmayan Emniyet Genel Müdürlüğü uçucu 
personelinin uçucu olarak geçirdikleri fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
•maddesi (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiilî hizmet müddetleri zamları dışında 
ayrıca 6 ay itibarî hizmet müddeti eklenir. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu Kanun 1 Ocak 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İtibarî hizmet müddeti 

MADDE 16. — Sözleşmeli personel dahil pilot 
olan ve olmayan Emniyet Genel Müdürlüğü uçucu 
personelinin uçucu olarak geçirdikleri fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi 
(b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (a), (b) fıkraların
da gösterilen fiilî hizmet müddetleri zamları dışında 
ayrıca 6 ay itibarî hizmet müddeti eklenir. 

GEÇİCİ MADDE — Emniyet Genel Müdürlüğü 
Havacılık Teşkilatında kendi kadro personeli yetişti
rilinceye kadar çalıştırılacak özel bilgi ve ihtisas sahi
bi sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeli," 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi ve di
ğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hak
kındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per
sonel olarak çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşme üc
retleri Başbakanlıkça belirlenir. -

Bu konuda sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli 
personele ödenecek ücretler kendilerine sosyal güven
lik kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve 
benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

EK MADDE — Bu Kanunun 10 uncu maddesi 
1 Ocak 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü
ğe' girer. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

İtibarî hizmet müddeti 

MADDE, 15. — İçişleri Komisyonu metninin 16 
ncı maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Sözleşmeli ve emniyet hizmetli personele verile
cek haklar 

EK MADDE 1. — Sözleşmeli uçucu personele; 
bu Kanunda uygun görülenler ile Personel Kanunu 
hükümleri saklı kalmak üzere, sözleşme ile belirle
nen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü aynî 
menfaat, hizmetin özelliğine uygun, gerekli uçuş ve 
bakım melbusatı ile uçuş teçhizatı verilir. 

Emniyet hizmetli uçucu personele de verilmekte 
olan hizmet giyeceği dışında ayrıca, hizmetin özelliği 
gereği, kurumun uygun göreceği gerekli uçuş ve ba
kım melbusatı ile uçuş teçhizatı verilir. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu Kanunun 10 uncu maddesi 
1 Ocak 1982 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 

MADDE 17. — Bu Kanun- hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

u.7. i m 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
ti K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K* Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M, Yılmaz 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A, Tenekeci 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakam 
Z Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
A, Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V, Ar ikan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V, Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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(İçişleri Kjom'ilsyıonunun Kafout EtJtfiği Mötin) 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürütme 

MADDE 17. — Tasamın 18 inci maddesi 17 ne/ 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı-: 254) 
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(Hükümetin Teklifi) 

EK CETVEL 

Pilot Uçuş ekibi 
Uçuş aylık tazminat aylık tazminat 

hizmet süresi oranları oranları 

1 
2 

• 3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

44 
45 
46 
48 
49 
50 
52 • 
53 
54 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
66 
67 
69 
71, 
73 
,74 
76 
80 

34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
50 
52 
53 
57 
59 
60 
6* 
64 
66 
68 
73 
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(îçtjşferi Kornlisıyonumm Kabul Ettiği Metin) 

Tasarıya bağlı ek cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

İçişleri Komisyonu melnine bağlı «Ek Cetvel» ay
nen kabul edilmiştir ,̂ 

)>•<* , .«<.. 
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Dönem : 17 Yasamla Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 236 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir 
ve 7 Arkadaşının 2 9 , 6 . 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar S . 12 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn.Md. 18/101-1718/06234 

TİÜRKIfYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve BaşkanhğmiTO arza Bakamlar Kurulunca 29.8.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Çekte ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek HamiBerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut özeti 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Çek kullanımının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve çek hamillerinin korunması yönünden, özellikle son 
yıllarda kendisini gösteren kanun! yetersizlik, 'bu konuda bir mevzuat düzenlenmesine gidilmesini mecburî 
kılmıştır. 

Hazırlanan Tasarı ile Türk Ticaret Kanununda çekle ilgili olarak yer alan prensipler güçlendirilirken, çek 
'hamillerinin korunması hususunda çek keşide edenlere ve bankalara mükellefiyetler getirilmektedir. 

Ayrıca, karşılıksız çek keşide edenler yönünden bu Kanun Tasarısı ile caydırıcı olabilecek ceza! müeyyi
deler getirilmekte ve konulan esaslara aykırı hareket edenlerin fiillerinin cezasız kalmaması göz önünde tu
tulmuş bulunmaktadır. 

MADÜE GEREKÇELERİ 

1. Birinci madde, Kanunun kapsamını göstermektedir. 
2. «Genel Mesuliyet» başlıklı ikinci maddede de bankaların, çekle işleyecek cari hesap açarken ve çek 

karnesi verirken gerekli özeni göstermeleri ve ancak, güvendikleri müşterilerine çekle işleyecek cari hesap 
açmaları öngörülmüş bulunmaktadır. 

3. Üçüncü madde ile çek karnelerinin Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak T.C. Merkez Banka
sınca tespit olunacağı ve çekin mutlaka bu şekilde düzenlenen bir çek yaprağı üzerine keşide edileceği, çek 
karnelerini bankalar tarafından basılabileceği veya bastırılabileceği hükme bağlanmakta ve ayrıca çek yapra
ğına muhatap bankanın yanı sıra keşidecinin hesap numarası ile ad ve adreslerinin de yazılması mecburiyeti 
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getirlmektedir. Diğer taraftan, bankaların, çek karnesi verdikleri müşterilerinin açık kimliklerini T,Ç. Merkez 
Bankasına bildirmeleri öngörülmektedir. 

4. Dördüncü maddenin ilk fıkrasıyla Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesine paralel olarak, muha
tap bankaya ibraz edildiği anda karşılığı bulunan çeki ödeme mükellefiyeti getirilımektedir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubeye zamanında ibrazının büyük 
güçlükler yaratabileceği düşünülerek, çekin o bankanın başka bir şubesine de ibraz edilebilmesi ve o şube 
tarafından provizyon (karşıhk) istenmek suretiyle çek karşılığının 'ödenmesi esası kabul edilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, muhatap banka deyiminin, tüm şubelerini kapsayan >ve tüzelkişiliği haiz 
olan bankayı ifade ettiği 'belirtilmek suretiyle, muhatap banka deyimine açıklık getirilmiştir. 

5. Beşinci madde ile, ibraz edilen bir çekin bankaca ödenmemesi halinde, ödememe sebebinin çekin 
üzerine yazılarak hamile geri verümesi hüküm altına alınmaktadır. IBu ödememe; çekin karşılığının bulun
mamasının yanı sıra, ibraz süresinin geçmiş olmasından dolayı çekten cayılması, keşidecinin ibrazı olmak
sızın çekin elinden çıkmış olduğu iddiası ile bankayı ödemekten men etmesi veya mahkemece tedbir konul
muş olması gibi sebeplere dayanabilir. 

6. Bugün Merkez Bankası şubelerinin bulunduğu yerlerde kurulmuş olan takas odaları aracılığı ile yü
rütülmekte olan, çeklerin bankalararası hesabın tesviyesi işlemi, altıncı maddede getirilen hüküm ile geniş
letilmekte ve bu işleyişin Merkez Bankasınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenmesi ayrıca öngörülmek
tedir. 

7. Yedinci madde ile, yeterli karşılığı olmadığı için çeki kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap ban
kanın, keşideci ile vekil veya mümessillerinin elerinde bulunan çek karnelerini aldıkları bankalara geri ver
melerini, aksine davranışların cezaî müeyyideleri gerektireceği hususlarını bildireceği hüküm altına alınmakta, 
bu tebligatın, imkânların elverdiği ölçüde bankanın kendi görevlileri eliyle yapabileceği gibi, iadeli taahhütlü 
mektupla da bildMlebileceği hususu belirtilmektedir, 

8. Çek kullanımında yeni bir düzenleme olan «Düzeltme hakkı» sekizinci madde ile getirilmekte, yedinci 
maddeye göre kendisine tebligat yapılmış olan keşidecinin, bu tebliğden itibaren yedi gün içinde çek tu
tarının karşılıksız kalan kısmını % 10 tazminatı ve faiziyle birlikte hamil adına muhatap bankaya yatırdığı 
takdirde yeniden çek keşide etme hakkı kazanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

9. Dokuzuncu madde ile, yeterli karşılığı bulunmadığı için ödenmeyen çekler ile ilgili olarak, muhatap ban
kaya, hesap sahibi hakkındaki gerekli bilgilerin T.C. Merkez Bankasına bildirme mecburiyeti getirilmekte ve 
ayrıca Merkez Bankasınca bu hususta yapılacak işlem belirlenmektedir. 

10. Çek kullanımının yaygınlaşmasını, çek hamillerinin güvenlerinin bir ölçüde korunmasını ve ayrıca ban
kaların çekle işleyen hesap açarken daha titiz davranmalarını temin maksadıyla belli bir miktara kadar çek
lerin garanti edilmesi hususu onuncu madde ile benimsenmiş bulunmaktadır. 

Tl. Daha önceki maddelerde muhatap bankanın, gerek Merkez Bankasınca çek hesabı açma ve çek 
kullanma yasağı konusunda yapmış olduğu duyurulara uymaması veya yedinci madde hükmüne göre çek 
karnelerinin geri verilmesini istememesi hallerinde, keşide edilen her çek için karşılığının mevcut olmaması, 
yetersiz kalması veya kullanılmaz durumda bulunması sebebiyle keçideciden başka bir hamile o meblağı ay
nen ödeme mükellefiyeti getirilmek suretiyle muhatap 'bankanın kanunla getirilen mükellefiyetlere uymasının 
temini maksadı güdülmektedir. 

12. Onikinci madde ile T.C. Merkez Bankasının kanun uygulanması yönünden tespit ve ilan edici hu
suslar düzenlenmektedir. 

13. Çekle işleyen hesap sahibi keşidecinin, herhangi bir adres değişikliğini mutlaka muhatap bankaya bil
dirmesi mecburiyeti getirilmekte, aksi halde yapılacak ihtar ve ihbarların hesap açılırken beyan edilen adrese 
yapılmakla geçerli sayılacağı, onüçüncü maddede hüküm altına alınmaktadır. 

14. Ondördüncü madde ile muhatap banka tarafından yapılan ihtara rağmen tayin edilen yedi günlük müd
det içersinde makul bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini iade etmeyen keşideciler ile, düzeltme işlemi
ne başvurmadan bu çek karnelerini kullanarak çek keşide edenler hakkında cezaî müeyyide getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 236) 
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15. Tasarının onbeşinci maddesinde, üçüncü maddenin ikinci fıkrasında aykırı davrananların Türk Ceza 
Kanununun 323 üncü maddesindeki ceza ile cezalandırılmaları öngörülmektedir. 

16. Muhatap banka görevlilerine bu Kanunda getirilen mükellefiyetlerin bu görevliler tarafından gecik
tirilmesi veya yerine getirilmemesi onaltıncı madde ile cezaî müeyyideye bağlanmaktadır. 

17. Karşılıksız çekler hakkında ilgili kanunlarda özel ceza hükümleri bulunmakta, karşılıksız çek keşide 
edenler Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçunu müeyyide altına alan 503 üncü maddesine göre ceza
landırılmaktadırlar. Ancak, dolandırıcılık suçunun unsurlarının karşılıksız çıkan her çek yönünden tespitr 
mümkün olmadığından, bu şekilde çek keşide edenlerin bir kısmının cezasız kalması gibi durumlar ortaya çık
makta, bu durum çeke olan güveni sarsmaktadır. --

Bu sebeple, onyedinci maddede, karşılıksız çek keşide eden kişilerle çekleri bilerek ciro edenler yönün
den müstakil bir müeyyide getirilmiş, muhatap bankaya süresi içinde ibraz edildiğinde ödenmeyen her türlü 
çek keş&decisMn cezalandırılması öngörülmüştür. Ancak, bu eylemlerden dolayı kovuşturma yapılması çek ha
milinin şikâyetine bağlı kılınmış, ayrıca kanunda belirlenen belli müddet içinde hamilin zararının karşılanmış 
olması dışında şikâyet hakkının doğmayacağı hususu iyi niyetli keşideciler yönünden belirtilmiştir. Diğer 
taraftan şikâyetten vazgeçmenin hükümden sonra dahi geçerli olacağı bu halde hükmün icrasından ve cezanın 
neticelerinden sarfınazar olunacağı belirtilmiştir. 

Tasarıda yer alan Geçici 1 inci madde ile, Kanunun yürürlük tarihini takip eden onfeeş gün içinde, çek tu
tarı veya karşılıksız kalan tutarı ile gecikme faizi ve tazminatı hamil adına muhatap bankaya yatıran keşideciler 
yönünden takibat yapılamayacağı, açılmış davaların düşünüleceği, mahkûmiyet hükümlerinin fee infazına yer ol
madığına karar verileceği hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 

18. Yürürlük maddesidir. 
19. Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti Grup Başkanlığı 

Tarih : 22.5.1984 
Sayı : 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ticaret Kanununa bir madde eklenmesine dair hazırladığımız kanun teklifi gerekçesi ile birlikte su
nulmuştur. ^ . 

Gereğini saygı ile arz ederiz, 9 . S s 1984 

İbrahim Tasdemir Salih Alcan Fikret Ertan 
Ağrı Miietveküi Tekirdağ Milletvekili llzmir Milletvekili 

Mahmut Akkılıç Şeyhmus Bahçeci Yusuf Demir 
İzmir MilİetvekiH Diyarbakır Milletvekili Uşak Milletvekili 

Nuri Korkmaz Coşkun Bayram 
Adana M'Mletvekili Adana Mültitvekii 
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GENEL GEREKÇE 

Son zamanlarda ülkemizde özellikle banker olaylarından sonra, karşılıksız çek kullanma gelenek haline 
gelmiş ve hukuk sisteminde bir itimat unsuru olarak kabul edilen çek, giderek bir güvensizlik yaratmıştır. 

Ticaret hayatında istikrarsızlık artmış ve karşılıksız çekler yüzünden zincirleme mağduriyetler meydana 
gelmiştir. 

Gün gittikçe artan karşısıksız çekler yüzünden mahkeme ve savcılıklardaki dosyalar kabarmakta ve zaten 
iş hacmi yoğun olan mahkeme ve savcılıkların yükü artmaktadır. 

Karşılıksız çek veren kişinin, hapis cezasına çarptırılması, şüphesizki, hukuk düzeninin korunması yönün
de zarurîldir. Ancak, cezaî tedbirler sorunu çözernemelktedir. Esasen karşılıksız çek veren kişiye verilen hapis 
oezası ne olursa olsun, gerek olayın mağduru gerekse kamu vicdanı tatmin olamamaktadır. Bu nedenle so
runa daha sağlıklı bir çözüm bulma zarureti ortaya çıkmıştır. 

tik hareket noktası bankaların çeklerde muhatap kabul edilmesi olacaktır. Böylece çek ibraz edildiğinde ban
kaca ödenecek eğer, keşidecinin karşılığı yok ise bu kere banka çek verdiği müşterisine rücu edecektir. 

Bankanın doğrudan ve öncelikle çekte muhatap olması halinde, bankalar her isteyene çek veremeyecekler 
ancak, Itümaıda şayan olanlara çek vereceklerdir. Ayrıca çek verirlerken, kendi mevzuatlarına göre gerekirse 
müşteriden teminat isteyebilecekler, ya da bazı müşterileri karşılıklı kefil haline getirecekler ve neticede banka
larında muhtemel mağduriyetleri önlenecektir. Her müşteriye aynı ölçüde bankalar kefil olamayacaklarına göre, 
çekler paranın alım gücüne göre ve belirli dönemler içinde bankalar birliğince tayin edilen limitlere göre
cekler a, b, c, d... grubu şeklinde sınıflandırılmalı ve her sınıf çeke ayrı bir renk verilmelidir. 

Böyle olunca örneğin her sayfası 100 000 TL. olan ve 10 sayfadan müteşekkil bir çek defterini üzerinde bu
lunduran keşideci, ancak «töz konusu çekin azamî miktarına göre çek kesebilecek ve zaten banika da kemdıisine 
çek verirken başlangıçta bu çekin karşılığını tekeffül ettiğine ve ayrıca müşteriye karşı kendisini de teminat al
tına aldığına göre karşılıksız çek olayı kendiliğinden son bulacaktır. 

Mevzuatta gerekli değişikliğin yapılması halinde, ticaret hayatında istikrar sağlanacak ve çek şahsiyet ka
zanacaktır. 

AĞRI MİLLETVEKİLİ İBRAHİM TASDEMİR VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklif i 

MADDE 1. — 29.6.1956 Tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
«Ek Madde — Karşılıksız keşide edilmiş olan çekleri muhatap banka ödemek zorundadır. Bankada kar

şılık bulundurmayan mudi hakkında herhangi bir cezaî tatbikat yapılamaz. Ancak muhatap bankanın hukukî 
haklan saklıdır. 

Çekler bankalar birliğince her iki yılda bir defa olmak üzere tespit edilen para miktarına göre sınıflandırı
lır ve her sınıf çeke ayrı bir renk verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 236) 
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Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No, : 1/637, 2/157 
Karar No. : 56 

11 . 1 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Mil
letvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının; 29.6.1956 Tarih ve 6762 saydı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi Komisyonumuzun 9.1.1985 Tarihli ve 10 uncu SMeşJmmde ilgili Ba
kanlıklar temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla birlikte ve tasarı esas alınarak incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin ilave, kabul ve değişik
likler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi fıkra şeklinde yazılmış ve «suretiyle» 

kelimesinden sonra «yukardaki esaslara göre» İbaresi eklenerek provizyon alınmak suretiyle kısmen dahi olsa 
ödeme yapılabileceği hususuna açıklık getirilmiştir. 

3. Tasarının 5, 6, 7,18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle maddeye açıklık getirmek bakımın

dan kısmen dahi ödenmeyen çeklerde suçun oluşabileceği ifade edilmiş ve çek hesabı açmanın yasaklanma alt 
sımrı 7 nci maddeye paralel olarak bir yıla çıkarılmıştır. 

5. Geçici 1 inci maddede yapılan değişikliklerle 17 nci maddedeki suçun şikâyete bağlı tutulması karşı
sında daha önce çek bedeli ödenmemiş olsa dahi şikâyetten vazgeçilmiş olması hali ile çek bedelinin daha 
önce ödenmiş bulunmasına rağmen şikâyetten vazgeçilmemiş olması durumu madde kapsamına dahil edilmek 
suretiyle tasarıyla getirilen şikâyete bağlılık ilkesine uygunluk sağlanmış ve madde bendler halinde düzenlen
miştir. Tasarıda başka geçici madde bulunmadığından, geçici maddenin numarası da kaldırılmıştır. 

6. Tasarının 18 inci maddesindeki «1 inci» kelimesi geçici maddenin numarasının kaldırılmış olması nede
niyle madde metninden çıkarılmıştır. 

7. Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivandı 

Ankara 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağç 

Yozgat 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

mtt 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
{10 uncu Maddeye Muhalâm) 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
eci Sekhaıtltin Tafluoğhı 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 236) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilerimin 
Korunması Hakkında Kanun Tasana 

Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun çek kullanımı hakkın
daki esasları, çek hamillerinin korunmasına dair ted-
ıbirleri ve uygulanacak müeyyideleri düzenler. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır, 

Genel mesuliyet 

MADDE 2. — Bankalar, çekle işleyecek hesap 
açarken çek karnesi verirken ve bu Kanunla kendi
lerine verilen görev ve mükellefiyetleri yerine geti
rirken bu işlemlerin gerektirdiği basiret ve itinayı 
göstermeye mecburdurlar. 

Çek karneleri 

MADDE 3. — Bankalar, çek karnelerinin her 
yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubele
rinin adım ve keşidecinin hesap numarası ile ad ve 
adresini yazmaya mecburdurlar. 

Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya 
bastırılır, 

Çek karnelerinin baskı şekline dair esaslar Tür
kiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak TC Merkez 
Bankasınca tespit edilir. 

Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin 
açık kimliklerini TC Merkez Bankasına bildirmek 
zorundadırlar, 

İbraz ve ödeme 

MADDE 4. — Çekle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise bu miktar ödenir. Mu
hatap bankanın çek hesabı açılmış olan şubesi dı
şındaki herhangi bir şubesine ibraz edilen çek, kar
şılığı o şube tarafından provizyon {karşılık) istenmek 
suretiyle ödenir, 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın 
açıldığı bankayı ifade eder, 

Türkiye Büyük Millet 

ADAUET K Ö M ^ O N U N U N KABUL ETTtÖt 
METİN 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel mesuliyet 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çek karneleri 

(MADDE 3i — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İbraz ve ödeme 

MADDE 4. — Çekle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise bu miktar ödenir. 

Muhatap bankanın çek hesabı açılmış olan şube-
si dışındaki herhangi bir şubesine ibraz edilen çek, 
karşılığı o sulbe tarafından provizyon {karşılık) is
tenmek suretiyle yukarıdaki esaslara göre ödenir. 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın açıl
dığı bankayı ifade eder. 

(S. Sayısı : 236) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Çek karşılığının ödenmemesi 

MADDE 5. — Çekin üzerinde yazılı tutarın kıs
men veya tamamen ödenmeyeceğinin tespiti halinde, 
ibraz tarihi ile kısmen veya tamamen ödenmeme se
bebi çekin üzerine yazılmak suretiyle hamiline geri 
verilir,. 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. — TC Merkez Bankası, çeklerin ban
ka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağlayacak 
sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye yet
kilidir. TC Merkez Bankası, şubesi bulunmayan yer
lerde bu yetkisini uygun göreceği başka bir banka
ya devredebilir. . 

Hesaplaşma sisteminin işleyişi, TC Merkez Ban
kasınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir, 

İhtar 

MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı için çe
ki kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap ban
ka, kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde 
bulunan bütün çek karnelerini aldığı bankalara geri 
vermesini, 8 inci madde hükümleri gereğince düzelt
me işlemlerini yerine getirmeden bîr yıl müddet ile 
çek keşide edemeyeceğini ve aksine davranışların 
cezaî müeyyideleri gerektireceğini, ibraz tarihini iz
leyen beş gün içinde hesap sahibine iadeli taahhütlü 
mektupla veya banka görevlileri eliyle tebliğ etmek 
zorundadır. 

Düzeltme hakkı 

MADDE 8. — Hesap sahibi, ihtar mektubunu 
aldığı veya 13 üncü maddeye göre almış sayıldığı 
tarihten itibaren yedi gün İçinde çek tutarını veya 
karşılıksız kalan bölümünü '% 10 tazminatı ve faiziy
le birlikte hamil adma muhatap bankaya yatırdığı 
takdirde çek keşide etme hakkım yeniden kazanır. 

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini 
takip eden bir yıl içinde ancak bir defa kullanıla
bilir. 

Sildirme ve duyuru 

MADDE 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı 
olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 
hakkında gereken bilgileri, TC Merkez Bankasına 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Çek karşılığının ödenmemesi 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edümiştir3 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca ayanen kabul edilmiştir. 

İhtar 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Düzeltme hakkı 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bildirme ve duyuru 

•MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 236) 
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(Hükümetin Teklifi) 

bildirir, Bildirme, hesap sahibinin düzeltme hakkı 
yok ise çekin ibraz tarihinden; düzeltme hakkı var 
ise düzeltme süresi sona erdiği tarihten itibaren beş 
gün içinde yapılır. TC Merkez Bankası, durumu en 
kısa zamanda bankalara duyurur. 

TC Merkez Bankasının duyuru tarihinden itiba
ren bir yıl süre ile hesap sahibine veya vekil ve mü
messillerine çek karnesi verilemez ve çekle 'işleyecek 
hesap açılamaz. 

Bankanın mesul olduğu miktar 

MADDE 10. — Karşılığı bulunmasa veya yeter
siz kalsa bile muhatap banka, müddetinde ibraz edi
len oribin liraya kadar olan çekler ile bu miktar üzerin
deki her çekin onbin lirasını keşidecinin dışındaki 
hamile ödemeye mecburdur. 7 nci ve 8 inci madde 
hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap sahibi ile muha
tap banka arasında, karnenin teslimi sırasında yapıl
mış olan dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi hük
mündedir, 

Birinci fıkrada belirtilen mesuliyet tutarı, Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan yayımlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık İn
deksi» ndeki artışlar göz önünde bulundurularak TC 
Merkez Bankası tarafından artırılabilir. 

Ödeme mecburiyeti 

MADDE 11. — T.C. Merkez Bankasınca yapı
lan çek 'hesabı açma ve çek kullanma yasağı konu
sundaki duyurulara rağmen verdiği veya 7 nci mad
de hükmüne göre ©eri verilmesini istemediği çek kar-
nelerinin İner yaprağı için muhatap banka, karşılığı
nın mevcut olmaması, yetersiz kalması veya kulla
nılmaz durumda bulunması halinde keşideciden baş
ka bir hamile o mablağı 'ödemeye mecburdur. 

T. C. Mterkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 

MADDE 12. — T. C. Merkez Bankası, çeklerin 
tahsile alınması ve ödenmesi konusunda bankalar-
ıarası münasebetleri düzenleyen esaslar ile 7 nci mad
de gereğince yapılacak ihtarın muhtevasına, 9 uncu 
madde uyarınca yeterli karşılığı olmayan çök keşide 
edenlerin bildirilmesine, 7 ve 17 nci maddeler uya
rınca çek hesabı açmaktan ve çek kullanmaktan ya
saklananlara ait duyurulara dair hususları Türkiye 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bankanın mesul olduğu miktar 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ödeme mecburiyeti 

MADDE İL — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T. C. Merkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 236) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 236'ya 1 inci Ek 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir 
ve 7 Arkadaşının 29 . 6 . 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2 /157) 

Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 14 . 2 . 1985 

Esas No. : 1/637, 2/157 
Karar No. : 59 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Mil
letvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının; 29.6.1956 Tarih ve 6762 sayılı Tünk Ticaret Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişiklin Kanun Teklifi Komisyonumuzun 9.1.1985 tarihli 10 uncu birleşiminde ilgili 
bakanlık temsildilerinin ve telklif sahibinin de katılmalarıyla birlikte ve tasarı esas alınmak suretiyle incele
nip görüşülmüş ve konuya ilişkin 11.1.1985 tarihli 56 sayılı raporumuz Başkanlığa sunulmuştur. 

Tasarı Genel Kurulun 17.1.1985 tarihli 55 inci Birleşiminde İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince Ko
misyonumuzca 'bir kez daha görüşülmek üzere geri alınmıştır. 

Söz ikonusu Tasarı Komisyonumuzun 13.2.1985 tarihli 14 üncü Birleşiminde ilgili bakanlıklar, Merkez 
Bankası ve Bankalar Birliği temsilcilerinin de katılmalarıyla yeniden incelenip görüşülmüş ve maddeler üze
rinde yapılan kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan «ile ad ve adresine» ibaresi bankaların, çek 
karnesiınin her yaprağına Ikeşidecinin ad ve adresimi yazmaya medbur bulunmaları, şubelerin işlerini büyük 
ölçüde artıracağı, bankalara bu şekilde mecburiyet tahmil edilmesinin esasen pratik bir fayda da sağlayama
yacağı, zira üçüncü kişilerin, ikeşidedinin çek karnesini ele geçirmeleri halinde, imza sahtekârlığı yaparak çe
kin tahsili yoluna gidebilecekleri düşünülerek madde metninden çıkarılmak suretiyle düzenlenmiştir. 

3. Tasarının 4 üncü maddesinde, çekin, bankanın başka şubesine ibrazı halinde, şubenin provizyon is
temek suretiyle ödemesi mecburiyeti öngörülmektedir. 

Ancak çek sahtekârlıklarının en yaygım olduğu uygulama şekli, sahte veya tahrif edilmiş çekin başka 
şubeye ibrazı suretiyle gerçekleştirilmektedir. Provizyon istenirken imza kontrolü mümkün değildir. Ayrıca 
'bankanın şifresinin öğrenilmesi veya diğer yanlış telefon bağlantıları ile provizyon isteyen şube yetkilisi al-
datılabilmektedir,] 

Bu itibarla,' kendisimde çek hesabı bulunmayan banka, provizyon talebiyle çek tahsil taleplerini reddede-
bilmelidir, 

Ayrıca Türk Ticaret Kanununun 724 üncü maddesinin sabite veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olma
sından dolayı zararın bankaya ait olacağını belirten hükmü karşısında da, bankanın başka şubeye ibraz 
edilen çeki ödemeyi reddetmesi kanunî bir hakkı olmalıdır. 
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Diğer taraftan, maddede, banka uygulamasında yer alan provizyonsuz ödeme veya başka şubece tahsile 
alınması hususlarına da yer verilmiştir. Bu açıklığın da maddede yer alması gerekmektedir. Bu görüşlerin 
ışığı altında madde dört fıkra halinde yeniden düzenlenmiştir. 

4. Tasarının 5 indi maddesi aynen benimsenmiştir. 
5. Tasarının 6 ncı maddesi ile takas odası fonksiyonununu yerine getirmek üzere görev yapacak sistemli 

kurmak ve yürütmek görevi TC. Merkez Bankasına verilmiştir. Ancak bu işlemin tüzelkişiliği haiz bir bi
rim tarafından yürütülmesi uygun görülerek maddede bu yolda bir değişiktik yapılmıştır. 

6. Tasarının 7 nci maddesinde, bankalara cezai müeyyideler altında, beş gün içinde yerine getirilme
si gereken mükellefiyetler yüklenmektedir. Bu sürenin makûl bir şekilde uzatılmasını ve tatil günlerini de 
kapsamına almamasını teminen maddede «on işgünü» şeklinde bir ifade kullanılmıştır. 

7. Tasarının 8 inci maddesinde, hesap sahibinin ihtar mektubunu aldığı veya almış sayıldığı tarihten iti
baren yedi gün içinde çelk tutarını ödemesi halinde düzeltme hakkını kazanacağı ifade edilmekte ise de söz 
konusu yedi günün bir kısmının .tatile rastlaması mümkündür. Bu sakıncanın giderilmesi için «yedi gün» 
ifadesi «yedi işgünü» olarak değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan düzeltme hakkımın yılda iki defa kullanılması uygun görülmüş, ayrıca maddedeki «faiz» 
deyimi gecikme faizini ifade ettiğinden «gecikme faizi» şeklinde değiştirilmiştir. 

8. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «beş gün» ifadesi, «on işgünü» şeklinde değişti
rilerek, beş günlük sürenin bir kısmının tatile rastlaması halinde, süre kısalması gibi istenmeyen bir durumla 
karşılanması önlenmiş ve muhatap bankaya makûl bir süre tanınması amaçlanmıştır^ 

Diğer taraftan, TC. Merkez Bankasının duyuru tarihinden itibaren çek karnesi verilmemesi hükmünün 
uygulanamayacağı, zira Merkez Bankasının duyuruyu banka genel müdürlüklerine yapacak olmaları; genel 
müdürlüklerin 'de müteakiben şubelerine duyuru yapacakları; bu itibarla, ikinci fıkradaki duyuru tarihinin, 
Merkez Bankasının duyurularının banka şubesine ulaşması şeklinde açıklığa kavuşturulması için maddede 
bu yolda değişiklik yapılmıştır. 

9. Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «onbin» ifadeleri miktarın az bulunması nedeniy
le «yirmibin» şeklinde değiştirilmiştir. 

10. Tasarının 9 uncu maddesi, «TC. Merkez Bankasının duyuru tarihinden itibaren bir yıl süreyle he
sap sahibine veya vekil ve mümessillerine çek karnesi verilmeyeceği» hükmünü taşımaktadır. 

Bu suretle bankalara çok ağır bir yükümlülük getirilmekte, 7 ve 9 uncu maddelere uyulmaması halinde, 
banka, karşılıksız çek miktarını ne olursa olsun ödemeyle yükümlü tutulmaktadır. 

Bu durum, bir takım suiistimallere sebep olabileceği gibi, bankaların çek karnelerini vermekten kaçınma
larına dahi yol açabilecek nitelikte görülmüş ve 11 inci maddenin tasarı metninden çıkarılmasının, tasarının 
çek kullanımının yaygınlaştırılması amacına olumlu etkiler yapacağı düşünülerek 11 inci madde tasarı metnin
den çıkarılmıştır. 

11. Tasarının 12 nci maddesinde yer alan «17» rakamı madde numaralarının kayması nedeniyle «16» şek
linde değiştirilerek ve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

12. Tasarının 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak aynen 4cabul edilmiştir. 

13. Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan «yedi gün» ifadesi, bu sürenin tatil gün
lerini de kapsaması halinde ortaya çıkacak sakıncaları gidermek üzere «yedi işgünü» şeklinde değiştirilmiş, 
aynı fıkrada bulunan «şikâyeti» kelimesi «ihbarı» şeklinde düzeltilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında bulunan 
«17» rakamı madde numaralarının kayması nedeniyle «16» olarak düzeltilmiş ve 13 üncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

14. Tasarının 15 inci maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
15J Tasarının 16 ncı maddesinin başlığı «Bankalara uygulanacak cezalar» şeklinde düzenlenmiş, 13 üncü 

maddede yazılı mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya geciktiren bankalar da bu madde kapsamına alınmış, 
7 nci ve 9 uncu maddelerdeki fiiller, 3, 4, 5 ve 13 üncü maddelerdeki fiillere göre daha vahim kabul edilerek, 
maddede ikili bir müeyyide uygulanması uygun görülmüş, diğer taraftan bankaların sorumluluğu ilkesi ka
bul edilerek cezaların banka personeline değil, bankalara tahmil edilmesi yolunda maddede değişiklikler yapıl
mış ve 15 inci madde olarak düzenlenmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı :. 236'ya 1 inci Ek) 
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16. Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «müddeti içinde ibraz» ifadesi tereddütlere 
sebep olabileceğinden, «ibraz süresi içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz» şeklinde düzen
lenmiş, ikinci fıkradaki «faiz» deyimi gecikme faizini ifade ettiğinden «gecikme faizi» şeklinde değiştirilerek 
16 ncı madde olarak kabul edlmiştir. 

17. Tasarının geçici 1 inci maddesinde yapılan değişikliklerle tasarının 17 nci, metnimizin 16 ncı mad
desindeki suçun şikâyete bağlı tutulması karşısındaki daha önce çek bedeli ödenmemiş olsa dahi şikâyetten 
vazgeçilmiş olması hali ile çek bedelinin daha önce ödenmiş bulunmasına rağmen şikâyetten vazgeçilme
miş olması durumu madde kapsamına dahil edilmek suretiyle tasarıyla getirilen şikâyete bağlılık ilkesine 
uygunluk sağlanmış ve madde bentler halinde düzenlenmiştir. Tasarıda başka geçici madde bulunmadığından, 
geçici maddenin numarası da kaldırılmıştır. 

18. Tasarının 18 inci maddesindeki «1 inci» kelimesi, geçici maddenin numarasının kaldırılmış olması ne
deniyle madde metninden çıkarılmış, «17» rakamı madde numaralarının kayması nedeniyle «16» olarak düzel
tilmiş ve maddedeki üç aylık süre hazırlıkların yeterince yapılabilmesini temin yönünden yeterli görülmediğin
den altı aya çıkarılarak 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
İhsan Nuri Topkayc 

Ordu 

Başkanvekili 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
10 uncu maddeye muhalifim. 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 
4 ve 16 ncı maddelere muhalifim. 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye üye 
ı Hasan Altay Mehmet Topaç 

Samsun Uşak 
16 ncı maddedeki bilerek ciro eden
ler tabirinin çıkarılmamasına mu

halifim. 

.Üye Üye 
Mehmet Bağçeci Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat Yozgat 
16 ncı maddedeki bilerek kelimesine 

muhalifim. 

T. B, M. M. (S. Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilleri
nin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun çek kullanımı hakkın
daki esasları, çetk hamillerinin korunmasına dair ted
birleri ve uygulanacak müeyyideleri düzenler. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır. 

Genel mesuliyet 

MADDE 2. — Bankalar, çekle işleyecek hesap 
açarken çek karnesi verirken ve bu Kanunla kendi
lerine verilen görev ve mükellefiyetleri yerine geti
rirken bu işlemlerin gerektirdiği basiret ve dtinayı 
göstermeye mecburdurlar. 

Çek karneleri 

MADDE 3. — Bankalar, çek karnelerinin her 
yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubele
rinin adını ve keşidecinin hesap numarası ile ad ve 
adresini yazmaya mecburdurlar. 

Çek İkameleri, bankalar tarafından basılır veya 
bastırılır. 

Çek karnelerinin baskı şekline dair esaslar Türki
ye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak T.C. Merkez 
Bankasınca tespit edilir. 

Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin açık 
kimliklerini T.C, Merkez Bankasına bildirmek zo
rundadırlar. 

İbraz ve ödeme 

MADDE 4. — Çelkle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise bu miktar ödenir. Mu
hatap bankanın çek hesabı açılmış olan şubesi dı
şındaki herhangi bir şubesine ibraz edilen çek, kar
şılığı o şube tarafından provizyon dkarşılık) istenmek 
suretiyle ödenir. 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın 
açıldığı bankayı ifade eder. 

T. B. M. M. (S. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilleri
nin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel mesuliyet 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çek karneleri 

MADDE 3. — Bankalar, çek karnelerinin her 
yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubeleri
nin adını ve keşidecinin hesap numarasını yazmaya 
mecburdurlar. 

Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya 
bastırılır. 

Çek karnelerinin baskı şekline dair esaslar Tür
kiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak T. C. Mer
kez Bankasınca tespit edilir. 

Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin 
açık kimliklerini T. C. Merkez Bankasına bildirmek 
zorundadırlar. 

İbraz ve ödeme 

MADDE 4. — Çekle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise, bu miktar ödenir. Bu 
bankanın başka bir şubesinin provizyon isteyerek 
ödemeyi kabul etmesi veya çekin tahsil için alınması 
halinde, çek, hesabın bulunduğu şubenin durumdan 
haberdar olduğu tarihte muhataba ibraz edilmiş sa
yılır. 

İlgili bankanın başka şubesinin çeki provizyon 
almadan ödemesi halinde de ibraz, çekle işleyen he
sabın bulunduğu şubenin ödemeden haberdar oldu
ğu tarihte yapılmış sayılır. Şu kadar ki, çekin ibraz 

Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Çek karşılığının ödenmemesi 

MADDE 5. — Çekin üzerinde yazılı tutarın kıs
men veya tamamen ödenmeyeceğinin tespiti halin
de, ibraz tarihi ile ıkısmen veya tamamen ödenmeme 
sebebi çekin üzerine yazılmak suretiyle hamiline geri 
verili t*. 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. — T.C. Merikez Banlkası, çeklerin 
banka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağla
yacak sistemi (kurmaya ve gözetimi altında yürütme
ye yetkilidir. T.C. Merkez Bankası, şubesi bulunma
yan yerlerde bu yetlkisirti uygun göreceği başka bir 
bankaya devredebilir. 

Hesaplaşma sisteminin işleyişi, T.C. Merkez Ban
kasınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İhtar 

MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı için çeki 
kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, 
kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulu
nan bütün çeik karnelerini aldığı bankalara geri ver
mesini, 8 inci madde hükümleri gereğince düzeltme 
işlemlerinin yerine getirmeden bir yıl müddet ile çek 
keşide edemeyeceğini ve aksine davranışların cezaî 
müeyyideleri gerektireceğini, ibraz tarihini izleyen 
beş gün içinde hesap sahibine iadeli taahhütlü mek
tupla veya banka görevlileri eliyle tebliğ etmek zo
rundadır. 

f. B, M. M. (S. S 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

süresi içinde ödenmesinden sonra keşideci çekten 
caydığını bankaya karşı ileri süremez. 

Çekin ilgili bankanın başka bir şubesine tahsile 
verilmesi halinde çek hamili masrafını peşin ödemek 
suretiyle, bankanın hesabın bulunduğu şubesinin ha
berdar edilmesini ve tahsile alınan çek tutarına kadar 
bir meblağın bloke edilmesini isteyebilir. Tahsile alı
nan çek ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, he
sabın bulunduğu şubece bloke kaydı konulan mik
tar üzerinde hesap sahibinin tasarrufu hüküm ifade 
etmez. 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın 
açıldığı banka şubesini ifade eder. 

Çek karşılığının ödenmemesi 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. — T. C. Merkez Bankası, çeklerin 
banka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağlaya
cak tüzelkişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi al
tında yürütmeye yetkilidir. T. C. Merkez Bankası, 
şubesi bulunmayan yerlerde bu yetkisini uygun göre
ceği başka bir bankaya devredebilir. 

Hesaplaşma sisteminin kuruluş ve işleyişi, T. C. 
Merkez Bankasınca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

İhtar 

MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı için çe
ki kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, 
kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulu
nan bütün çek karnelerini aldığı bankalara geri ver
mesini, 8 inci madde hükümleri gereğince düzeltme 
işlemlerini yerine getirmeden bir yıl müddet ile çek 
keşide edemeyeceğini ve aksine davranışların cezaî 
müeyyideleri gerektireceğini, ibraz tarihini izleyen on 
işgünü içinde, hesap sahibine iadeli taahhütlü mek
tupla veya banka görevlileri eliyle tebliğ etmek zo
rundadır. 
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Düzeltme hakkı 

MADDE 8. — Hesap sahibi, ihtar mektubunu 
aldığı veya 13 üncü maddeye göre almış sayıldığı 
tarihten itibaren yedi gün içinde çek tutarım veya 
karşılıksız kalan bölümünü % 10 tazminatı ve fa
iziyle birlikte hamil adına muhatap bankaya yatır
dığı takdirde çek keşide etme hakkım yeniden kaza
nır. 

Düzeltme hakiki, karşılıksız çekin ibraz tarihini 
takip eden bir yıl içinde ancalk bir defa kullanıla
bilir. 

Bildirme ve duyuru 

MADDE 9. — Muhatap Ibanka, yeterli karşılığı 
olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 
hakkımda gereken bilgileri, T.C. Merkez Bankasına 
bildirir. Bildirme, hesap sahibinin düzeltme hakkı 
yok ise çekin ibraz tarihinden; düzeltme hakkı var 
ise düzeltme süresi sona erdiği tarihten itibaren beş 
gün içinde yapılır. T.C. Merkez Bankası, durumu 
en kısa zamanda bankalara duyurur. 

T.C. Merkez Bankasının duyuru tarihinden itiba
ren bir yıl süre ile hesap sahibine veya vekil ve rnü-
mesillerine çek karnesi verilemez ve çekle işleyecek 
hesap açılamaz. 

Bankanın mesul olduğu miktar 

MADDE 10. — Karşılığı bulunmasa veya yeter
siz kalsa hile muhatap banka, müddetinde ibraz edi
len onbin liraya kadar olan çekler ile bu miktar üze
rindeki her çökün onbin lirasını keşidecinin dışındaki 
hamile ödemeye mecburdur. 7 nci ve 8 inci madde 
hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap, sahibi ile muha
tap banka arasında, karnenin teslimi sırasında yapıl
mış olan dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi hük-
mündedirfl 

Birinci fıkrada belirtilen mesuliyet tutarı, Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan yayımlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık tn-
deksii»ndekii artışlar göz önünde bulundurularak T.Cj 
Merkez Bankası tarafından artırılabilir. 
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Düzeltme hakkı 

MADDE 8. — Hesap sahibi ihtar mektubunu al
dığı veya 12 nci maddeye göre almış sayıldığı tarih
ten itibaren yedi işgünü içinde çek tutarını veya kar
şılıksız kalan bölümünü % 10 tazminatı ve gecikme 
faiziyle birlikte hamil adına muhatap bankaya yatır
dığı takdirde çek keşide etme hakkını yeniden kaza-
rur. 

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini 
takip eden bir yıl içinde ancak iki defa kullanılabi
lir. 

Bildirme ve duyuru 

MADDE 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı 
olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 
hakkında gereken bilgileri, T. C. Merkez Bankasına 
bildirir. Bildirme, hesap sahibinin düzeltme hakkı 
yok ise çekin ibraz tarihinden; düzeltme hakkı var 
ise, düzeltme süresi sona erdiği tarihten itibaren on 
işgünü içinde yapılır. T. C. Merkez Bankası, duru
mu en fazla 30 işgünü içinde bankalara duyurur. 

T. C. Merkez Bankasının duyurusuna şube tara
fından ittila ve herhalde duyuru tarihini takip eden 
onbeşinci günün bitiminden itibaren, bir yıl süre ile 
hesap sahibine veya vekil ve mümessillerine çek kar
nesi verilmez ve çekle işleyecek hesap açılmaz. 

Bankanın mesul olduğu miktar 

MADDE 10. — Karşılığı bulunmasa veya yeter
siz kalsa bile muhatap banka, müddetinde ibraz edi
len yirmibin liraya kadar olan çekler ile bu miktar 
üzerindeki her çekin yirmibin lirasını keşidecinin dı
şındaki hamile ödemeye mecburdur. 7 nci ve 8 inci 
madde hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap sahibi ile 
muhatap banka arasında, karnenin teslimi sırasında 
yapılmış olan dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi 
hükmündedir. 

Birinci fıkrada belirtilen mesuliyet tutarı, Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan yayımlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık İn
deksi» ndeki artışlar göz önünde bulundurularak 
T. C. Merkez Bankası tarafından artırılabilir. 

T. B, M. M. (S. Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) 
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Ödeme mecburiyeti 

IMADDE 11. — T.C. Merkez Bankasınca ya
pılan çek 'hesabı açma ve çek kullanma yasağı ko
nusundaki duyurulara rağmen verdiği veya 7 nci 
madde hükmüne göre geri verilmesini istemediği 
çek karnelerinin her yaprağı için muhatap banka, 
karşılığının mevcut olmaması, yetersiz kalması veya 
kullanılmaz durumda bulunması halinde keşideciden 
başka bir hamile o meblağı ödemeye mecburdur. 

T.C. Merkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 

(MADDE 1(2. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin 
tahsile alınması ve ödenmesi konusunda bankalararası 
münasebetleri düzenleyen esaslar ile 7 nci madde ge
reğince yapılacak ihtarın muhtevasına, 9 uncu mad
de uyarınca yeterli karşılığı olmayan çek keşide eden
lerin bildirilmesine, 7 ve 17 nci maddeler uyarınca 
çek hesabı açmaktan ve çek kullanmaktan yasakla
nanlara ait duyurulara dair hususları Türkiye Ban
kalar Birliğinin görüşünü alarak tespit eder ve Resmî 
Gazetede yayımlar. 

Tebligat adresi 

MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca yapılacak ih
tarlar, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bu
lunulmadığı müddetçe çek hesabı sahibinin hesabı aç
tırırken bildirdiği adrese yapılmakla geçerli olur. 

İhtara ve yasaklamaya uymayanlar 

MADDE 14. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uya
rınca banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya 
almış sayıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde ge
çerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri 
vermeyenlere ilgili bankanın şikâyeti üzerine yirmibin 
liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen düzeltme 
işlemi yapılmadığı halde 7 nci maddedeki bir yıllık 
müddet içinde veya 17 nci madde gereğince hük-
molunan süre içinde çek keşide edenler, fiilleri baş
ka bir suç meydana getirse bile ayrıca üç aydan altı 
aya kadar hapis ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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T. C. Merkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 

MADDE 11. — T. C. Merkez Bankası, çeklerin 
tahsile alınması ve ödenmesi konusunda bankalara
rası münasebetleri düzenleyen esaslar ile 7 nci mad
de gereğince yapılacak ihtarın muhtevasına, 9 uncu 
madde uyarınca yeterli karşılığı olmayan çek keşide 

' edenlerin bildirilmesine, 7 ve 16 ncı maddeler uya
rınca çek hesabı açmaktan ve çek kullanmaktan ya
saklananlara ait duyurulara dair hususları Türkiye 

I Bankalar Birliğinin görüşünü alarak tespit eder ve 
Resmî Gazetede yayımlar. 

Tebligat adresi 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 
nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İhtara ve yasaklamaya uymayanlar 

MADDE 13. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uya
rınca banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya al
mış sayıldığı tarihten itibaren yedi işgünü içinde ge
çerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri 
vermeyenlere, ilgili bankanın şikâyeti üzerine yirmi
bin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen düzeltme 
işlemi yapılmadığı halde 7 nci maddedeki bir yıllık 
müddet içinde veya 16 inci madde gereğince hükmo-
lunan süre içinde çek keşide edenler, fiilleri başka 
bir suç meydana getirse bile ayrıca üç aydan altı aya 
kadar hapis ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) 
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Yetkili olmadığı halde çek karnesi basan veya bas
tıranlar 

MADDE 15. — Bu Kanuna göre çek bastırabile-
cek kuruluşlar dışında çek 'karnesi 'basan veya bastı
ranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 323 üncü 
maddesi uygulanır. 

Banka görevlilerine uygulanacak cezalar 

MADDE 16. — Bu Kanunun 3, 4, 5, 7 ve 9 un
cu maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getir
meyen veya geciktiren bankanın statüsüne göre yet
kili görevlileri hakkında onb'in liradan yüzbin lira
ya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Karşılıksız çek 

MADDE 17. — Muhatap bankanın çek hesabı 
açılmış şubesine veya herhangi bir şubesine müddeti 
içinde ibraz edildiğinde yeterli karşılığı bulunmaması 

.sebebiyle ödenmeyen çeki keşide eden kişiler ile bu 
çekleri 'bilerek ciro edenler bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mahkeme ayrıca iş
lenen suçun mahiyetine göre altı ay ile beş yıl ara
sında belirleyeceği 'bir müddet için failin bankalarda 
çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasak
lanmasına 'karar verir. Yasaklama kararı bütün ban
kalara duyurulmak üzere T.C. Merkez Bankasına bil
dirilir, 

Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hami
linin şikâyetine 'bağlıdır. Şikâyetten vazgeçme, hü
kümden sonra dahi geçerlidir. Bu halde hükmün ic
rasından ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunur. 
Fiilî işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hak
kını kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış 
olması veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede 
'belirtilen müddet içinde çek 'bedelinin karşılıksız ka
lan kısmını !% 10 tazminatı ve faiziyle 'birlikte mu
hatap 'bankanın; çek hesabı açılmış şubesine veya 
herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde şi
kâyet hakkı doğmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, karşılıksız çek keşide etmiş olan
lar hakkında hazırlık 'tahkikatına başlanmış veya da-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yetkili olmadığı halde çek karnesi basan veya 
bastıranlar 

MADDE 14. — Tasarının 15 inci maddesi 14 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Banka görevlilerine uygulanacak cezalar 

MADDE 15. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 13 üncü 
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren banka hakkında onbin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezasına; 7 ve 9 uncu 
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren banka hakkında ise beşyüzbin li
radan ikimilyon liraya kadar ağır para cezasına hük
molunur. 

Karşılıksız çek 

MADDE 16. — İbraz süresi içinde veya üzerin
de yazılı keşide tarihinden önce, 4 üncü maddeye gö
re ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması se
bebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden 
kişiler ile bu çekleri bilerek ciro edenler bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mah
keme ayrıca işlenen suçun mahiyetine göre bir yıl ile 
çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasak
lanmasına karar verir. Yasaklama karan bütün ban
kalara duyurulmak üzere T. C. Merkez Bankasına 
bildirilir. 

Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hamili
nin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vazgeçme, hüküm
den sonra dahi geçerlidir. Bu halde hükmün icrasın
dan ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunur. Fii
lî işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hakkını 
kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış olma
sı veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede belir
tilen müddet içinde çek bedelinin karşılıksız kalan 
kısmını % 10 tazminatı ve gecikme faiziyle birlikte 
muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatır
mış bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz. 

GEÇtCt MADDE — Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önce, karşılıksız çek keşide etmiş olanlar 
hakkında hazırlık tahkikatına başlanmış veya dava 

T. B, M. M. (S. Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

va açılmış veya mahkûmiyet hükmü verilmiş olduğu 
takdirde, yürürlük tarihini takip eden onbeş gün 
içinde çek tutarı veya karşılıksız kalan bölümü ile 
gecikme faizi ve tazminatın hamil adına muhatap 
bankanın çek hesabı açılmış şubesine veya herhangi 
bir şubesine yatırması halinde, hazırlık tahkikatın
da takibata yer olmadığına, açılmış davaların düşü
rülmesine ve mahkûmiyet hükümlerinin ise infazı
na yer olmadığına karar verilir. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanunun 1, 2, 4, 5, 17 nci mad
deleri ile geçici 1 inci maddesi Kanunun yayımı ta
rihinde, diğer maddeleri yayımından üç ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — İBu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

açılmış veya mahkûmiyet hükmü verilmiş olduğu tak
dirde; 

a) Yürürlük tarihini takip eden üç ay içinde 
çek tutarının veya karşılıksız kalan bölümünün % 
10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap 
bankaya veya herhangi bir şubesine yatırılması, 

b) Çek tutarı ödenmemiş olsa bile şikâyetten 
vazgeçilmiş olması, 

c) Çek tutarının daha önce ödenmiş bulunması, 
Hallerinde, hazırlık tahkikatında takibata yer al

madığına, açılmış davaların düşürülmesine ve mah
kûmiyet hükümlerinin ise infazına yer olmadığma 
karar verilir. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanunun 1, 2, 4, 5 ve 16 
inci maddeleri ile Geçici Maddesi Kanunun yayımı 
tarihinde, diğer maddeleri yayımından altı ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu maddesi 18 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Barbakan 
T. Özal 

Davlelt Bakam Başbakan Yarldıımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

İçişleri (Bakam 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma iBakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N* Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındıdık ve iskân Bakam 
/. S. Giray 

Taırım Orman ve Köy taleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
d Büyükbaş 

29.8.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

'Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakamı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M., Kalemli 

KiülDtfür Ye Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 250'ye 1 inci Ek 
* 

Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Ankara Milletvekili Kâmil T. Coşkunoğlu'nun, İçtü

züğün 110 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/671) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 1.1.1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-02360 
Konu : Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devletin Askeri Kuvvetlerini, Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini ve Adliyen» manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif suçlarım işlediği iddia olunan Urfa MOtetvekiH Vedhi Ataklı hakkında tanzim edilen 
dava dosyası De Adalet Bakanağının 7.1.1985 gün ve CtGM. 1.12832.1984-00819 sayılı yananın sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut özal 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 7.1.1985 
Sayı : CtGM. 1.128.32.1984 

00812 
Konu : Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı 

BAŞBAKANLIĞA 

Devletin Askerî Kuvvetlerini, Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini ve Adliyenin manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif suçlarını işlediği iddia olunan Vecihi Ataklı hakkında yapılan soruşturma sırasında, 
adı gecenin halen Urfa Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
için, Sinop Cumhuriyet Savcıbğımn 18.12.1984 gün ve 1984/3751 B. Muh. sayılı yazısı ekinde ahnan fezlekeii 
evrak, birlikte takdim kıhnımştırn 

Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususun
da gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Af. Necat Eldem 
Adalet Bakam 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinde» Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/671 
Karar No. : 26 

24.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtü
züğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Devletin Askerî Kuvvetlerini Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini ve 
Adliyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu aleyhine konuşmak 
suçu isnad edilen Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulun
madığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine oy çokluğu ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Muhalif 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 
Karşıyım 

İnceleme eksik 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
Tahkikat eksik olduğu için karşıyım 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Tahkikat eksiktir. Bu nedenle 

karşıyım 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 
Tahkikat eksiktir. Bu nedenle 

Muarızım 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
Muhalifim 

Üye 
tlhan Dinçel 

Malatya 

Bu Raporda Sözcü 
thsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 250tye 1 inci Ek) 
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KARŞI OY 

tsnad edilen fiillerin niteliğine göre Milletvekilinin bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu] 
konuşma yapıp yapmadığı hususu araştırıldıktan ve bu noksan ikmal edildikten sonra gerekli karar verilme
si için dosyanın inceleme yapan Hazırlık Komisyonuna geri verilmesi ve elde edilecek sonuca göre Komis
yonca karara bağlanması gerekeceği düşüncesiyle çoğunluk kararına karşıyım. 

Kâmil T. Coşkunoglu 
Ankara Milletvekili 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Arz ettiğim sebeplerle Sayın Milletvekili Vecihi Ataklı'ya isnat edilen fiiller (Devletin manevî şahsiyetini, 
Askerî ve Emniyet muhafaza kuvvetlerini, Adliyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği, 1402 
•sayılı Sıkıyönetim Kanunu hakkında ve bu Kanun aleyhinde konuşarak suç işlediği) niteliğindedir. 

Bu suçlar Türk Ceza Kanununun 159/1, 16Ö ve 173/2 nci maddelerine uymakta ve ağır hapis cezasım gerek
tirmektedir. Ayrıca umumî toplantıda söylenmiş ve o sırada tespit edilmiş olduğuna göre suçüstü hali mev-* 
cuttur. Bu gibi hallerde Anayasanın 83 üncü maddesine göre doğrudan doğruya C. Savcılığınca Adalet Ba-
kanlığından izin alınarak takibat yapılması gerekir. Ancak, bu sözleri sayın milletvekilinin olaydan önce Mec^ 
üs çabşmaları sırasında söylemiş olması halinde 83 üncü maddenin birinci fıkrasına göre sorumlu olmaz. Bu 
sebeplerle Komisyonda Meclis tutanaklarının incelenmesi ve bu sözlerin olaydan önce T. B. M. Meclisinde söy-ı 
lenmiş olup olmadığının tespitinden sonra karara varılması gerekir. Bu noksanların ikmalinden sonra' Komis
yonca karar verilmesi için dosyasının Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Korniş* 
yona geri verilmesini Yüce Meclisin tasvibine arz ve teklif ediyorum ve bu sebeple İçtüzüğün 110! uncu mad-r 
idesine göre rapora itiraz ediyorum. 

Kâmil T. Coşkunoglu 
Ankara Milletvekili 

T. B, M, M. (S. Sayısı : 250*ye 1 inci Ek) 




